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សមាជិកគណៈកមមការបច្ចេកសពទ 
ជីវសាស្តសរ ច្វជជសាស្តសរនិងកសកិមម 

 
 

១- ឯកឧត្តមសាស្ត្សាត ចារយឱសថបណ្ឌិ ត្ បប៉ែន ប ួនពីវ   ប្បធាន 

២- លោកសាស្ត្សាត ចារយលវជ្ជបណ្ឌិ ត្ នុត្ សមបត្តិ       អនុប្បធាន 

៣- ឯកឧត្តមសាស្ត្សាត ចារយបណ្ឌិ ត្ សាបូ អូហ្សាណូ្ សមាជិ្ក 

៤- លោកសាស្ត្សាត ចារយបណ្ឌិ ត្ ស ុន សូត្       សមាជិ្ក 

៥- លោក រស់ ផាននី                   សមាជិ្ក 

៦- លោក វង្ស លមង្                   សមាជិ្ក 
 

 
 
 

ច្រៀបចំច្ ោះពុមពផាយច្ោយ ៖ 
 

បផនកល ោះពុមព ផសពវផាយនិង្បណ្តុ ោះបណ្តត ល 

ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នននប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាសាបមែរ 
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គណៈកមមការសខុាភិ ល 
 

១- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សំ លសាភាន់ ប្បធាន 

២- ឯកឧត្តមសាស្ត្សាត ចារយមហាបរញិ្ញា  បប៉ែន ប ួនពីវ អនុប្បធាន 
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៤- លោកបណ្ឌិ ត្ នុត្ សមបត្តិ   សមាជិ្ក 

៥- លោកបណ្ឌិ ត្ តំង្ សិុន   សមាជិ្ក 

៦- លោក អាត្ ធារ៉ែ     សមាជិ្ក 
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៩- សាស្ត្សាត ចារយជំ្នួយលវជ្ជបណ្ឌិ ត្ សាវ យ កាម៉ែុល សមាជិ្ក 

១០- លោក ឃឹម វចិ្ឆិកា            ជំ្នួយខាង្ភាសា 
 

 
 

ច្រៀបចំច្ ោះពុមពផាយច្ោយ ៖ 
 

បផនកល ោះពុមព ផសពវផាយនិង្បណ្តុ ោះបណ្តត ល 

ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នននប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាសាបមែរ 
 
 
 
 









-1- 
 

បច្ចេកសព្ទច្ជ្ជសាស្សត និង កសិកម្ម 
ដែលគណៈកម្មម ធិការជាតិភាាសដមមរ / គ.្.ភ.ម. 
(បចេុប្បនន ក្កុម្ក្ប្ឹកាជាតិភាាសដមមរ / ក.្.ភ.ម.) 

បានអនុម្័ត 
3 

១- បច្ចេកសព្ទច្ជ្ជសាស្សត  
 

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

  រោគឆ្លងម៉្យាង រ្រើនរកើតរលើកុមារ បណ្តា លម៉្កពើ  
វ ើរុស morbilli បងកឱ្យស្សែកមានកនទួលតូរៗ ពណ៌ 
្កហម៉្ កអក រហៀរសំរបារ ្គុនរតា  ឈឺបំពង់ 
ក៘    
  ឧ. កុមាររនេះបានចាក់ថ្ន បំង្កក រជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលររួ
រហើយ។ 
 

២- កន្ទទ ល្តអាក  
    អ. urticaria /  
         hives  
   បារ. urticaire  
          (f.) 
 

 កនទួលឃ្មលឹជាបនទេះតិរឬរ្រើនរៅរលើស្សែក មាន 
ឬគ្មម នពណ៌្កហម៉្  បណ្តា លឱ្យរមាស ់រកើតរ ើង 
រោយ្បតិកម៉្មអាស្ ហ្ុើ(réaction allergique)។ 
ឧ១- ការបយេះពាល់ជាម៉្ួយនឹងរ ើម៉្ករនទរអាលឬ 
វលលិស្ញែរ បណ្តា លឱ្យរ ើងកន្ទទ ល្តអាករលើស្សែក 
្តង់កស្នលងបយេះរន្ទេះ។ 
ឧ២- ្បតិកម៉្មអាហារ ឱ្សថ និង រោគសញ្ញា នន 
ជំងឺបោសិតម៉្ួយរំនួន បណ្តា លឱ្យររញកន្ទទ ល- 
្តអាករៅរលើស្សែក។ 
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៣- ករម៉្ោយ  
     សារ់ ុំ 
 អ. myasthenia   
 បារ. myasthénie      
        (f.)   

  អាការៈរុេះរញោយកមាល ងំរលន្ទសារ់ ុំបណ្តា ល 
ម៉្កពើមូ៉្លរហតុរ្រើនយយ ង។ 

៤- ការកកឈាម៉្   
អ. blood coagu-  
  lation / blood- 
  clotting 
បារ. coagulation  
  sanguine (f.) 

  បស្្ម៉្ប្ម៉្ួលឈាម៉្ពើោវរៅពាក់កណ្តា លរងឹ 
ស្ លអាររកើតមានរៅកនុងឬរ្តសរនសឈាម៉្។ 
 

៥- ការកញ្ជន្ទា ក ់ 
     សារ់ ុំ  
 អ. muscle  
     contraction 
 បារ. contraction     
   musculaire (f.) 

 អាការៈទាញក ឆ្ក់ននសារ់ ុំស្ លររំោររោយ 
្បព័នធ្បសាទ ឬ រោយមូ៉្លរហតុរស្ងៗ។ 

៦- ការស្កអ 
អ. regurgitation   
បារ. régurgitation 
(f.) 

  ំរណើ រវលិ្ត ប់ននអាហារពើ្កពេះឬបំពង់ 
អាហារម៉្កតាម៉្មាត់ ស្ត ម៉្ិនស្ម៉្នជាការកអួតរទ។  
 ឧ. ការស្កអរ្រើនរកើតរលើទារកនិងកុមារតូរៗ 
រ្កាយរពលរៅររួ។ 

៧- ការខ្ទ ំ / 
កុងទុយសយុង   
អ. contusion  
បារ. contusion (f.) 

 របួសម៉្ាយងស្ លបណ្តា លម៉្កពើរ្គ្មេះថ្ន ក់ធ្ងន់ធ្ងរ 
រធ្វើឱ្យរញទរជាលិកាកនុងសរ ើោងគណ្តម៉្ួយ បយុស្នា ម៉្ិន  
មានរស្ហកស្សែកឬរ្សាម៉្ពទធជុំវញិ។ 
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៨- ការចាក់ម៉្រុល  
     វទិាសាញ្ជសា /  
     អាគុយពង់ទួរ 
 អ. acupuncture 
 បារ. acupuncture  
        (f.) 

  វធិ្ើចាក់ម៉្រុលឆ្មម ររូលតាម៉្ស្សែករំស្ញ្រម៉្យរ ើឌើយង 
(méridien)ននសរ ើោងគស្ លឈឺ កនុងរគ្មលបំណង 
រករោគវនិិរឆ័យឬរធ្វើការពាបាលជំងឺោុនំរ យម៉្ួយរំនួន 
តាម៉្កែួនរវជរសាញ្ជសាបុោណរិន។ 

៩- ការចាល ់/  
     ររ ៉េតង់ស្យុង  
 អ. retention  
 បារ. rétention (f.)   

 អាការៈនៃស្ររីាងគស្ លមិៃអាចមាៃលទ្ធភាព 
បរចេញរោលឱ្យអស្់ៃូវសារធាតុផ្ទុក(រងឹ ោវ  
ឬ ឧសម័ន) របស្់វា។ 
 ឧ. ររ ៉េតង់ស្យុងទ្ឹកមូ៉្ត្តរៅកនុងរបាោ ករោម ដែល 
បណ្ដា លមកពីការចាល់រៅ្តង់បងហួររោម អាច 
បងកឱ្យមានរត្រោះថ្នន ក់។ 

១០- ការរុកវកកំ / 
ការរុកត្ម៉្ងរន្ទម៉្   
អ. renal colic 
បារ. colique rénale  
  colique néphré- 
  tique (f.) 

  អាការៈឈឺរុកចាប់យយ ង្សួរ្សាល់រៅររងកេះ  
ស្សនកខ្ងរឆ្វងឬសាា ំ ស្ លមានលកខណៈឈឺចាក់រុេះ 
រ្កាម៉្រៅរក្បោប់បនាពូជខ្ងរ្តឬនសទខ្ងកនុង 
ននរលល  រោយសារការសទេះសលូវទឹកមូ៉្្ត ស្ លភាគ-
រ្រើនបណ្តា លម៉្កពើមាន្កួស។ 
 ឧ. ការរុកត្ម៉្ងរន្ទម៉្ខ្ងសាា ំអារ្រ ជំាម៉្ួយ  
នឹងការរុករថលើម៉្(colique hépatique) បយុស្នាការរុក 
រថលើម៉្មានអាការៈឈឺចាក់ម៉្ករកសាម សាា ំ។  

១១- ការរុករពាេះ / 
        កូលិក  
  អ. colic 
  បារ. colique (f.)   

 អាការៈឈឺរុកចាប់កនុងឆ្ិទទោា នរពាេះ (calvité  
abdominale)។ 
ឧ.កនុងករណើ សទេះរពាេះរវៀនធ្ំ អនកជំងឺមានការរុក  
រពាេះយយ ងខ្ល ងំកាល ។ 
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១២-ការឈឺសន្ទល ក់ 
 អ.  arthralgia   
 បារ. arthralgie  
        (f.) 

 ការឈរុឺកចាប់កនុងសន្ទល ក់ស្ លបងករោយជំងឺ 
រ្រើនយយ ង។ 
 ឧ. ជំងឺ្គុនសន្ទល ក់ (rhumatisme) បងកឱ្យមាន 
ការឈឺសន្ទល ក់រ្រើនកស្នលង។ 
 

១៣- ការឈឺសារ់ ុ ំ 
អ. myalgia / 
     myodynia  
 បារ. myalgie /  
    myodynie (f.) 

   អាការៈឈឺរុកចាប់រៅកនុងសារ់ ុំរោយសារ 
មូ៉្លរហតុរ្រើនយយ ង  ូរជា ការឈឺសារ់ ុំរពល  
មានជំងឺផ្តា សាយធ្ំ(grippe)។ 

១៤- ការរញៀន  
 អ. addiction   
 បារ. addiction /    
 pharmaco- 
 dépendance (f.) 

  អាការៈស្ លម៉្នុស្ឬសតវម៉្ិនង្កយរបាេះបង់បាន 
នូវសារធាតុរញៀន (drogue) ស្ លធាល ប់បានរ្បើ  
ររួរហើយ។ 
  ឧ. អារ ៀននិងកញ្ញឆ រធ្វើឱ្យមានការរញៀនស្ ល 
ម៉្ិនង្កយរបាេះបង់បាន រ្កាយរពលរ្បើវាយូរម៉្ក 
រហើយ។  

១៥- ការរតអើក  
អ.  hiccough  
បារ. hoquet (m.) 

  ំរណើ រកញ្ជន្ទា ក់ននសារ់ ុំរបាងំ្ទូង(diaphragme) 
រោយអររតន្ទ បងកឱ្យមានការបរ េ្ញញយល់និង 
សំរ ងតាម៉្មាត់ជាសូរអឹកៗ។ 
ឧ. ជំងឺម៉្ហារ ើកបំពង់អាហារបងកឱ្យមានការរតអើកជា
្បចា។ំ 
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១៦- ការធាល ក់ស /  
        ឺកូររ យ  
អ. leukorrhea 
បារ. leucorrhée      
  (f.) / pertes    
  blanches (f. pl.) 
 

  អាការៈធាល ក់រអំិលពណ៌សតាម៉្សលូវបនាពូជរបស់ញ្ជសាើ 
កនុងររន្ទល េះរពលមានរ ូវ រពលមានគ ៌ រពលបំរៅ 
កូន និង រ្កាយរពលអស់រ ូវ។ 
 ឧ. ការធាល ក់សមានពណ៌រស្ងរ្តពើពណ៌ស និង  
កលិនញុសធ្ម៉្មតា ្ពម៉្ទាងំមានរមាស់ទាវ រមាស ជាអា- 
ការៈបញ្ញរ ក់ពើការរលាក ឬ មានជំងឺ្បោប់បនាពូជ 
ញ្ជសាើ។ 

១៧- ការបងកកំរណើ ត    
        / កំណកំរណើ ត   
 អ. fertilization 
 បារ. fécondation  
        (f.) 

  ជំនួបរវាងស្សែមាយ តូសូអុើត(spermatizoïde) និង 
អូវុល(ovule)រំរពាេះម៉្នុស្ឬសតវ, រវាងអង់រតរ យូ- 
សូអុើត(antérozoïde)និងអូអូស្សវវ(oosphère) 
រំរពាេះរុកខជាតិ បរងកើតបានជារកាសិកាថមើម៉្ួយ រៅ 
ថ្ សុើហកូត(zygote)។ 
ឧ. ការបងកកំរណើ តអារ្ប្ពឹតារៅបានលុេះ្តាស្ត 
មានការជួបគ្មន រវាងកាស្ម៉្យតរឈាម លនិងកាស្ម៉្យតញើ។ 

១៨- ការបាក់ឆ្អងឹ / 
        បំណ្តក់ឆ្អងឹ   
អ. fracture  
បារ. fracture (f.) 

 ការបាក់ោរ់ឬស្បកបាក់រោយអរនលើឬរោយស្សនក 
ទាងំអស់របស់ឆ្អឹង។ 
ឧ. រ្កាយពើអស់រ ូវ ញ្ជសាើស្ លពុំបានទទួលសារ- 
ធាតុកាល់សយូម៉្ និង សូសវ័រ ឱ្យបាន្គប់្គ្មន់ ង្កយ
ទទួលរងការបាក់ឆ្អឹង។  

១៩- ការផ្តា រ់គ  ៌ 
 អ. conceptus  
     interruption 
 បារ. interruption    
de conception (f.) 

 ការប េ្ប់ការអ ិវឌឍគ ៌រៅកនុងនសទរោយររតន្ទ។ 
 ឧ. ការរលូំតកូនជាវធិ្ើម៉្ួយកនុងការផ្តា រ់គ ៌។ 
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២០- ការពនារកំ-   
   រណើ ត / កុង្តា  
   សិបសយុង   
អ. contraception 
បារ. contraception     
       (f.) 

 វធិីបង្កា រម៉្ិនឱ្យមានកំណគភ៌រៅកនុងនផ្ទមាា យ។ 
ឧ. ការរត្បីរត្សាមអោម័យជាវធិីមួយកនុងចំរណ្ដម 
វធិីជារត្ចីៃនៃការពនារកំរណើ ត។ 

២១- ការភាល ត់ឆ្អឹង  
អ. luxation 
បារ. luxation (f.) 

   ំរណើ រឃ្លល តឬភាល ត់ឬក៏របូតកាលឆ្អឹងពើទើតាងំ 
រ ើម៉្ បណ្តា លម៉្កពើការ ួលឬការបយេះទងគិរ។ 
ឧ. កើឡាករបាល់ទាត់រ្រើនរងរ្គ្មេះថ្ន ក់រោយការ 
ភាល ត់ឆ្អឹង។ 

២២- ការម៉្ិនរ្សក  
   ទឹក / អឌើបសុើ  
អ. adipsia  
បារ. adipsie (f.) 

 លកខណៈធ្ម៉្មជាតិរបស់ម៉្នុស្ម៉្ួយរំនួនតូរ 
ស្ លម៉្ិនរង់សឹកទឹកកនុងរយៈរពលញលើឬស្វង(នថង 
ឬសបាា ហ៍) បយុស្នា ម៉្ិនស្ម៉្នជាជំងឺរទ។ 
 

២៣- ការរម៉្ួល     
        សន្ទល ក ់ 
អ. distortion  
បារ. distorsion  
      (f.) 

   របួសម៉្ាយងស្ លរធ្វើឱ្យសន្ទល ក់វលិញុស្ប្កតើ 
បណ្តា លឱ្យយរលើហាក ម៉្យង់ (ligament) ពទធជុំវញិ  
ឱ្យឈឺចាប ់និង ម៉្ិនអាររធ្វើរលន្ទសកម៉្មបាន។  
ការរម៉្ួលសន្ទល ក់ម៉្ិនទាម៉្ទារឱ្យមានការវេះកាត់រទ 
បយុស្នា ្តូវរធ្វើការពាបាលរោយអបសន្ទល ក់ និង  
សាល់ឱ្សថបំបាត់ការឈឺចាប់។ 

២៤- ការរលាក  
        សារ់ ុ ំ 
 អ. myositis   
បារ. myosite (f.) 

  អាការៈរលាកជាលិកាសារ់ ុំស្ លបណ្តា ល 
ម៉្កពើអាងំហវរិសយុង(infection)រស្ងៗ  ូរជា  
អាងំហវរិសយុងរោយសារបាក់រតរ ើសាា ហ វវើ ូកូក 
(staphylocoque)។ 
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២៥- ការរលូតកូន  
 អ. abortion 
 បារ. avortement  
        (m.) 

 ការរបូតគ ៌ររញពើនសទមាា យ មុ៉្ន១៨០នថង។ 
 ឧ. ្សើាមានគ ៌ស្ លបានរៅពិនិតយនសទរពាេះ  
្តឹម៉្្តូវអារររៀសសុតពើការរលូតកូន។ 

២៦- ការរលូតកូន  
       ឯកឯង  
 អ. spontaneous  
      abortion 
 បារ. avortement  
  spontané (m.) 

 ការរបូតគ ៌ររញពើនសទមាា យរោយនរ នយនិង 
គ្មម នការបងខំ។ 
 ឧ. ការរលូតកូនឯកឯងអារបងករ ើងរោយសារ 
ការវវិតាម៉្ិន្តឹម៉្្តូវនន គ ៌ សុក ឬ បងករោយជំងឺ 
ឬ រ្គ្មេះថ្ន ក់របស់មាា យ។ 

២៧- ការោករន្ទម៉្  
     យប់ / ណុកតួរ ើ 
 អ. nocturia /  
     enuresis  
 បារ. énurèse /  
    énurésie (f.) /  
    nocturie (f.) 

អាការៈរហៀរទឹករន្ទម៉្រោយម៉្ិន ឹងញលួន ភាគរ្រើន 
រពលរ កលក់រៅរពលយប់។ 

២៨- ការរលូំតកូន  
  អ. induced     
       abortion 
 បារ. avortement  
 

 ការរធ្វើឱ្យរបូតគ ៌ររញពើនសទមាា យរោយររតន្ទ 
 ូរជា ការរ្បើឱ្សថ ការបូម៉្ ឬ ការរកាសគ ៌  
ររញពើសែូន។ 
 ឧ. កនុងករណើ ញ្ជសាើមានគ ៌មានជំងឺធ្ងនធ់្ងរ ឬ អំ្បវើ 
យយុងកនុងនសទមានលកខណៈម៉្ិន្ប្កតើស្ លអារបយេះ 
ពាល់ ល់ជើវតិមាា យ  រគ្តូវបងខំរិតារធ្វើការរលូំត 
កូន។ 
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២៩- ការោងំរ ូវ  
 អ. amenorrhea  
 បារ. aménorrhée   
       (f.) 

 ការបាត់រ ូវរបស់ញ្ជសាើកនុងវយ័បនាពូជស្ លមាន 
លកខណៈម៉្ិន្ប្កតើ។ 
ឧ. ការមានវបិតាិសលូវរិតា កងវេះអាហារូបតថម៉្ភ ការមាន 
ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ្បចាកំាយ ឬ ការមានគ ៌ បងកឱ្យញ្ជសាើ 
មានការោងំរ ូវ។ 

៣០- ការរហើម៉្រពាេះ  
អ. meteorism  
បារ. ballonnement /  
  météorisme (m.) 

  អាការៈរបាយ ងរពាេះរោយសារសទេះឧសម័នរៅកនុង 
្កពេះ រពាេះរវៀន។ 
 ឧ. ជំងឺ្គុនរពាេះរវៀនបងកឱ្យមានអាការៈ្គុនរតា  
ខ្ល ងំ  ការរហើម៉្រពាេះ  និង រោគសញ្ញា សលូវរលំាយ 
អាហាររស្ងៗរទៀត។ 

៣១- ការអស់រ ូវ /      
        រម៉្ណូបយូស  
  អ. menopause  
  បារ. ménopause  
        (f.) 

 ំរណើ រឈប់ធាល ក់ឈាម៉្រ ូវរបស់ញ្ជសាើ ស្ លជាទូរៅ 
អារចាប់រសាើម៉្ពើអាយុ៤៥ ល់៥៥ឆ្មន ។ំ 
ឧ. ការអស់រ ូវរបស់ញ្ជសាើបញ្ញរ ក់ថ្ ញ្ជសាើរន្ទេះពុំ 
អារមានលទធភាពបនាពូជបានរទៀតរ ើយ។ 

៣២- កាសុើណូម៉្ 
 អ. carcinoma     
 បារ. carcinome  
        (m.) 

   ម៉្ហារ ើកជាលិកាភាន ស(épithélium)ស្ ល្គប 
រលើសរ ើោងគណ្តម៉្ួយ បយុស្នា ម៉្ិនការសាហាវ ូរម៉្ើញយូ  
សាកូម៉្ (mysarcome)រទ។ 

៣៣- កុង្តាក់ទរួ  
        សារ់ ុ ំ 
អ. muscle  
    contracture   
បារ. contracture     
 musculaire (f.) 

  អាការៈកញ្ជន្ទា ក់សារ់ ុំយយ ងរងឹជាអរិនញ្ជនាយ ៍
រោយមូ៉្លរហតុសារ់ ុំទទួលការឈឺចាប ់ឬ  
ររំោរយយ ងខ្ល ងំកាល ។ 
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៣៤- កូរ ើយយុង 
   អ. chorion 
  បារ. chorion  
       (m.) 

 ្សទាប់រ្តននភាន សទារកស្ លអ ិវឌឍរៅតាម៉្ 
ការរ ើកធ្ំធាត់របស់ទារករៅកនុងនសទមាា យ។ 
 ឧ. អាម៉្យែូស(amios)និងកូរ ើយយុងបរងកើតបានជា 
ភាន សទារករៅកនុងនសទមាា យ។ 
 

៣៥- រកាសិកា   
 អ. cell 
 បារ. cellule (f.) 

  ឯកតាទ្ម៉្ង់្គឹេះននជើវតិស្ លជាស្សនកតូរបំសុត 
របស់ភាវៈរស់ រហើយ ស្ លអារ ំរណើ រជើវតិបាន  
រោយញលួនឯង។ ធាតុស្នំនរកាសិកាមានសុើតូបាល ស 
(cytoplasme) នណវ យយូ (noyau)...។ 
 

៣៦- ្កិស (ជំងឺ)  
 អ. rachitism  
 បារ. rachitisme   
         (m.) 

  ជំងឺបណ្តា លម៉្កពើឆ្អឹងម៉្ិនលូតលាស់រៅតាម៉្ 
 ំណ្តក់ននសរ ើោងគម៉្នុស្និងសតវ ស្ លបណ្តា ល  
ម៉្កពើកតាា រស្ងៗជារ្រើន ជាពិរសសកងវេះវ ើតាម៉្ើន/ 
ជើវជាតិរ (vitamine D)។ 
ឧ. ការឱ្យទារកឬសតវទទួលបានពនលឺ្ពេះអាទិតយ 
រៅរពល្ពឹក្ពលឹម៉្ អារជួយកាត់បនថយជំងឺ  
្កិស។ 
 

៣៧- ្កួស  
     (រវជរសាញ្ជសា)  
 អ. stone/calculus  
 បារ. calcul (m.) 

  ុកំំណកសារធាតុកំរបារករកើតកនុងសរ ើោងគម៉្នុស្ 
សតវ។ 
 ឧ. ការរុកត្ម៉្ងរន្ទម៉្ភាគរ្រើនបងករ ើងរោយ- 
សារការសទេះ្កួសកនុងត្ម៉្ងរន្ទម៉្ឬបំពង់ទឹករន្ទម៉្ 
(uretère)។ 
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៣៨- ត្កួស្វកាំ /  
  ត្កសួ្តត្មងរោម  
 អ. renal stone /  
     kidney stone / 
     renal lithiasis  
 បារ. calcul rénal  
     (m.) / lithiase  
      rénal (m.) 

   ុំកំណកសារធាតុកំរបារករកើតកនុងត្ម៉្ងរន្ទម៉្ 
ស្ លអាចបងកឱ្យស្ទោះត្បព័ៃធទ្ឹកមូ៉្ត្ត និង អារបងា 
ឱ្យមាៃអាការៈឈឺចុកោប់។ 

៣៩- កអក   
   អ. cough 
   បារ. toux (f.) 

    សញ្ញា /អាការៈបរញ្ញេ ញញយល់រោយបងខំរហ័ស 
ភាល ម៉្ៗ ររបៀបជាកញ្ជន្ទា ក់ឬក ឆ្ ក់ និង មានសូរសំ- 
រ ងររញពើបំពង់ក ជួនកាលរកើតរ ើងរោយ  
ររតន្ទ ឬ អររតន្ទ និង ររសលិរ(réflexe)។  
     ជាទូរៅ កអកបណ្តា លម៉្កពើការរលាកសលូវ រងហើម៉្  
និង សលូវរលំាយអាហារ។ 
ឧ. រកមងស្ លមានជំងឺរលាកសលូវ រងហើម៉្ បណ្តា លឱ្យ  
មានអាការៈកអកជាញឹកោប់។ 

៤០- ញទុ េះត្ម៉្ងរន្ទម៉្  
 / ញទុ េះវកកំ/ រពារណ- 
ញ្ជហវូស 
អ. pyonephrosis / 
  renal empyema 
បារ. pyonéphrose  
  (f.) / empyème  
  rénal (m.) 

  អាការៈរលាករោយមានញទុេះ ក់កនុងវកកំ (ត្ម៉្ង  
រន្ទម៉្) ស្ លបងកឱ្យមានការរុកចាប់រៅររងកេះ និង  
មានញទុេះកនុងទឹកមូ៉្្ត។ 
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៤១- ញទុ េះបងហួររន្ទម៉្     
        / របលណូររ យ   
 អ. blennorrhea 
 បារ. blennorrhée  
       (f.)   

  អាការៈមានញទុេះហូរតាម៉្បងហួររន្ទម៉្(urètre)ស្ ល 
ជារោគសញ្ញា ម៉្ួយបណ្តា លម៉្កពើការរលាករៅសលូវ 
ទឹកមូ៉្្ត។ 

៤២- គ ៌  
 អ. gestation / 
     pregnancy 
បារ. gestation /  
     grossesse (f.)      

  កូនកនុងនសទស្ លវវិតាពើសុើហកូត(zygote) រហូត 
 ល់្គប់ស្ញរកើត។ 
 ឧ. ញ្ជសាើរូបរនេះមានគ ៌រំនួន៥ស្ញម៉្ករហើយ។  

៤៣- គ ៌រ្តសែូន  
 អ. ectopic     
     pregnancy 
 បារ. grossesse  
       ectopique/      
       grossesse      
       extra-utérine  
       (f.)  

 គ ៌ស្ លតាងំទើរៅកនុងន សែូន(trompe de 
fallope) ករនោម៉្សែូន(ovaire) ឬ ឆ្ិទទោា ន 
រពាេះ(cavité péritonéale)។ 
ឧ. ញ្ជសាើមានគ ៌្តូវរៅពិនិតយនសទរពាេះឱ្យបានរទៀង  
ទាត់តាម៉្កាលកំណត់របស់្គូរពទយឯករទសសម៉្ភព 
រ ើម៉្ែើររៀសវាងរ្គ្មេះថ្ន ក់ កនុងករណើ មានគ ៌រ្ត  
សែូន។ 
 

៤៤- គ ៌្គប់ស្ញ  
 អ. pregnancy in  
     term  
 បារ. grossesse à  
      terme (f.)   

 គ ៌ស្ លមានអាយុជាម៉្ធ្យម៉្៩ស្ញ១០នថង ោប់ចាប់  
ពើនថងបាត់រ ូវរហូត ល់នថងស្មាល។ 
 ឧ. គ ៌្គប់ស្ញអាររលើសឬញវេះ២សបាា ហ៍ននអាយុ  
របស់គ ៌។ 
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៤៥- គ ៌ចាសស់្ញ  
 អ. prolonged  
     pregnancy /  
     postterm  
     pregnancy 
 បារ. grossesse  
    prolongée (f.) 

 គ ៌ស្ លមានអាយុរលើសពើ៤២សបាា ហ៍ គឺមាន  
រយៈរពលស្វងជាងគ ៌្គប់ស្ញធ្ម៉្មតា។ 
 ឧ. ញ្ជសាើមានគ ៌ចាស់ស្ញចាបំារ់្តូវរៅពិរ្គ្មេះ 
ជាម៉្ួយ្គូរពទយឯករទសសម៉្ភព រ ើម៉្ែើររៀសវាង 
រ្គ្មេះថ្ន ក់រៅរពលស្មាល។ 

៤៦- គើម៉្ើពាបាល  
អ. chemotherapy  
បារ. chimiothé- 
       rapie (f.) 

  វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយការរ្បើសារធាតុ 
គើម៉្ើ។ 

៤៧- គើសា  
  អ. cyst  
 បារ. kyste (m.) 

   ុំពករបនើញ (tumeur bénigne) ជាសារធាតុ 
ោវរុពំទធជុំវញិរោយរ្សាម៉្ស្ លគ្មម នទំន្ទក់ទំនង 
នឹងជាលិកាខ្ងរ្ត។ 
  ឧ. គើសាអាររកើតមានរៅ្គប់សរ ើោងគទាងំអស់ 
ស្ លទាម៉្ទារឱ្យអនកជំងឺ្តូវរៅពិរ្គ្មេះជាម៉្ួយ្គូ 
រពទយវេះកាត់។ 
 

៤៨- ្គុន   
 អ . fever /  
       pyrexia 
បារ. fièvre /  
       pyrexie (f.) 

 អាការៈបណ្តា លឱ្យករតា កនុងញលួនរកើនរ ើងហួស 
្ប្កតើ។  
ឧ. រកមងស្ លមាា យន្ទរំៅម៉្នទើររពទយបស្ងអករនេះ  
 កំពុងមានជំងឺ្គុនរតា ។ 
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៤៩- រ្គ្មងឆ្អឹង /  
     អ ាិសងខលកិ   
អ.  skeleton  
បារ. squelette     
      (m.) 

 សំណំុឆ្អឹងទាងំអស់ននសព៌ាងគកាយស្ លបរងកើត 
បានជាររន្ទសម៉្ែ័នធនិងោងរៅរបស់ម៉្នុស្និង 
សតវ។ 
 ឧ. អ ាិសងខលិករបសម់៉្នុស្មានឆ្អងឹរំនួន ២០៦  
ស្ លរមួ៉្មាន ឆ្អឹងស្វង ឆ្អឹងសំស្បយត និង ឆ្អឹងញលើ។ 
 

៥០- រ្គ្មេះថ្ន ក់    
  អ.  accident   
  បារ. accident  
        (m.) 

  រហតុការណ៍ជាវបិតាិស្ លរកើតរ ើងបន្ទទ ន់ឬ 
រោយនរ នយ។ 
  ឧ. កនុងករណើ សមាែ ធ្ឈាម៉្រ ើងញែស់ អនកជំងឺ 
អារមានរ្គ្មេះថ្ន ក់សរនសឈាម៉្កនុងញួរកាល 
(accident vasulaire cérébral : AVC)។ 
 

៥១- គលុយសុើ   
  អ. glucid 
  បារ. glucide  
         (m.) 

  សារធាតុសករ ជាការបានអុើ្ោត (hydrate de 
carbone) ស្ លកនុងរន្ទេះមាន សកររទាល (ose = 
sucre simple) និង សករកុំសលិរ (oside = sucre 
complexe)។ 
 

៥២- រលន្ទពា- 
បាល / គើរណពា- 
បាល 
អ. kinesitherapy   
បារ. kinésitherapie  
 (f.) / cinésithéra-   
  pie (f.) 

 វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយហតថរលន្ទរ ើម៉្ែើ 
ររំោរសរ ើោងគ  ូរជា ការ្របារ់ ការរុរ... ឬ  
រ្បើឧបករណ៍រស្ងៗ។ កនលងម៉្ក រគធាល ប់រ្បើពាកយ 
រនេះថ្ ការពាបាលរោយរលន្ទ ។ 
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៥៣- រិតាពាបាល    
អ. psychotherapy   
បារ. psychothé-   
rapie (f.) /    
traitement  
psychique (m.) 

  វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយការអប់រសំ្ម៉្ួល 
សលូវរិតា កនុងរគ្មលបំណងបនធូរអារម៉្មណ៍អនកជំងឺ។ 

៥៤- ជាលិកា  
   អ. tissue 
   បារ. tissu (m.) 

  សំណំុរកាសិកាស្ លមានទ្ម៉្ង់ររន្ទសម៉្ែ័នធ 
និងមុ៉្ញង្ករ ូរគ្មន  បរងកើតបានជាសរ ើោងគម៉្ួយ ឬ 
ស្សនកម៉្ួយននសរ ើោងគ។ 
 

៥៥- ជើវវទិា   
 អ. biology   
 បារ. biologie (f.)    

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើភាវៈមានជើវតិ (ម៉្នុស្ 
សតវ និង រុកខជាតិ)។     

៥៦- ជើវគើម៉្ើវទិា  
 អ. biochemistry  
 បារ. biochimie  
        (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសកិោអំពើសមាសធាតុនិង្បតិកម៉្ម 
គើម៉្ើ កនុងភាវៈមានជើវតិ។ 
ឧ. ការសិកោលម៉្អិតពើការរលំាយអាហាររៅកនុង 
ញលួនម៉្នុស្ សតវ ជាស្សនកម៉្ួយននជើវគើម៉្ើវទិា។ 
 

៥៧- ជំងឺ្កនិ  
 អ. sclerosis 
 បារ. sclérose (f.) 

  សភាពរងឹឬ្កាស់ននជាលិកាឬសរ ើោងគណ្តម៉្យួ
ស្ លបណ្តា លឱ្យបាត់បង់មុ៉្ញង្កររបស់វា។ 
  ឧ. ការពិសា្សាជាកតាា ម៉្ួយជំរុញឱ្យជំងឺរលាក 
រថលើម៉្វវិតារៅជាជំងឺ្កិនរថលើម៉្។ 
 
 



-15- 
 

៥៨- ជំងឺ្កនិរថលើម៉្   
 (រសៀរ យូសរថលើម៉្)  
 អ. hepatic  
     cirrhosis 
 បារ. cirrhose du  
    foie / cirrhose  
    hépatique (f.) 

  ជំងឺរថលើម៉្ម៉្ាយងបណ្តា លម៉្កពើការរលាករកាសិកា 
(cellule) រថលើម៉្ រធ្វើឱ្យជាលិកា (tissu) រថលើម៉្រងឹ 
្កិន ស្លងបំរពញមុ៉្ញង្ករបាន។ 
  ឧ. ការពាបាលជំងឺរលាករថលើម៉្ទាន់រពលរវលា  
អារទប់សាក ត់ការវវិតារៅជាជំងឺ្កិនរថលើម៉្បាន។ 
 
 

៥៩- ជំងឺខ្វ ក់មាន់       
អ. hemeralopia /    
  night blindness    

បារ. héméralopie     
    (f.) 
 

 ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទរ្រើនរកើតរលើកុមារ ស្ លស្ នក  
រម៉្ើលម៉្ិនរឃ្ើញញុស្ប្កតើរៅទើងងឹតរៅរពល 
យប់ឬរៅរពលមានពនលឺរញោយ។ ជាទូរៅ ជំងឺរនេះ
រកើតរ ើងរោយសារកងវេះវ ើតាម៉្ើនអា / ជើវជាតិអា  
(vitamine A)។                 
 ឧ. ជំងឺខ្វ ក់មាន់អារបង្កក រនិងពាបាលរោយ 
ឱ្សថឬអាហារស្ លសម៉្ែូរជើវជាតិអា។ 
 

៦០- ជំងឺ្ ជាងំ  
អ. thrush 
បារ. muguet (m.) 

  ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លរកើតរ ើងជាផ្តល កសាន ម៉្ 
(taches) ពណ៌ស្សអាប់ ទំហតូំរឬធ្ំរៅរលើ  
ភាន សកនុងមាត់ និង ជួនកាល រលាក ល់រ ើម៉្បំពង់ក 
ស្ លបងករ ើងរោយស្តិកង់ឌើោអាបវើកង់(candi- 
da albicans)។  ជំងឺរនេះរ្រើនរកើតរៅរលើកុមារ។ 
ឧ. សលវបិាកននជំងឺ្ជាងំបណ្តា លឱ្យញវេះអាហា-
រូបតថម៉្ភ។ 
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៦១- ជំងឺ្ប្គើវ /  
        ហគុត 
  អ . gout 
  បារ. goutte (f.) 

  ជំងឺបងកឱ្យឈឺរុកចាប់ ជាពិរសសរៅរពលយប់ 
រពលស្មាក ឬ គ្មម នសកម៉្មភាពរៅ្តង់សន្ទល ក់
្មាម៉្ន  ្មាម៉្រជើង និង បណ្តា សន្ទល ក់ នទរទៀត។ 
ជំងឺរនេះរ្រើនបណ្តា លម៉្កពើសារធាតុអាសុើតអវុយ- 
រកិ(acide urique) មានក្ម៉្ិតញែស់ហួស្ប្កតើ។  
 ឧ. ្គូរពទយបានឱ្យ ំបូន្ទម ន ល់អនកជំងឺ្ប្គើវរនេះ 
ឱ្យតម៉្រំណើ អាហារណ្តស្ លបងកឱ្យរកើនសារធាតុ 
អាសុើតអវុយរកិ  ូរជា សារ់អាងំ រ្គឿងសមុ៉្្ទ 
រ្គឿងកនុង្ជូកមាន់ទា,...។ 

៦២- ជំងឺពកក  
  អ. goiter / goitre 
  បារ. goitre (f.) 
 

  ជំងឺស្ លសមាគ ល់រោយការរ ើកធ្ំឬមាន ុំពកនន 
្ករពញទើរ យូអុើត (la glande thyroïde) រៅនឹងក 
រោយសារ្ករពញរនេះសលិតអ័រម៉្យូនតិររពកឬរ្រើន 
រពក។ ជំងឺពកក ជាធ្ម៉្មតា រ្រើនស្តបណ្តា ល
ម៉្កពើកងវេះជាតិអុើយយូតរៅកនុងរំណើ អាហារ។ រគ  
សរងកតរឃ្ើញជំងឺពកកមានរ្រើនសណ្តា ន។  
  ឧ. អនកបររិភាគអំបិលមានសារធាតុអុើយយូត អារ  
ការពារម៉្ិនឱ្យរកើតជំងឺពកកបាន។ 
 

៦៣- ជំងឺពកឆ្អងឹ /  
         អូរសាអូម៉្  
អ. osteoma   
បារ. ostéome (f.) 

  ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លមានអាការៈពើរយយ ង គឺ 
១- អាការៈរ ើកលូតលាស់ញុស្ប្កតើរបស់ជាលិកា  
ឆ្អឹងរពញវយ័ស្ លវវិតាយតឺៗរៅនឹងកស្នលង បងក  
បានជាកំពកននឆ្អឹង។ 
២- អាការៈជា ុំពកមានលកខណៈជាឆ្អឹងស្ លករកើត  
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រ ើងរៅកស្នលងបយេះទងគិរញឹកោប់ននជាលិកាទន់ 
របស់សព៌ាងគកាយ។ 
 ឧ. ជំងឺពកឆ្អឹង្តូវស្តពាបាលរោយការវេះកាត់។ 

៦៤- ជំងឺពុកឆ្អឹង /    
      អូរសាអូបយូរ យូស   
អ. osteoporosis  
បារ. ostéoporose   
      (f.) 

  ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លរកើតរ ើងរោយសារកងវេះ 
សារធាតុស្រ យ និង ការថយរុេះននបណ្តា ញ្បព័នធ្បូ- 
រតអុើនរបស់ឆ្អឹង។ ជំងឺរនេះបណ្តា លឱ្យមានការឈឺ  
រុកចាប់ ការញូរទ្ម៉្ង់រ ើម៉្ននឆ្អឹង និង រធ្វើឱ្យឆ្អឹង 
ង្កយបាក់។ 
 ឧ. ជំងឺពុកឆ្អឹងជាជំងឺស្ លរ្រើនរកើតរលើញ្ជសាើវយ័  
ចាស់។ 

៦៥- ជំងឺស្ នក  
       ្ កហម៉្        
អ. conjunctivitis 
បារ. conjonctivite 
      (f.) 

 ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លបងកឱ្យរលាកភាន សកនុង្តបក 
ស្ នកនិង្គ្មប់ស្ នក រលើកស្លងស្តស្កវស្ នក(គ័ររណ 
= cornée)។ មូ៉្លរហតុបណ្តា លម៉្កពើការបងករោគ 
រោយម៉្ើ្កុប រំណ្តំងពនលឺខ្ល ងំ ឬ អងគធាតុរ្ត 
(corps étranger) រូលកនុងស្ នក។ 
ឧ. ការលាងន រោយសាបវូជា្បចា ំកាត់បនថយការ  
រកើតជំងឺស្ នក្កហម៉្។ 

៦៦- ជំងឺម៉្ហារ ើក  
 អ. cancer 
 បារ. cancer (m.) 

  ជំងឺរកើតរ ើងជា ុំពក ជា ំរៅម៉្ិន្ប្កតើ រៅ 
តាម៉្សរ ើោងគណ្តម៉្ួយរបស់ម៉្នុស្ឬសតវ បងករ ើង 
រោយរកាសិកាស្ ល ុេះរ ើកលូតលាស់ញុសធ្ម៉្មតា 
និងោលោលបងកជាជំងឺ្ សួរ្សាលឬ់ោុនំរ យបណ្តា ល 
ឱ្យសាល ប់ របើម៉្ិនមានការពាបាលឱ្យបាន្តឹម៉្្តូវ 
តាម៉្កែួនខ្ន ត ជំន្ទញ ឱ្យទាន់រពលរវលារទរន្ទេះ។    
 ឧ. អនកជំងឺរនេះសាល ប់រោយជំងឺម៉្ហារ ើករថលើម៉្។ 
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៦៧- ជំងឺរលាក 
        សន្ទល ក ់ 
 អ. arthritis 
 បារ. arthrite (f.) 

  ជំងឺរលាករៅ្តង់សន្ទល ក់បណ្តា លឱ្យរ ើង្ក- 
ហម៉្ រតា  ឈឺចាប់ និង រហើម៉្ ស្ លមានលកខណៈ 
្សួរ្សាល់ឬោុនំរ យ។ 
  ឧ. អនកជំងឺរលាកសន្ទល ក់គបែើរៅពិនិតយពាបាល  
តាម៉្ការស្ណន្ទរំបស់្គូរពទយឯករទស។ 
 

៦៨- ជំងឺរលាក  
        អណ្តា ត       
អ. glossitis   
បារ. glossite  (f.) 

 ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លបងកឱ្យរលាកភាន សអណ្តា ត 
រសើៗឬរ្ៅ និង មានលកខណៈ្សួរ្សាល់ឬោុនំរ យ។ 
ឧ. អនកជំងឺរលាកអណ្តា តមានអាការៈរហៀរទឹកមាត់  
ជា្បចា។ំ 
 

៦៩- ជំងឺរលាកញួរ 
ឆ្អឹង / អូរសាអូម៉្ើរយ- 
លើត   
អ.  osteomyelitis   

បារ. ostéomyélite  
(f.) 

   ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លរកើតរ ើងរោយការរលាក 
្ពម៉្គ្មន ទាងំតួឆ្អឹង  ទាងំញួរឆ្អឹង  រោយមូ៉្លរហតុ 
រ្រើនយយ ង។ 
ឧ. ជាទូរៅ ជំងឺរលាកញួរឆ្អឹង្សួរ្សាល់រកើតមាន  
រៅរលើកុមារ។ 

៧០- ជំងឺរលាក 
ពហុសន្ទល ក ់/ បយូលើ 
អា្ទើត  
អ. polyarthritis   
បារ. polyarthrite (f.) 

  ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លរកើតរ ើងពើការរលាក 
្សួរ្សាល់ឬោុនំរ យកនុងសន្ទល ក់ជារ្រើន្ពម៉្ៗគ្មន ។ 
ឧ. ជំងឺរលាកពហុសន្ទល ក់ជារោគសញ្ញា ននជំងឺ្គុន 
សន្ទល ក់ (Rhumatisme)្សួរ្សាល់និងោុនំរ យ។ 
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៧១- ជំងឺរលាក 
ឆ្អឹង / អូរសាអុើត     
អ.  osteitis   
បារ. ostéite (f.) 

 ជំងឺម៉្ួយ្បរ ទស្ លរកើតពើការរលាកតួឆ្អឹង។ 
ឧ. ជាទូរៅ មូ៉្លរហតុស្ លបងកឱ្យរលាកឆ្អឹង 
បណ្តា លម៉្កពើបាក់រតរ ើ។ 
 

៧២- ជំងឺរលាកទឹក 
សន្ទល ក់ / សុើណូវ ើត  
 អ. synovitis 
 បារ. synovite (f.) 

 ជំងឺរលាកទឹកសន្ទល ក់មានសភាព្សួរ្សាល់ ឬ 
ោុនំរ យស្ លរធ្វើឱ្យសងួត ឬ មានសារធាតុោវម៉្ិន្ប្កតើ 
 ូរជា ឈាម៉្ ទឹករនង ឬ អារមានឧសម័ន។ 
  ឧ. របើអនកជំងឺសង្យ័ថ្ញលួនមានជំងឺរលាកទឹក  
សន្ទល ក់ ្ តូវរៅពិរ្គ្មេះជាម៉្ួយនឹង្គូរពទយឯករទស  
ររៀសវាងការរ្បើថ្ន រំោយញលួនឯង។ 

៧៣- ជំងឺរលាក  
        មាត់  
អ. stomatitis 
បារ. stomatite (f.) 

 ជំងឺរលាកភាន សរសើម៉្កនុងមាត់បងករោយបាក់រតរ ើ  
វ ើរុស  ពពួកស្តិ,...។ 
 ឧ. កងវេះអន្ទម៉្័យមាត់រធ្មញជាកតាា បណ្តា លឱ្យ 
រកើតជំងឺរលាកមាត់។ 

៧៤- ជំងឺរលាក 
សរនសពរួសារ ុ់ំ / 
ជំងឺរលាកតង់ ុង  
  អ. tendinitis 
  បារ. tendinite/ 
         ténosite (f.) 

 ជំងឺបណ្តា លម៉្កពើរលាកសរនសពួរស្ លភារ បស់ារ ់
 ុំរៅនឹងឆ្អឹង។ 
 
 

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

  ជំងឺស្ លបណ្តា លឱ្យមានការបរន្ទទ បង់លាម៉្ក 
មានសភាពោវនិងញឹកោប់។ 
  ឧ. រៅម៉្នទើរពិរសាធ្ន៍បាក់រតរ ើសាញ្ជសា (labora- 
toire bactériologique)រនេះ រគកំពុងវភិាគលា- 
ម៉្ករបស់អនកជំងឺោករ ើម៉្ែើរកមូ៉្លរហតុរករម៉្រោគ 
ស្ លបងកឱ្យោក។ 
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៧៦- ជំងឺវទិា /  
        បាយ តូវទិា  
អ. pathology   
បារ. pathologie (f.)   

  វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើជំងឺ្គប់្បរ ទ រ ើម៉្ែើរក  
មូ៉្លរហតុ រោគវនិិរឆ័យ និង វធិ្ើពាបាល។ 

៧៧- ជំងឺសន្ទល ក់  
អ. arthropathy  
បារ. arthropathie  
      (f.) 

ជំងឺ្គប់្បរ ទស្ លរកើតរ ើងរៅកនុងសន្ទល ក់។ 
ឧ. អាការៈគ្មងំសន្ទល ក់ជាសលវបិាកននជំងឺ 
សន្ទល ក់។ 

៧៨- ជំងឺហតឺ  
   អ. asthma 
   បារ. asthme  
         (m.) 
  

 អាការៈជំងឺរកើតរ ើងរៅសលូវ រងហើម៉្បណ្តា លឱ្យអនក 
ជំងឺមានការលំបាកកនុងការ ក រងហើម៉្ ហត់  ងហក់។ 
ជំងឺរនេះបណ្តា លម៉្កពើមូ៉្លរហតុរ្រើនយយ ង។ អនក 
ជំងឺអារសាល ប់ របើពុំមានការពាបាល្តឹម៉្្តូវទាន់ 
រពលរវលារន្ទេះរទ។ 
  ឧ. រ ើម៉្ែើររៀសវាងជំងឺហតឺ គួររស់រៅកនុងបរយិ- 
កាសលអ អន្ទម៉្័យលអ និង ររៀសវាងការរ្បើថ្ន  ំ
រោយគ្មម នរវជរបញ្ញរ ។ 
 

៨០- ជំន្ទប់សអតិ /  
      អារ រ យង ់
អ. adhesion  
បារ. adhérence  
       (f.)   

 អាការៈសអិតជាប់គ្មន រវាងសរ ើោងគពើរឬរ្រើនរៅកនុង 
កស្នលងណ្តម៉្ួយននសព៌ាងគកាយ រោយមូ៉្លរហតុ  
រស្ងៗ។ 
 ឧ. អស់រយៈរពលយូរ រ្កាយពើការវេះកាត់កនុងរពាេះ 
ករណើ ញលេះអាររកើតមានជំន្ទប់សអិតននរពាេះរវៀន។ 
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៨១- ឈាម៉្ញន ់/  
      កំណកឈាម៉្    
 អ. blood 
 បារ. caillot  
     sanguin (m.) 

  ុំឈាម៉្ស្ លបានម៉្កពើការកក ស្មាប់បិទ  
សរនសឈាម៉្ោរ់ឬរបួស និង ប្ឈប់លំហូរ  
ឈាម៉្។ 
 

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

  អាការៈស្ លឈឺចាបក់នុងកាល បណ្តា លម៉្កពើ  
មូ៉្លរហតុរ្រើនយយ ង រពលញលេះម៉្ិនអាររកមូ៉្ល-  
រហតុរឃ្ើញរ ើយ ។  
 ឧ. ការស្មាក្គប់្គ្មន់និងរទៀងទាត់រពលរវលា 
អារជួយបនថយអាការៈឈឺកាល។ 
 

៨៣-  ំណួរស្សែក   
អ. skin rash  
បារ. rash cutané  
       (m.) 

 កនទួលតូរៗរៅរលើស្សែកស្ លម៉្ិនសថិតរសថរ 
ជួនកាលរមាស់និង/ឬស្ លបណ្តា លឱ្យមាន 
អាការៈ្គុនរតា ។ 
  ឧ. ្បតិកម៉្មឱ្សថម៉្ួយរំនួនអារបណ្តា លឱ្យ 
មាន ំណួរស្សែក។ 

៨៤-  ំណុេះរធ្មញ  
   អ. eruption of  
        tooth  
បារ. éruption     
       dentaire (f.) 

   ការ ុេះរធ្មញស្ លពកររញពើអញ្ញេ ញ។ 
  ឧ. កុមារមាន ំណុេះរធ្មញពើររលើក គឺ រធ្មញទឹក- 
រោេះ (dent de lait) និង រធ្មញអរិនញ្ជនាយ ៍(dent 
parmanante)។ 
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៨៥-   ំរៅង្ក     
 អ. yaws   
 បារ. pian /  
 buba / boubas    
    (m.) 

  ជំងឺឆ្លងម៉្ួយ្បរ ទោតតាតរៅតំបន់្ តូពិក 
រោយសាររម៉្រោគរសែៀរ យូស្កត(spirochète) 
រឈាម េះ រ្តបយូ រណមាយ  ស្ពតឺនុយ(treponema 
pertenue)។ អនកជំងឺមានអាការៈរតា ញលួន ឈឺ 
រុកចាប់អវយវៈ បន្ទទ ប់ម៉្ក មានររញជា ំរៅ 
ពងស្បក រលួយរហូត ល់ជាលិការ្កាម៉្ស្សែក 
ជាពិរសស រៅរលើមុ៉្ញ ន  និង រជើង។                      
   ឧ.  ំរៅង្កអារឆ្លងតាម៉្រយៈការបយេះពាល់រោយ 
ផ្តទ ល់រលើ ំរៅរបស់អនកជំងឺ។ 
 

៨៦-  ុំពក/ទុយម៉្រ័  
 អ. tumor   
បារ. tumeur(f.),  
néoplasme (m.)         

 ការ ុេះសារ់ម៉្ិន្ប្កតើននជាលិការស្ងៗរបស់ 
សរ ើោងគ។ 
ឧ. អនកជំងឺស្ លមាន ុំពក ្ តូវរៅពិរ្គ្មេះជាម៉្ួយ 
្គូរពទយសលយសាញ្ជសា (chirurgien)។ 
 

៨៧-  ុំពក្ករពញ  
        / អារ ណូម៉្  
  អ. adenoma 
  បារ. adénome  
         (m.) 

  ុំពករបនើញនន្ករពញណ្តម៉្ួយស្ លមានររន្ទ- 
សម៉្ែ័នធ ូរ្ករពញរន្ទេះ និង មានរ្សាម៉្រុពំទធយយ ង 
មា ំរហើយ មានសកម៉្មភាពរសរ្កសយុង (sécré  
tion) ខ្ល ងំកាល ជាងធ្ម៉្មតា។ 
  ឧ. អារ ណូម៉្្ករពញទើរ យូអុើ (thyroïde) ស្ ល  
មានរសរ្កសយុងអ័រម៉្យូនទើរ យុកសុើន(thyroxine)រ្រើន 
រលើសធ្ម៉្មតា ត្ម៉្ូវឱ្យមានការវេះកាត់យកររញ។ 
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៨៨-  ុំពកខ្ល ញ់ /  
        លើបយូម៉្  
  អ. lipoma   
  បារ. lipome (m.)    

   ុំពករបនើញននជាលិកាខ្ល ញ់មានរ្សាម៉្រុពំទធជុំ 
វញិ ស្ លគ្មម នទំន្ទក់ទំនងនឹងជាលិកាខ្ងរ្ត។ 
 ឧ. លើបយូម៉្ជា ុំពកស្ លង្កយ្សួលរធ្វើរោគវនិិរឆយ័  
និងពាបាល  បយុស្នា វាអារវវិតារៅជាជំងឺម៉្ហារ ើក  
 ុំខ្ល ញ់។ 

៨៩-  ុំពករបនើញ/ 
    ទុយម៉្័ររបនើញ 
  អ. benign tumor 
  បារ.tumeur  
     bénigne (f.)   

  ការ ុេះសារ់ម៉្ិន្ប្កតើននជាលិកាជា ុំពកសលូត 
ស្ លពុំទាន់មានលកខណៈការសាហាវ។ 
 ឧ.  ុំពកខ្ល ញ់ធ្ម៉្មតាអារជា ុំពករបនើញ បយុស្នា 
រ ើម៉្ែើសុវតថិភាព អនកជំងឺ្តូវរៅពិរ្គ្មេះជាម៉្ួយនឹង 
្គូរពទយវេះកាត់។ 
 

៩០-  ុំពកមាយ លើញ  
    / ទុយម៉្រ័មាយ លើញ 
 អ. malign tumor  
 បារ. tumeur  
        maligne (f.) 

  ការ ុេះសារ់ម៉្ិន្ប្កតើននជាលិកាជា ុំពកការ 
ស្ លមានលកខណៈការសាហាវ ស្ លបងកជាជំងឺ 
ម៉្ហារ ើក(cancer)។   
   ុំពកមាយ លើញអាររកើតរៅ្គប់សរ ើោងគទាងំអស់ 
ននសព៌ាងគកាយ។ 
 

៩១-  ុំពកសរនស- 
 ឡាំហ៍វ / ឡាំហវង់- 
 ហ្ុើយយូម៉្  
អ. lymphangioma  
បារ. lymphangiome  
       (m.) 

   អង់ហ្ុើយយូម៉្ (angiome) ននសរនសឡាហំ៍វ 
(vaisseau lymphatique) មានលកខណៈរហើម៉្ 
ទន់្ជាយ ស្ លរ្រើនរកើតរៅថនក់ខ្ងរលើឆ្អឹង 
 ងកាបំិត។ 
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៩២- ណូឌូល  
 អ. nodule  
 បារ. nodule (m.) 

  ុំពករបនើញននជាលិកាស្ លមានោងមូ៉្លតូរៗ 
្កឡារ់រុេះរ ើងរៅរពលរយើងសាទ ប ជាពិរសស  
 ុំពករបនើញននជាលិកា្ករពញឡាហំវ៍ (glande  
lymphatique)។ 

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

  សារធាតុស្ លករកើតរ ើងពើម៉្ើ្កូសារពាងគកាយ 
រហើយបណ្តា លឱ្យមានជំងឺ។ តុកសុើនមានរ ើម៉្-   
កំរណើ តររញពើ្ប ពពើរ : 
- ររញពើជើវាយ ណូ ឬ ញនរម៉្រោគម៉្ួយ(germe)ស្ ល  
   បងកឱ្យមានជំងឺ។ 
- ររញពើពួកស្តិពុលឬពើពិសរបស់សតវលអិត និង  
  សតវពស់ស្ លម៉្ិនស្ម៉្នជាម៉្ើ្កុប។ 
 

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

  វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើធាតុពុល។ 
 ឧ. តុកសុើកូវទិា / វសិវទិាជាមុ៉្ញវជិារ ម៉្ួយ 
រៅកនុងកម៉្មវធិ្ើសិកោស្សនករវជរសាញ្ជសា។ 

៩៥- ្តូមាយ   
 អ. trauma  
 បារ. trauma (m.) 

  របួសធ្ងន់ធ្ងរខ្ងសលូវកាយឬសលូវរិតាស្ លបងករោយ 
រ្គ្មេះថ្ន ក់ឬវបិតាិរស្ងៗ។ 
 

៩៦- ្តូមាយ តូវទិា  
អ. traumatology 
បារ. traumatologie  

       (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើ មូ៉្លរហតុ រោគវនិិរឆ័យ និង 
វធិ្ើពាបាលរបួសសលូវកាយឬសលូវរិតា្គប់្បរ ទ។ 
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៩៧- ្តូមាយ ទើស 
អ. traumatism 
បារ. traumatisme  
       (m.) 

 ភាព្គ្មំ្ គ្មសលូវកាយឬសលូវរិតាស្ លបងករ ើង 
រោយរ្គ្មេះថ្ន ក់ឬវបិតាិធ្ងន់ធ្ងរោុនំរ យរស្ងៗ។ 

៩៨- ទងសុក / 
       ទងសេិត  
 អ. umbilical cord 
 បារ. cordon  
  ombilical (m.)  

   អនារសរ ើោងគមានសណ្តា ន្បហាក់្បស្ហលស្ញ្ 
ពួរ ស្ លតភារ ប់ពើសេិតទារករៅសុក។  រៅកនុងទង  
សុក  មានសរនសឈាម៉្ពើរស្បប   ម៉្ួយជាអាកស្ទ 
(artère)ន្ទឈំាម៉្ពើសុករៅទារក និង ម៉្ួយរទៀត 
ជាស្វ យន(veine)ន្ទឈំាម៉្ពើទារករៅសុកវញិ។ រៅ 
រ្កាយរពលទារក្បសូតររញពើនសទមាា យ ឆ្មប្តូវ 
កាត់ផ្តា រ់ទងសុកជាចាបំារ់។ 
 

៩៩- ទល់លាម៉្ក   
អ. constipation / 
    costiveness 
បារ. constipation  
       (f.)  

  ំរណើ របរន្ទទ បង់លាម៉្កម៉្ិន្ប្កតើ គឺមានការយតឺ 
ការជុេះម៉្ិនររញ លាម៉្កមានសភាពរងឹ បណ្តា ល
ម៉្កពើមូ៉្លរហតុរស្ងៗបងករ ើង។ 
ឧ. រ ើម៉្ែើររៀសវាងទល់លាម៉្ក គួរគបែើបររិភាគ  
បស្នល ស្សលរឈើ និង ទឹក ឱ្យបានរ្រើន។ 

១០០- ទារកកនុងនសទ  
  អ. fetus  
  បារ. fœtus (m.) 

 គ ៌ស្ លមានអាយុកនុងរយៈរពលចាប់ពើស្ញទើ៤ 
រហូត ល់រពលស្មាល។ 
 ឧ. រំរពាេះញ្ជសាើស្ លមានគ ៌ចាប់ពើអាយុ៤ស្ញ 
រ ើងរៅ ទារកកនុងនសទចាប់រសាើម៉្ករ្ម៉្ើក។ 

១០១- ទារកមៃិ  
          ត្គប់ដែ  

 ទារកមានជើវតិធ្ម៉្មតាស្ លរកើតមុ៉្នរយៈរពល៣៧ 
សបាា ហ៍ រហើយ មានទម៉្ងន់រ្កាម៉្២២០០្កាម៉្។ 
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 អ. premature    
     infant 
 បារ. enfant  
   prématuré (m.) 

ទារកម៉្ិន្គប់ស្ញ ្តូវស្តទទួលការរិ េ្ ឹម៉្រោយ 
សិបែនិម៉្មិតតាម៉្ការកណំតរ់បស់្ គូរពទយឯករទស។ 

១០២- ទឹកកាម៉្  
អ. sperm / semen 
បារ. sperme (m.) 

 សារធាតុខ្ប់ពណ៌សស្ លសលិតររញពើសរ ើោងគបនា 
ពូជរបស់ម៉្នុស្្ បុសឬសតវរឈាម ល។  សារធាតុ  
រនេះមាន រសរ យូម៉្ បាល សាម  និង ស្សែមាយ តូសូអុើត  
(spermatozoïde)។ 
 

១០៣- ទឹករោេះ    
            ំបូង  
 អ. colostrum / 
      neogala /  
      protogala 
  បារ. colostrum  
        (m.) 

  ទឹករោេះររញរ្កាយពើការស្មាលកូនររួរយៈ 
រពលស្តពើរឬបើនថងបយុរណ្តណ េះរំរពាេះម៉្នុស  ្ ស្ត រំរពាេះ 
សតវ រយៈរពលអារញលើឬស្វងជាងរនេះ។ ទឹករោេះ 
រនេះមានពណ៌រលឿង សម៉្ែូររោយសារជាតិ្បូរត- 
អុើន ជាពិរសស អាល់បវុយម៉្ើនស្ លមានតួន្ទទើទប់ 
សាក ត់ជំងឺរលាក្កពេះ រពាេះរវៀន បនោត់អារម៉្៍ន្ព 
និង ន្ទអំងទ់ើករ(anticorps)ពើមាា យរៅកូន។ 
  ឧ. មាា យរ្កាយពើការស្មាលកូនចាបំារ់្តូវ  
បំរៅកូនភាល ម៉្រោយទឹករោេះ ំបូង។ 

១០៤- ទឹករភាល េះ  
  អ. amniotic fluid 
  បារ. liquide    
  amniotique (m.) 

  សារធាតុោវស្ លរៅជុំវញិទារកកនុងនសទមាា យ។ 
ទឹករភាល េះមានមុ៉្ញង្ករជួយឱ្យទារកមានការធ្ំធាត់ 
និងការពារពើការបយេះទងគិររស្ងៗ។ 
 ឧ. ការស្បកទឹករភាល េះជាសញ្ញា ម៉្ួយននការរ្តៀម៉្  
្បសូត។ 
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១០៥- ទុោហា- 
          រូបតថម៉្ភ  
អ. malnutrition  
បារ. malnutrition  
      (f.) 

   អាការៈរកើតរ ើងរំរពាេះម៉្នុស្ឬសតវរៅរពល 
ទទួលទានអាហារម៉្ិន្តឹម៉្្តូវតាម៉្និយម៉្ននត្ម៉្ូវ
ការ។ 
  ឧ. ម៉្នុស្ឬសតវ្តូវទទួលអាហារឱ្យបាន្គប់  
្គ្មន់  ូរជា  ្បូទើ  លើពើ  គលុយសុើ  ជើវជាតិ  
(vitamine) និង សារធាតុស្រ យញនិជ... រ ើម៉្ែើរជៀស  
វាងទុោហារូបតថម៉្ភ។ 
 

១០៦- ៃីដាស្យុង 
អ. nidation 
បារ. nidation (f.) 

 ការតាងំទើរបស់អណឌ ៈ(œuf fécondé)ទំរៅភាន ស្ 
កនុងននសែូន ស្ លជាទូ្រៅ មានរយៈរពលពី៧រៅ 
១០នងៃ រត្កាយពីកំណកំរ ីត។ 
ឧ. កនុងករ ីមិៃត្បត្កតី នើោសយុងអាររកើតមាន  
រៅន សែូនឬកនុងឆ្ិទទោា នរពាេះ (cavité abdomi-
nale)  ស្ លបងកឱ្យរៅជាគ ៌រ្តសែូន។ 
 

១០៧- រន្ទម៉្ញទុេះ  
  អ. pyuria  
  បារ. pyurie (f.)   

 វតាមានញទុេះកនុងទឹកមូ៉្្តស្ លបងកឱ្យទឹកមូ៉្្តរន្ទេះ 
លអក់ ស្ លជាអាការៈបញ្ញរ ក់អំពើអាងំហវរិសយុង 
(infection)្បព័នធទឹកមូ៉្្ត។ 
 

១០៨- រន្ទម៉្រ្រើន /  
          បយូលើយួរ ើ   
 អ. polyuria 
 បារ. polyurie (f.) 

  អាការៈរកើនបរមិាណទឹករន្ទម៉្ស្ លបរ េ្ញម៉្ក 
រ្តរលើសពើ៣លើ្ត កនុងរយៈរពល២៤រមាយ ង។ 
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១០៩- រន្ទម៉្ឈាម៉្  
អ. hematuria  
បារ. hématurie (f.) 

 វតាមានគុលិកាឈាម៉្្កហម៉្កនុងទឹករន្ទម៉្ស្ ល 
ជាការបញ្ញរ ក់អំពើជំងឺ្បព័នធទឹកមូ៉្្ត។ 
 

១១០- រន្ទម៉្ញឹក /  
     បយូឡាគយួរ ើ  
 អ. pollakiuria  
 បារ. pollakiurie  
        (f.) 

  អាការៈរន្ទម៉្ញឹកោប់ បយុស្នា រន្ទម៉្ម៉្ាងៗមាន 
បរមិាណតិរ ស្ លជារោគសញ្ញា ននជំងឺ្បូសាា ត  
(prostate) និង ការរលាករបាល ករន្ទម៉្(vessie)។ 

១១១- រន្ទម៉្តិរ /  
          អូលើគរួ ើ  
អ. oliguria   
បារ. oligurie (m.) 

 អាការៈថយរុេះបរមិាណទឹករន្ទម៉្ស្ លបរ េ្ញ 
ម៉្ករ្ត រ្កាម៉្៥០០ម៉្ិលលើលើ្ត កនុងរយៈរពល 
២៤រមាយ ង  ស្ លជារោគសញ្ញា ននជំងឺត្ម៉្ងរន្ទម៉្ 
ជំងឺរហើម៉្ និង ការបាត់បង់លំនឹងរអ រិ្តូលើត 
(électrolyte)កនុងររនាឈាម៉្។ 

១១២- រន្ទម៉្ទាស់ /  
          ឌើសួរ ើ  
 អ. dysuria  
 បារ. dysurie (f.) 

   អាការៈឈឺចាប់និងពិបាករៅរពលរន្ទម៉្រោយ 
មូ៉្លរហតុរលាកបងហួរឬរបាល ករន្ទម៉្ ស្ លបណ្តា ល 
ម៉្កពើកងវេះអន្ទម៉្័យនន្បព័នធទឹកមូ៉្្តនិង្បោប ់
បនាពូជខ្ងរ្ត។ 

១១៣- បនទុ េះស្សែក   
 អ. skin eruption  
បារ. éruption     
        cutanée (f.) 

  កនទួលរៅរលើស្សែកពណ៌្កហម៉្ ជួនកាលមាន 
សណ្តា នជាផ្តល ក(taches) ជួនកាលមានសណ្តា ន 
ជាពងទឹក (vésicules)។ អាការៈរនេះអារមានឬ 
គ្មម ន្គុនរតា ។ 
  ឧ. ជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលបងកឱ្យមានបនទុេះស្សែកពណ៌្ក- 
្កហម៉្រសទើរពាសរពញសព៌ាងគកាយ។ 
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១១៤- បាក់រតរ ើ  
 អ. bacterium  
 បារ. bactérie (f.) 

  អតិសុញុម៉្្បាណមានលកខណៈជាឯករកាសិកា 
រស់រៅកនុង ើ ទឹក និង ញយល់ ស្ លមានសល្ប- 
រយជន៍ ឬ បងកជំងឺ ល់ម៉្នុស្ សតវ និង រុកខជាតិ។ 
បាក់រតរ ើមានសណ្តា នរ្រើន្បរ ទ និង មាន 
សកម៉្មភាពញុសស្បលកៗពើគ្មន ។ 
 ឧ.១- បាក់រតរ ើសាា ហវើ ូកូក(staphylocoque) ជា 
ភាន ក់ង្ករបងកឱ្យរកើតបូស។ 
 ឧ.២- បាក់រតរ ើរៅកនុងយយ អួ(yaourt) ជាបាក់រតរ ើ 
មាន្បរយជន៍។ 
 

១១៥- បាក់រតរ ើវទិា  
 អ. bacteriology  
 បារ. bactériologie  
        (f.) 

   វទិាសាញ្ជសាមូ៉្លោា នជាស្សនកម៉្ួយននជើវម៉្ើ្កុប 
វទិា (microbiologie) ស្ លសិកោអំពើលកខណៈ 
សណ្តា ន ការលូតលាស់វ ាជើវតិ និង សកម៉្មភាព
របស់បាក់រតរ ើ រៅរលើសព៌ាងគកាយម៉្នុស្ សតវ 
និង រុកខជាតិ។  
ឧ. បាក់រតរ ើវទិាជាមុ៉្ញវជិារ មូ៉្លោា នម៉្ួយស្ ល 
សិកោ្សាវ្ជាវទូលំទូលាយអំពើបាក់រតរ ើ កនុង 
វសិ័យជើវសាញ្ជសា រវជរសាញ្ជសា និង កសិកម៉្ម។ 

១១៦- បាក់រតរ ើ-
សុើ /បាករ់តរ ើឃ្លត  
 អ. bactericide 
 បារ. bactéricide  
        (m.) 

 សារធាតុស្ លសមាល ប់ជាសាថ ពរនូវពពួកបាក់រតរ ើ។ 
 ឧ. ោរហ្ណង(់dagénan)ជាបាក់រតរ ើសុើ  
ស្ លរគរ្បើរៅរ្កាយសញ្ជង្កគ ម៉្រលាករលើកទើ២។ 



-30- 
 

១១៧-  បាក់រតរ ើ- 
         រយសាា ទិក  
អ. bacteriostatic/  
     bacteriostasis 
បារ.bactériostatique   
       (m.) 

 សារធាតុស្ លអារប្ឈប់ឬទប់សាក ត់ការរ ើក 
លូតលាស់របស់បាក់រតរ ើ។ 
 ឧ.អង់ទើបយូទិកនិងអង់ទើសិបទិកម៉្ួយរំនួន 
ជាបាក់រតរ ើរយសាា ទិក។ 

១១៨- បាក់រតរ ើ-
រយរតោយពើ / បាក់-
រតរ ើពាបាល   
អ. bacteriotherapy 
បារ.bactériothérapie   
     (f.) 

 ការរ្បើបាក់រតរ ើរស់ឬរងំ្កប់ស្មាប់ពាបាលជំងឺ 
ស្ លបងករោយបាក់រតរ ើរន្ង។ 
 ឧ. ការរ្បើរសរ យូម៉្អង់ទើរតតានិក(sérum antitéta-
nique) ជាវធិ្ើម៉្ួយកនុងរំរណ្តម៉្បាក់រតរ ើពាបាល។ 

១១៩- បាក់រតររ យម៉្ើ / 
 បាក់រតរ ើកនុងឈាម៉្ 
អ. bacteremia 
បារ. bactériémie  
       (f.) 

  វតាមានបាក់រតរ ើរៅកនុងររនាឈាម៉្។ 
  ឧ. អាងំហវរិសយុង(infection)ស្ លបណ្តា ល 
ឱ្យរ ើងករតា  (្គុន) ជារោគសញ្ញា ននបាក់រតររ យម៉្ើ។ 

១២០- បាក់រតរ ើយួរ ើ   
 អ. bacteriuria 
 បារ. bactériurie  
        (f.) 

  វតាមានបាក់រតរ ើ ៏រ្រើនរលើសលប់រៅកនុង 
ទឹករន្ទម៉្ថមើៗ។ 
  ឧ. សិបទើរសម៉្ើ(septicémie) បងកឱ្យមាន  
បាក់រតរ ើយួរ ើ។ 
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១២១- បំណ្តក់ឆ្អឹង  
          រំហ  
អ. open fracture 
បារ. fracture  
       ouverte (f.)   

 បំណ្តក់ឆ្អឹងរោយមានរយេះសារ់និងធាល យស្សែក 
រៅរំកស្នលងបាក់រន្ទេះ ស្ លបងកឱ្យមានការហូរ  
ឈាម៉្ររញម៉្ករ្ត។ 

១២២- បំណ្តក់ឆ្អងឹ  
          បិទ   
អ. closed fracture 
បារ. fracture  
      fermée (f.) 

 បំណ្តក់ឆ្អឹងរោយគ្មម នរបួសឬធាល យស្សែកស្ ល 
អារបងកឱ្យមានកំណកឈាម៉្(hématome) រៅ  
្តង់កស្នលងរន្ទេះ។ 

១២៣- បំណ្តក់ 
        ឆ្អឹងឯកឯង 
អ. spontaneous  
     fracture 
បារ. fracture  
     spontanée (f.) 

  បំណ្តក់ឆ្អឹងបណ្តា លម៉្កពើរ្គ្មេះថ្ន ក់តិរតួរម៉្ិន 
នឹកសាម ន ល់ស្ លរគជួប្បទេះភាគរ្រើនរៅរលើ 
ញ្ជសាើវយ័រំណ្តស់ និង ឆ្អឹងសុយ្សួយ (astéopé-
nie)។ 
 

១២៤- បំណ្តកឆ់្អឹង  
          មានជងំ ឺ
 អ. pathologic  
      fracture   
បារ. fracture  
 pathologique (f.)    

 បំណ្តក់ឆ្អឹងរំរពាេះឆ្អឹងស្ លកំពុងមានជំងឺោុនំរ យ 
 ូរជា ររបងឆ្អឹង ម៉្ហារ ើកឆ្អឹង ឬ ទុយម៉្័ររស្ងៗ  
របស់ឆ្អឹង។ 
ឧ. បំណ្តក់ឆ្អឹងមានជំងឺររបងឆ្អឹងញនង(mal de  
pott) អាររធ្វើឱ្យរជើងអនកជំងឺទាងំសងខ្ងសាល ប់  
សាូក(paraplégie)។ 
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១២៥- ្បរម៉្េះ- 
          ទឹកបាយ   
អ. blennorrhagia/  
     gonorrhea  
 បារ. blennorragie  
 / gonorrhée (f.) 

 ជំងឺម៉្ាយងស្ លមានអាការៈហូរញទុេះយយ ងរ្រើនតាម៉្ 
បងហួររន្ទម៉្ រោយសារអាងំហវរិសយុងននបាក់រតរ ើ 
រហាគ ណូកូក(gonocoque)។  
 ឧ. ជំងឺ្បរម៉្េះទឹកបាយភាគរ្រើនឆ្លងតាម៉្ការរមួ៉្-  
រ ទរោយពុំបាន្បុង្បយតន។ 

១២៦- ្បសូតិកម៉្ម   
   អ. child birth / 
delivery/parturition 
បារ. accouchement 
(m.) / parturition  
 (f.) 

  ការស្មាលទារកនិងឧបសម៉្ែ័នធររញពើនសទមាា យ 
ស្ លម៉្ហាជននិយម៉្រៅថ្ការស្មាលកូនឬការ 
ឆ្លងទរនល។ 
ឧ. ជាទូរៅ នថងទើ២៨០ននគ ៌ជានថងកំណត់នន  
្បសូតិកម៉្ម។ 

១២៧- ្បសូតិកម៉្ម 
          ម៉្ិន្គបស់្ញ  
អ. premature birth / 
premature delivery / 
premature parturi-
tion 
បារ. accouchement  
prématuré / ac- 
couchement  
avant terme (m.) 

ការស្មាលទារកស្ លរៅមានជើវតិនិងឧបសម៉្ែ័នធ 
ររញពើនសទមាា យមុ៉្នកាលកំណត់។ 
ឧ.្បសូតិកម៉្មម៉្ិន្គប់ស្ញរ្រើនរកើតរ ើងរៅររន្ទល េះ 
សបាា ហ៍ទើ៣៥ និង ៣៦ននគ ៌ ស្ លវទិាសាញ្ជសា 
បរេុបែននអារសរញ្ជង្កគ េះជើវតិទារកបាន១០០%។ 
 
 
 

១២៨- ្ បសូតកិម៉្ម- 
           ពិបាក  

ការស្មាលទារករបស់ញ្ជសាើមានគ ៌តាម៉្សលូវធ្ម៉្មជាតិ 
រោយពិបាកឬម៉្ិនររួ បណ្តា លម៉្កពើ្តគ្មកមាា យ 
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អ. dystocic delivery 
បារ. accouchement    
    dystocique (m.) 

ររងអៀតឬម៉្កពើទារកមានកាលធ្ំរពកស្ លចាបំារ់ 
ទាម៉្ទារឱ្យ្គូរពទយរោេះ្សាយតាម៉្បររេករទស 
ជំន្ទញ។ 
 

១២៩- ្បសូត-ិ
វទិា / សម៉្ភពវទិា  
 អ. obstetrics 
 បារ. obstétrique  
       (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើគ ៌និងការបរងកើតទារក។ 
ឧ. ឆ្មបមានមុ៉្ញង្ករសំខ្ន់កនុងការបរ្ម៉្ើស្សនករោគ 
ញ្ជសាើនិង្បសូតិវទិា។ 

១៣០- ្បូទើ   
អ. protid 
បារ. protide(m.) 

  សារធាតុស្រំ ើងរោយការបាន(C), អុើ្ ូស្ហ្ វន 
(H), អុកសុើស្ហ្ វន(O) និង អាសូត(N) ស្ ល 
ឯកតា ំបូងគឺជាអាសុើ អាម៉្ើរណ(acide aminé) 
ជារ្រើនតភារ ប់គ្មន រោយសម៉្ែ័នធបុបិទើ (peptide)។ 
ឧ. សារធាតុ្បូទើ មានរ្រើនរៅកនុង្គ្មបធ់្្ាជាត ិ
ជាពិរសស  ្គ្មប់សស្ណា ករសៀង  កនុងសារ់សតវ  
កនុងបស្នល...។ 
 

១៣១- ដផ្ៃការ- 
           ត្គួសារ 
អ. family planning 
បារ. planning 
familial (m.) / 
planification 
familiale (f.) 

 គរ្មាងឱ្យមានកូនតាម៉្រគ្មលបំណង  ូរជា ការ 
ពនារកំរណើ ត ការអប់រសុំញភាព ការទប់កំរណើ ត 
ជារ ើម៉្ រ ើម៉្ែើកាត់បនថយការបយេះពាល ់ល់សុញភាព 
មាា យនិងកូន ្ពម៉្ទាងំរស ាកិរេ្គួសារ។ 
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១៣២- ពងសាវ ស  
   អ. testes/ 
   testicle/ testis 
   បារ. testicule  
          (m.) 

 ្ករពញរ ទរបស់ម៉្នុស្្បុសឬសតវរឈាម ល។ 
រៅរពលរពញវយ័ ្ ករពញរ ទរនេះអារសលិតស្សែ- 
មាយ តូសូអុើត(spermatozoïde)និងអ័រម៉្យូនរតសាូរសា- 
រ យូន(hormone testotérone)/អង់្ ូស្ហ្ វន។ 
ឧ. ការរងបំពង់ទឹកកាម៉្ស្ លររញពើពងសាវ ស  
ជាវធិ្ើពនារកំរណើ តម៉្ួយស្បប។ 
 

១៣៣- រពញវយ័ /  
           ម៉្ជឈិម៉្វយ័  
អ. adult 
បារ. adulte  
 (m.) / (f.) 

  វយ័របស់ម៉្នុស្ចាប់ពើវយ័ជំទង់រហូត ល់វយ័ 
ចាស់។ 

១៣៤- រពាេះ  
អ. abdomen   
បារ.abdomen (f.) 

  ស្សនកនន ងញលួនសថិតរៅររន្ទល េះ្ទូងនិងឆ្អឹង្តគ្មក  
ស្ លកនុងរន្ទេះ មាន្បព័នធរលំាយអាហារ  ្បព័នធ 
ទឹកមូ៉្្ត និង សរ ើោងគ នទរទៀត។ 
 

១៣៥- ពាបាល-
វទិា / វទិាសាញ្ជសា 
ពាបាល  
អ. therapeutics   
បារ. thérapeutique  
       (f.)   

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើវធិ្ើពាបាលនិងស្ថទា ំ
រ ើម៉្ែើឱ្យអនកជំងឺជាសេះរសែើយ។ 
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១៣៦- ្ពូនរងកេឹះ 
 អ. ascarid 
 បារ. ascaris/ 
      ascaride (m.)   

  បោសិតរណមាយ តូ (nématodes)ស្ លមានោង 
បំពង់ស្វង(cylindre) ពណ៌្បរសេះ ឬ ពណ៌្កហម៉្ 
មាន្បស្វងពើ២០រៅ៤០សង់ទើស្ម៉្យ្ត ស្ លរស់រៅ 
កនុងសព៌ាងគកាយម៉្នុស្ឬសតវ។ 
 ឧ. រកមងហូបរុកគ្មម នអន្ទម៉្័យន្ទឱំ្យរកើត្ពូន  
រងកឹេះ។ 
 

១៣៧- ្ពូនតម៉្ែក់  
អ. hookworm  
បារ. ankylostome        
 (m.) / necator   
 americanus 

 បោសិតរណមាយ តូ  (nématodes) មាន្បស្វងពើ 
៨រៅ១៥ម៉្ើលលើស្ម៉្យ្ត។ បោសិតរនេះរស់រៅនិងជ រ្ ក់ 
ឈាម៉្រៅ្តង់គល់រពាេះរវៀន(duodénum)បណ្តា ល 
ឱ្យមានជំងឺរសលកសាល ំង។ ជាទូរៅ វាឆ្លងតាម៉្មាត់ 
ឬស្សែក។ 
 

១៣៨- ្ពូនសំស្បយត 
/ ្ ពូនស្វង(រតនោយ ) 
អ. tapeworm 
បារ. taenia (m.) 

  បោសិតរសសាូ (cestodes) មានរ្រើន្បរ ទ  
រស់រៅកនុងរពាេះរវៀនម៉្នុស្និងសតវមានឆ្អឹងកង 
(vertébré) មាន្បស្វងពើ១៣ម៉្ើលលើស្ម៉្យ្តរហូត ល់ 
៩ស្ម៉្យ្ត មានសណ្តា នជាកង់ៗ រហើយ មានឈនប់ 
រៅនឹងកាលស្មាប់ថែក់ជាប់រៅនឹង្សទាប់ខ្ង 
កនុងននរពាេះរវៀន។ 
 

១៣៩- ្ពូនអនទង់  
   អ. eelworm 
  បារ. anguillule  
         (f.) 

  បោសិតរណមាយ តូ  (nématodes) មាន្បស្វង 
២ម៉្ើលលើស្ម៉្យ្ត ឆ្លងតាម៉្ស្សែក បងកឱ្យកើតជាកន្ទទ ល 
្តអាក រមាស់។ រៅរពលស្ លបោសិតរនេះរូល 
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រៅ ល់សួត វាបងកឱ្យមានជំងឺសួត ឱ្យមានជំងឺកអក 
រុក្ទូងជារ ើម៉្។ បន្ទទ ប់ម៉្ករទៀត វាអារបងកឱ្យ 
មានជំងឺសលូវរលំាយអាហារ  ូរជា ការឈឺរុកចាប់ 
កនុងរពាេះ ទល់លាម៉្ក ោករសួ និង បងកឱ្យមានជំងឺ 
រសលកសាល ំង។ 
 

១៤០- ភាពជា ំ 
អ. ecchymosis   
បារ. ecchymose  
      (f.) 

  អាការៈមានគុលិកាឈាម៉្្ជាបរូលកនុងជាលិកា 
្គប ណា ប់ ស្ លបងករ ើងរោយ្តូមាយ  ឬ រោយ 
ការ្ជាបឈាម៉្ររញពើសរនសបាូរ/សរនសកាពើស្ល 
(capillaires)។ 
 

១៤១-  ភាពមាន  
           គ ៌ 
  អ. pregnancy 
  បារ. grossesse    
         (f.)     

  ភាពញ្ជសាើមាននសទរពាេះចាប់ពើនថងបងកកំរណើ ត (នថង  
បាត់រ ូវ) រហូត ល់នថងស្មាល។ 
  ្បជាជនស្ញមរនិយម៉្រ្បើពាកយ៖្ទង់គ ៌(ោជសពទ) 
ការមានគ ៌ ការមាននសទរពាេះ ការមានទម៉្ងន់ ការ 
ពរពាេះ ញ្ជសាើរសើម៉្។ 
ឧ. ជាធ្ម៉្មតា ញ្ជសាើមានគ ៌មានរយៈរពល២៨០នថង។ 
 

១៤២-  ភាពសុាំ   
  អ. immunity 
  បារ. immunité  
         (f.) 

   ំរណើ រននសរ ើោងគស្ លអារទប់សាក ត់ម៉្ិនឱ្យឆ្លង 
ជំងឺពើខ្ងរ្តស្ លបងករ ើងរោយភាន ក់ង្ករបងក 
ជំងឺណ្តម៉្ួយ។ 
  ឧ. ការចាក់ថ្ន បំង្កក រជំងឺរលាករថលើម៉្្បរ ទ 
រប(B) បងកឱ្យមានភាពសុាំនឹងជំងឺរនេះបាន។ 
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១៤៣- ភាពរ ើង  
          ខ្ល ញ់ 
អ. adiposis   
បារ. adipose /  
    adiposité (f.) 

   កំរណើ នននសារធាតុខ្ល ញ់រ ើងញែស់រៅកនុង 
ជាលិកា ស្ លជាទូរៅ បងកឱ្យធាត់។ 

១៤៤- ភាពអារ  
អ. sterility 
បារ. stérilité  (f.) 

 ការមិៃអាចបងកកំរណើ តបាៃ (មៃុស្ស ស្តវ ៃិង 
រុកខជាតិ)។ 
ឧ. ចំហាយវទិ្យុស្កមមបងាឱ្យមាៃភាពអារឪពុក  
មាា យ ឬ វរូិបភាពទារក។ 
 

១៤៥- ភាពឥត 
អារ / ដវវទ្ីលរីត   
  អ. fertility 
  បារ. fertilité (f.) 

 លទធភាព/សម៉្ែទារបស់ម៉្នុស្ សតវ និង រុកខជាតិ 
ស្ លអារបនាពូជបាៃរំរពាេះម៉្នុស្ គឺចាប់ពើរពល 
រពញ្កមុ៉្ំរហូត ល់រពលអស់រ ូវ។ 

១៤៦- រ ើ   
អ. eructation/  
    belching  
បារ. éructation (f.) 

 ំរណើ រររញឧសម័នពើ្កពេះម៉្កតាម៉្មាត់។ 
ឧ. អនកឈឺ្កពេះរ្រើនមានរ ើជាញឹកោប់។ 
 

១៤៧- រ ើជូរ 
អ.acid regurgitation  
បារ. régurgitation  
      acide (f.) 

  ំរណើ រររញឧសម័នពើ្កពេះម៉្កតាម៉្មាត់រោយ 
មានជាតិជូរ។ 
ឧ. ការរ ើជូរជារោគសញ្ញា ម៉្ួយននជំងឺ្កពេះ។ 
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១៤៨- ភាន សកនុង 
សែូន/ អង់ែូដម៉េត្ត  
  អ. endometrium  
  បារ. endomètre  
        (m.)      

  ត្ស្ទាប់ជាលិកាស្ លពាសនសទខ្ងកនុងបំផុ្តនៃ 
ស្បូៃនិងន សែូន(trompe de fallope)។ 
  ឧ. អង់ែូដម៉េត្តជាទ្ីតងំៃីដាស្យុង(nidation)នៃ  
គភ៌ស្ លទំរៅកនុងស្បូៃ។ 

១៤៩- ភាន សទារក 
          កនុងនសទ 
  អ. fetal mem- 
      brane 
បារ. membrane  
      fœtale  (f.) 

អនារសរ ើោងគម៉្ួយស្សនកននគ ៌កនុងសែូន មានសណ្តា ន 
ជារ្សាម៉្រសាើង រ្សាបទារក ស្ លមានពើរ្សទាប់ 
គឺ អាម៉្ែយូស(amnios)និង កូរ ើយយុង(chorion)។ 
 ឧ. កនុងករណើ មានទឹករភាល េះរ្រើន/អុើ្ោម៉្យែូស 
(hydramnios)  ្គូរពទយ្តូវរចាេះភាន សទារកកនុង 
នសទ រ ើម៉្ែើពរនលបន្បសូតិកម៉្មតាម៉្សលូវធ្ម៉្មជាតិ។ 

១៥០- ម៉្ើញយូ តូនើ  
 អ. myotonia   
 បារ. myotonie  
       (f.) 

   ការកញ្ជន្ទា ក់សារ់ ុំឬ្បព័នធសារ់ ុំរោយកមាល ងំ 
សារ់ ុំផ្តទ ល់ ឬ រោយររំោរពើខ្ងរ្ត បណ្តា ល  
ឱ្យសារ់ ុំរន្ទេះរ ើងរងឹម៉្ួយរយៈរពលញលើ។ 

១៥១- ម៉្ើញយូសាកូម៉្  
អ. myosarcoma  
បារ. myosarcome  
      (m.) 

   ម៉្ហារ ើកសារ់ ុំទាងំពើរ្បរ ទ គឺ សារ់ ុំឆ្នូត 
(mucle strié) និង សារ់ ុំរលើង (muscle lisse) 
ស្ លមានលកខណៈការសាហាវរោយសារការរ ើក 
ោលោលរកាសិកាម៉្ហារ ើករលឿនតាម៉្រយៈររនា 
ឈាម៉្និងររនាឡាហំវ៍។ 

១៥២- មុ៉្ញរបួស  
  អ. wound    
 បារ. plaie (f.) 

 អាការៈោរ់រស្ហកឬបាត់បង់ជាលិកា្គប ណា ប់ 
សព៌ាងគកាយឬសរ ើោងគស្ លបងករ ើងរោយការ 
បយេះទងគិរ។ 
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១៥៣- មុ៉្ន  
អ. acne   
បារ. acné (f.) 

  ជំងឺស្សែកមានលកខណៈរលាកនិងមានញទុេះរៅ 
កនុង្ករពញរញើស(glande sébacée)ឬ្ករពញ 
គល់រោម៉្(glande pilosébacée) ជាពិរសស រៅ 
ស្សែកមុ៉្ញនិងញនង  បយុស្នា បាតន ឬបាតរជើងពុំមាន 
រកើតមុ៉្នរទ។ 

១៥៤- មូ៉្្តវទិា  
 អ. urology   
 បារ. urologie (f.)   

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើ្បព័នធទឹករន្ទម៉្ ជំងឺ និង វធិ្ើ 
ពាបាល។ 
 

១៥៥- រម៉្តាសាា ស 
  អ. metastasis   
 បារ. métastase  
        (f.) 

  ការរ ើកោលោលរកាសិកាម៉្ហារ ើក  បាក់រតរ ើ  វ ើរុស 
ឬ បោសិត  តាម៉្ររនាឈាម៉្ឬររនាឡាហំវ៍ ររញ 
ពើរំណុររ ើម៉្រៅសរ ើោងគ នទរទៀត។ 

១៥៦- រ ូវរ្រើន/  
     រម៉្ណូោយហ្ុើ  
 អ. menorrhagia /          
  hypermenorrhea 
 បារ. ménorragie/ 
  hyperménorrhée  
           (f.) 

  អាការៈធាល ក់ឈាម៉្រ ូវញ្ជសាើកនុងបរមិាណរ្រើន និង 
ជួនកាលមានរយៈរពលស្វងញុសធ្ម៉្មតា ស្ លអារ 
បណ្តា លម៉្កពើវបិតាិកំណកឈាម៉្ វបិតាិលំនឹងអ័រ- 
ម៉្យូន ឬ ទុយម៉្័ររបនើញរបស់សែូន។   ញ្ជសាើធាល ក់រ ូវ  
រ្រើន បងកឱ្យមានអាការៈរសលកសាល ំង អស់កមាល ងំ  
ជា្បចា ំស្ លត្ម៉្ូវឱ្យអនកជំងឺរន្ទេះរៅពិរ្គ្មេះ  
ជាម៉្ួយ្គូរពទយឯករទស។ 

១៥៧- រ ូវលំបាក 
អ. dysmenorrhea 
បារ. dysménorrhée   
      (f.) 

  ការឈឺរុកចាប់ស្សនកខ្ងរ្កាម៉្ននរពាេះ កនុងរយៈ 
រពលស្ លញ្ជសាើមានរ ូវ។ 
ឧ. រៅរពលមានរ ូវលំបាក ញ្ជសាើអាររ្បើឱ្សថ 
បនថយការឈឺចាបប់ាន។ 
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១៥៨- រ ូវញ្ជសាើ   
 អ. menses 
 បារ. règles / men-     
      struation (f.) 

 ការធាល ក់ឈាម៉្ពើសែូន្បចាសំ្ញរបស់ញ្ជសាើកនុងវយ័ 
បនាពូជ រ្តពើរពលមានគ ៌ ស្ លជាធ្ម៉្មតា មាន 
រយៈរពលពើ ៣រៅ៧នថង។ 
ឧ. រកមង្សើស្ លមានរ ូវញ្ជសាើជារលើក ំបូងបញ្ញរ ក់ 
ថ្រកមង្សើរន្ទេះរពញ្កមុ៉្ំ។ 
 

១៥៩- រ ូវ ំបូង /                       
          រម៉្ណ្តក  
អ. menarche  
បារ.ménarche (m.)/  
 ménarchie (f.) 

  ំរណើ រធាល ក់រ ូវ ំបូងរបស់ញ្ជសាើ្កមុ៉្ំ។ 
 ឧ. ញ្ជសាើ្កមុ៉្ំអារមានរ ូវ ំបូង ចាប់ពើអាយុ៩  
រៅ១៦ឆ្មន ។ំ 

១៦០- រ ូវតិរ / 
អូលើរហាគ រម៉្ណូររ យ   
អ. oligomenor-       
     rhea 
បារ. oligoménor-   
      rhée (f.) 

 អាការៈធាល ក់ឈាម៉្រ ូវញ្ជសាើកនុងបរមិាណតិរតួរញុស 
ធ្ម៉្មតា។ មូ៉្លរហតុស្ លបងកឱ្យមានរ ូវតិរ គឺ វបិតាិ 
លំនឹងអ័រម៉្យូន វបិតាិសលូវរិតា កងវេះអាហារូបតថម៉្ភ និង 
ជំងឺម៉្ួយរំនួនរទៀត។ 

១៦១- រលាកភាន ស 
  កនុងននសែូន /  
  អង់ ូរម៉្្ទើត  
   អ. endometritis  
   បារ. endométrite  
          (f.) 

  អាងំហវរិសយុង្សទាប់កនុងននសែូន(endomètre) 
ន សែូន (trompe de fallope) ស្ លមានលកខណៈ 
្សួរ្សាល់ឬោុនំរ យ ជាពិរសស អាររកើតមានរ្កាយ 
រពលស្មាល រ្កាយរពលរលូតកូន ឬ រ្កាយ 
រពលោក់កងកនុងសែូន។ 
 ឧ. អង់ ូរម៉្្ទើតទាម៉្ទារឱ្យមានការពាបាល្តឹម៉្  
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្តូវ រ ើម៉្ែើរជៀសវាងនូវសលវបិាករ្រើនយយ ង  ូរជា 
ការសទេះបំពង់ន សែូន ការបងកឱ្យមានភាពអារ ឬ 
ការមានគ ៌រ្តសែូន។ 
 

១៦២- រលាកមាត់ 
សែូន / ស្សវវ ើសុើត  
  អ. cervicitis  
  បារ. cervicite (f.)   

 អាការៈអាងំហវរិសយុងននមាត់សែូនស្ លបណ្តា ល 
ម៉្កពើស្តិ, បាក់រតរ ើ,... មានលកខណៈរលាក ្ ក- 
ហម៉្ ធាល ក់ស ជួនកាលបងកឱ្យរមាស់និងឈឺសោ 
ស្សនកខ្ងរ្តនន្បោប់បនាពូជ និង អារបងកឱ្យ 
ធាល ក់ឈាម៉្តិរៗរៅរពលរមួ៉្សង្កវ ស។ 
 

១៦៣- រលាកសែូន /  
         រម៉្្ទើត  
 អ. metritis   
 បារ. métrite (f.)   

  អាការៈរលាកជាទូរៅននជាលិកាសែូនចាប់ពើ 
ភាន សកនុងននសែូន (muqueuse utérine) រហូត  
 ល់សារ់ ុំននសែូន(muscle utérin)។ 
ឧ. រម៉្្ទើតជាអាងំហវរិសយុងធ្ងន់ធ្ងរត្ម៉្ូវជាចាបំារ់ 
ឱ្យអនកជំងឺរៅជួបនឹង្គូរពទយឯករទសរោគញ្ជសាើរ ើម៉្ែើ 
ពិនិតយនិងពាបាល។ 
 

១៦៤- រោគកអក 
          មាន់ 
អ. pertussis/  
 whooping cough   
បារ. coqueluche  
(f.) 

   ជំងឺោតតាតម៉្យាងបងករ ើងរោយរម៉្រោគរឈាម េះ 
បាសុើ Bardetella pertussis / hæmophilus 
pertussis ឬ bacillus pertussis។ ជាទូរៅ 
រោគរនេះរកើតរៅរលើទារក ឬ កុមារ រោយការកអក 
កញ្ជន្ទា ក់យយ ងខ្ល ងំជាប់ៗគ្មន និងមានរយៈរពលយូរ។ 
រៅរពល ក រងហើម៉្រូល រ្កាយការកអកម៉្ាងៗ មាន 
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ឮសូរ ូរសំរ ងមាន់ ជួនកាលទារក ឬ កុមារ ហូរ 
ទឹកស្ នក ទឹកសំរបារ និង ទឹកមាត់រទៀតសង។ 
 ឧ. រោគកអកមាន់អារការពារបានរោយការចាក់ថ្ន  ំ
បង្កក រ(vaccin)។ 
 

១៦៥- រោគ្គនុ 
          ឈាម៉្  
អ . dengue /  
   hemorrhagic    
   fever/ dengue  
   fever                        
បារ. dengue  
       hémorragique /  
      dengue (f.)                                                                                                                                                  

   រោគឆ្លងតាម៉្មូ៉្សខ្ល  រឈាម េះ Aédes oegypti ម៉្ក 
ម៉្នុស្ រហើយ រ្រើនរកើតរៅតំបន់្តូពិក។ រោគ 
រនេះរកើតរ ើងរោយសារវ ើរុសរឈាម េះdengueស្ ល 
សថិតរៅកនុង្កុម៉្  flaviviridae។ 
  ឧ. រៅរ ូវរ លៀង រយើង្តូវកមាេ ត់មូ៉្សខ្ល រ ើម៉្ែើកុំ  
ឱ្យរកើតជំងឺ្គុនឈាម៉្។ 

១៦៦- រោគ្គនុ    
          រពាេះរវៀន  
 អ . typhoid  
      fever   
 បារ. fièvre      
       typhoïde (f.)  

  រោគឆ្លងរោយរម៉្រោគរឈាម េះ សាលម៉្យូរណឡាទើ- 
ហវើ (Salmonella typhi) ឬ រម៉្រោគរឈាម េះ បាសុើ 
រអស្បវរ (bacille d’Eberth)។ 
  ឧ. អនក្សាវ្ជាវបានរុេះរៅពិនិតយតំបន់ជនបទ  
ម៉្ួយកស្នលងស្ លមានរកើតរោគ្គុនរពាេះរវៀនរោយ 
មូ៉្លរហតុរ្បើទឹកម៉្ិនសាអ ត។ 
 

១៦៧- រោគររបង  
អ . tuberculosis 
បារ. tuberculose 
      (f.)                                                             

 រោគឆ្លងតាម៉្សលូវ រងហើម៉្បងករ ើងរោយរម៉្រោគរឈាម េះ 
បាសុើកុក (bacille de Koch BK : Mycobacterium 
tuberculosis) ស្ លរកើតរ ើងរៅរលើសរ ើោងគណ្ត 
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ម៉្ួយរបស់ម៉្នុស្ឬសតវ  ូរជា សួត ឆ្អឹង រពាេះរវៀន 
ត្ម៉្ងរន្ទម៉្ រ្សាម៉្ញួរ កូនកណាុ រ។ ល។ 
  ឧ.១- អនកជំងឺស្ លកំពុងស្មាកពាបាលរៅ 
ម៉្នទើររពទយរនេះមានរោគររបងសួត។ 
  ឧ.២- កុមាររនេះមានរោគររបងកូនកណាុ រ (្បជា-  
ជនស្ញមរនិយម៉្រៅថ្ រកើតរ្ម៉្ញ)។ 
 

១៦៨- រោគសាវ យ  
 អ. syphilis 
 បារ. syphilis (f.) 
 

   កាម៉្រោគម៉្យាងស្ លបងករ ើងរោយរម៉្រោគរឈាម េះ 
Spirochète treponema pallidum de schaudinn។ 
ជំងឺរនេះឆ្លងតាម៉្ការរមួ៉្រ ទ និង ពើមាា យរៅទារក 
កនុងនសទស្ លមានរោគសញ្ញា រ្រើនស្បប។ ជំងឺរនេះ 
អារវវិតាពើ្សាលរៅធ្ងន់តាម៉្បើ ំណ្តក់កាល។ របើ 
គ្មម នការពាបាល្តឹម៉្្តូវនិងទាន់រពលរវលារន្ទេះ 
រទ វាអារបណ្តា លឱ្យញូរសរ ើោងគរស្ងៗជារ្រើន 
និង អារឱ្យសាល ប់បាន។  
ឧ. ការរ្បើ្បាស់រ្សាម៉្អន្ទម៉្័យរធ្វើឱ្យអ្តាននការ  
ឆ្លងរោគសាវ យមានការថយរុេះ។ 
 

១៦៩- លើពើ   
  អ. lipid 
  បារ. lipide (m.) 

  សារធាតុរ្បង ខ្ល ញ់ ស្ លម៉្ិនរលាយកនុងទឹក  
ស្តរលាយកនុងធាតុរលំាយសរ ើោងគ (solvant orga- 
nique) រហើយស្ លមានម៉្យូរលគុលអាសុើ  រ្បង 
ខ្ល ញ់ (acide gras)។ 
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១៧០- លំហូរឈាម៉្ 
អ. hemorrhage /  
    bleeding 
បារ. hémorragie  
       (f.) 

  អាការៈមានឈាម៉្ហូរររញពើសរនសឈាម៉្ោរ់ 
ឬរបួស។ 

១៧១- លំហូរឈាម៉្ 
ពើសែូន / រម៉្្តោូយហ្ុើ         
 អ. metrorragia 
 បារ. métrorragie  
        (f.) 

  អាការៈធាល ក់ឈាម៉្ពើកនុងសែូនរ្តពើរពលមាន 
រ ូវ។ 
  ឧ. ជំងឺសែូនភាគរ្រើនបងកឱ្យមានរម៉្្តូោយហ្ុើ។ 

១៧២- វកកំ/ត្ម៉្ង 
          រន្ទម៉្  
    អ. kidney     
    បារ. rein (m.) 

  សរ ើោងគរបស់ម៉្នុស្ឬសតវមានសណ្តា ន្សរ ៀង 
នឹង្គ្មប់សស្ណា កស្ លមានមុ៉្ញង្កររ្ចាេះយកជាត ិ
អាសូតររញពើឈាម៉្ បរងកើតជាទឹករន្ទម៉្ រធ្វើឱ្យ 
មានលំនឹងសារធាតុរស្ងៗកនុងឈាម៉្។  
  ឧ. ជំងឺរលាកវកកំ ឬ ជំងឺរលាកត្ម៉្ងរន្ទម៉្។ 
 

១៧៣- វកកំវទិា 
  អ. nephrology 

  បារ. néphrologie  
        (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើជំងឺនិងវធិ្ើពាបាលវកកំ។ 

១៧៤- វ ារ ូវ  
អ. menstrual  cycle 
បារ. cycle  
   menstruel (m.) 

 ញួបរ ូវរបស់ញ្ជសាើចាប់រសាើម៉្ពើញ្ជសាើរពញ្កមុ៉្ំ 
(puberté) រហូត ល់វយ័អស់រ ូវ (ménopause)។ 
ម៉្ួយញួបរ ូវមានរយៈរពល២៨នថង ោប់ចាប់ពើនថង 
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ទើ១ននរ ូវរហូត ល់នថងទើ២៨ននញួបនើម៉្ួយៗ។ 
 ឧ. អវតាមានរបស់វ ារ ូវជារោគសញ្ញា ម៉្ួយបញ្ញរ ក់ 
ថ្ ញ្ជសាើរន្ទេះមានបញ្ញហ សុញភាព។ 

១៧៥-  វយ័កុមារ /  
           បឋម៉្វយ័ 
អ. childhood 
បារ. enfance (f.) 

 វយ័របស់ម៉្នុស្ចាប់ពើនថងរកើតរហូត ល់វយ័ 
ជំទង់។ 

១៧៦- វយ័ចាស ់/  
          បរឆិម៉្វយ័ 
អ. old age  
បារ. vieillesse     
       (f.) 

  វយ័របស់ម៉្នុស្ចាប់ពើរពញវយ័រ ើងរៅ។ 

១៧៧- វយ័ជំទង់ 
អ. adolescence 
បារ. adolescence  
      (f.) 

  វយ័របស់ម៉្នុស្ចាប់ពើវយ័កុមាររហូត ល់ 
រពញវយ័។ 

១៧៨- វយហា- 
          រូបតថម៉្ភ  
អ. denutrition   
បារ. dénutrition  
      (f.) 

  ភាពទទួលជាតិអាហារ្ជួត្ជាបតិរជាងជាតិ 
អាហារស្ លបរ េ្ញរចាល។ 
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១៧៩- វាយ ក់សាំង  
  អ. vaccine 
  បារ. vaccin (m.) 

  សារធាតុស្ លចាក់ប េ្ូ លរៅកនុងសរ ើោងគកាយ 
ម៉្នុស្ឬសតវ បងកបរងកើតបានជាអង់ទើករ (anti-  
corps) អារទប់ទល់បង្កក រឬបរងកើតភាពសុាំនឹង  
ជំងឺណ្តម៉្ួយ។ 
  ឧ. ្កសួងសុខ្ ិបាលមានកម៉្មវធិ្ើជាតិចាក់វាយ ក់-  
សាំង ល់ទារកស្ លរទើបនឹងរកើត។ 
 

១៨០- វទិយុពាបាល  
 អ. radiotherapy  
 បារ. radiothérapie  
        (f.)   

 វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយរ្បើការំសមើវទិយុសកម៉្ម។ 
ឧ. ការពាបាលរោយរ្បើការំសមើកូបាល(់cobalt)  
ជាស្សនកម៉្ួយននវទិយុពាបាលជំងឺម៉្ហារ ើក។ 

១៨១- វលិមុ៉្ញ 
  អ. dizziness / 
       vertigo 
  បារ. vertige (m.) 

 អាការងងឹតមុ៉្ញសលុប រងងរង្កង រធ្ងរធាង ស្ ល  
អនកជំងឺមានអារម៉្មណ៍ថ្ ញលួនឯងកំពុងស្តវលិ ឬ  
រម៉្ើលរឃ្ើញវតថុជុំវញិញលួនកំពុងវលិ ឬ រយលរុេះ  
រយលរ ើង។ 
 

១៨២- សន្ទល ក់  
 អ. joint /    
     articulation                                         
បារ. articulation  
      (f.) 

 កស្នលងភារ ប់ឬតំណរវាងឆ្អឹងនិងឆ្អឹង ស្ លអារឬ 
ម៉្ិនអាររធ្វើរលន្ទបាន។ 
ឧ១. សន្ទល ក់ជងគង់ជាសន្ទល ក់តពើឆ្អឹងរលល រៅឆ្អឹងសមង 
ស្ លអាររធ្វើរលន្ទបាន។         
ឧ២. សន្ទល ក់ថ្ង សឆ្អឹង្តគ្មកជាសន្ទល ក់ម៉្ិនអាររធ្វើ 
រលន្ទបាន។ 
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១៨៣- សន្ទល ក់វទិា   
អ. arthrology   
បារ. arthrologie  
      (f.) 

  វទិាសាញ្ជសាសិកោជាមូ៉្លោា នអំពើសន្ទល កស់្ លជា 
ស្សនកម៉្ួយននកាយវភិាគវទិា / អាណ្តតូម៉្ើ(anato-
mie)។   

១៨៤- ស្ម៉្បូ 
 អ. absorption  
 បារ. absorption  
        (f.)   

 កនុងសរ ើរវទិា ស្ម៉្ូបគឺជាការរូលសារធាតុពើខ្ង 
រ្តរៅកនុងសរ ើោងគណ្តម៉្ួយរោយពុំបងកឱ្យមាន-
្តូមាយ ។ 
  ឧ. ស្ម៉្ូបអុកសុើស្ហ្នរូលកនុងថង់សួត 
(alvéole)។ 
 

១៨៥- សរ ើរពាបាល 
/ ហវវើសយូពាបាល  
អ. physiotherapy /   
  physical therapy   
បារ. physiothéra- 
  pie / physicothé- 
  rapie) (f.) 

 វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយរ្បើភាន ក់ង្កររូប 
(agents physiques) ធ្ម៉្មជាតិ ឬ សិបែនិម៉្ិមត។ 
ឧ. ការសអំកាលនឹងទឹកកកជាសរ ើរពាបាលម៉្ួយ  
ស្បបកនុងការពាបាលអាការៈឈឺកាល។ 

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

  វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើមុ៉្ញង្ករ សកម៉្មភាពនន 
ជាលិកា និង សរ ើោងគរបស់ភាវៈមានជើវតិ។ 

១៨៧- សលយពា-  
          បាល 
 

 វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាលជំងឺរោយការវេះកាត់់់ ការចាក់  
នឹងម៉្រុល ឬ ការទាញត្ម៉្ង់រោយន ។ 
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អ. surgical  
    operation   
បារ. opération  
       chirurgicale 
       (f.) 

 

១៨៨- សលយវទិា  
 អ. surgery   
 បារ. chirurgie (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើវធិ្ើពាបាលជំងឺរោយ 
វេះកាត់ ចាក់នឹងម៉្រុល ឬ ទាញត្ម៉្ង់។ 

១៨៩- សារធាតុ 
          រលូំត 
  អ. abortifacient 
 បារ. abortif (m.) 

 សារធាតុស្ លបងកឱ្យមានការរលូតកូន។ 
 ឧ.ការរ្បើសារធាតុរលូំតម៉្ិនតាម៉្រវជរបញ្ញរ  
អារបងកឱ្យមានរ្គ្មេះថ្ន ក់ ល់ជើវតិមាា យ។ 
 

១៩០- សិបទើរសម៉្ើ  
 អ. septicemia 
 បារ. septicémie  
         (f.) 

   អាងំហវរិសយុង (infection) ធ្ងន់ធ្ងររោយសារ 
បាក់រតររ យម៉្ើ (bactérémie)ញែស់បណ្តា លឱ្យមាន 
រោគសញ្ញា ្គុនរតា ោក់និងអស់កមាល ងំខ្ល ងំរហូត
 ល់សហុក(choc)។ 
  ឧ. អនកជំងឺសិបទើរសម៉្ើស្ លពុំបានពាបាលទាន ់
រពលរវលា អារបណ្តា លឱ្យសាល ប់រោយសារ 
សហុកសិបទើរសម៉្ើក(choc septicémique)។ 

១៩១- សុក 
   អ. placenta 
  បារ. placenta  
        (m.) 

 អនារសរ ើោងគមានទើតាងំរៅកនុងសែូនភាគខ្ងរលើ 
ស្ លភារ ប់ពើមាា យរៅទារកកនុងនសទតាម៉្រយៈទងសេិត។ 
សុកមានមុ៉្ញង្ករប រ្ូ នអុកសុើស្ហ្ន សារជាតិអា- 
ហារ និង សារធាតុ នទរទៀត រៅរិ េ្ ឹម៉្ទារក រហើយ 
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បរ េ្ញពើទារកម៉្កមាា យវញិនូវឧសម័នកាបូនិកនិង 
កាកសំណល់រស្ងៗ។ 
  ឧ. ជាទូរៅ សុកស្ លធាល ក់ររញពើសែូនមាា យ 
រ្កាយរពលស្មាល មានទម៉្ងន់១/៦ននទម៉្ងន់ 
ទារក។ 

១៩២- សុកពាងំ 
មាត់សែូន/ផ្តល សង-់
តា រ្បវុ ើយយ  
  អ. placenta  
       prœvia 
 បារ. placenta  
      prœvia (m.) 

 សុកតាងំទើញុស្ប្កតើរៅស្សនកខ្ងរ្កាម៉្នន 
សែូន។ 
 ឧ. សុកពាងំមាត់សែូនជាករណើ មានរ្គ្មេះថ្ន ក់ 
 ល់ជើវតិ រោយសារការធាល ក់ឈាម៉្យយ ងខ្ល ងំ រៅ 
កនុង្តើមាសទើបើននគ ៌។ 

១៩៣- រស្េរលីកមម/        
  អ. sterilization  
  បារ. stérilisation   
         (f.) 

 វធិីស្មាោ ប់ម៉្ើ្កូសរ ើោងគរដាយករដា  ការំស្មី ឬ សារ- 
ធាតុគីមី...។ 
 ឧ. ស្មាា រៈវោះកាត់ត្តូវរធវីរស្េរលីកមមឱ្យបាៃសាា ត 
រទ្ីបរ ៀស្វាងអាងំវវចិស្យុង(infection)។ 

១៩៤- សែូន   
   អ. uterus 
  បារ. utérus (m.) 

 សរ ើោងគបនាពូជរបស់ញ្ជសាើ ស្ លគ ៌ម៉្កតាងំទើនងិ
លូតលាស់។ 
 ឧ. ការស្មាលកូនរៅកនុង្គឹេះសាថ នសុខ្ ិបាល 
អារកាត់បនថយអ្តាននការ្សុតសែូន។ 

១៩៥- សាយស់ 
  អ. spasm  
  បារ. spasme  
        (m.) 

  អាការៈឈឺរុកចាប់ភាល ម៉្ៗរោយសារការកញ្ជន្ទា ក់ 
សារ់ ុំរោយឯកឯង។ 
  ឧ. សាយស់បំពង់ញយល់អារបងកឱ្យសទេះ រងហើម៉្។ 
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១៩៦- ហ វវើ្បមូ៉្ 
អ. fibroma  
បារ. fibrome (m.) 

 ុំពករបនើញននជាលិកាសន្ទធ ន(tissu conjonctif) 
ស្ លអាររកើតមានរៅ្គប់សរ ើោងគននសព៌ាងគកាយ។ 

១៩៧- ហ វវើ្ បមូ៉្សែូន  
អ. uterus fibroma  
បារ. fibrome utérin  
       (m.)   

 ុំពករបនើញននជាលិកាសន្ទធ នរបស់សែូន។  
ឧ. ហ វវើ្ បូម៉្សែូនជាជំងសឺ្ លត្ម៉្ូវឱ្យវេះកាត់យក  
ររញជាចាបំារ់  រ ើម៉្ែើរជៀសវាងការវវិតារៅជា  
ម៉្ហារ ើកសែូន។ 
 

១៩៨- ហ្ុើរណ-
កូវទិា / រោគញ្ជសាើ-
វទិា   
 អ. gynecology 
 បារ. gynécologie  
       (f.) 

 រវជរវទិាស្ លសិកោអំពើសរ ើោងគបនាពូជរបសញ់្ជសាើ 
និង វធិ្ើសាញ្ជសាពាបាល។ 
 ឧ. រោគញ្ជសាើវទិាបរេុបែននកំពុងរផ្តា តការយករិតា- 
ទុកោក់កាត់បនថយជំងឺម៉្ហារ ើកមាត់សែូន។ 

១៩៩- អង់ទើករ /    
          អងគប បិកខ  
 អ. antibody 
 បារ. anticorps  
         (m.) 

 សារធាតុ្បូរតអុើនស្ លសលិតរោយសរ ើោងគ 
រ ើម៉្ែើ្ បឆ្មងំនឹងជំងឺរៅតាម៉្្បរ ទពិរសស
របស់វា។ 
  ឧ. រ្កាយពើចាក់វាយ ក់សាំងបង្កក រជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលកុមារ 
នឹងមានអង់ទើករទប់ទល់នងឹជំងកឺញ្ជ រ្ ឹលបាន។ 
 

២០០- អង់ទើតុក-
សុើន / ប ិវសិធាតុ  
 អ. antitoxin 
 បារ. antitoxine  
        (f.) 

 សារធាតុស្ លអារបនោបសកម៉្មភាពពុលរបស់ 
តុកសុើន។ 
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២០១- អង់ទើបយូទិក  
  អ. antibiotic 
  បារ. antibiotique  
        (m.) 

 សារធាតុឱ្សថមាន្ប ពពើធ្ម៉្មជាតឬិពើសារធាតុ 
គើម៉្ើ ឬ ការរធ្វើសំរយគ ស្ លមានសកម៉្មភាពអារ 
ទប់សាក ត់ការលូតលាស់ឬបំផ្តល ញពពកួបាក់រតរ ើឬ
ស្តិ។ 
  ឧ. ្គូរពទយបានរ្ជើសររ ើសឱ្សថអង់ទើបយូទិក 
ម៉្ួយ្បរ ទម៉្កពាបាលជំងឺរលាកបពំង់ក។ 
 

២០២- អង់ហ្ុើយយូម៉្ 
  អ. angioma  
  បារ. angiome  
        (m.) 

  ុំពករបនើញននសរនសឈាម៉្(vaisseau 
sanguin) និង សរនសឡាហំវ៍ (vaisseau 
lymphatique)ពើកំរណើ ត មានលកខណៈរ ើក 
រវាម៉្  ជួនកាល  ុេះលយររញរ្តសរ ើោងគ។ 

២០៣- អ ាិវទិា  
អ. osteology 
បារ. ostéologie  
       (f.) 

  វទិាសាញ្ជសាសិកោជាមូ៉្លោា នអំពើឆ្អឹងរបស់ម៉្នុស  ្
និងសតវ។  
 ឧ. អ ាិវទិាជាស្សនកម៉្ួយរបស់កាយវភិាគវទិា /  
អាណ្តតូម៉្ើ (anatomie)។ 

២០៨-អ្តាម៉្រណៈ    
អ. mortality rate 
បារ. taux (m.) de   
   mortalité (f.) 

  រំនួនម៉្នុស្សាល ប់កនុងរំរណ្តម៉្្បជាពលរ ានន 
្បរទសឬតំបន់ណ្តម៉្ួយ តាម៉្ឯកតាភាគរយ ភាគ  
ពាន់ ឬ ភាគលាន កនុងរយៈរពលណ្តម៉្ួយ។ 
ឧ. អ្តាម៉្រណៈជាសាង់ោស្មាប់វាស់ក្ម៉្ិត  
បររេករទសសុខ្ ិបាលនន្បរទសឬតំបន់ណ្ត 
ម៉្ួយ។ 
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២០៤-  អត្តមរ-  
   ណៈទារករពល  
   រកីត   
អ. perpartum 
mortality rate  
បារ. taux (m.) de 
mortalité (f.) per-
partum  

 អត្តនៃទារកដែលសាោ ប់រៅរពលកពុំងស្ត្មាល។ 
ឧ. បចេុបបៃនរៃោះ បរចេករទ្ស្សរញ្ជង្កគ េះទារករពល  
ស្មាល  មាៃការរកីចរត្មីៃខ្ោ ងំ  រធវីឱ្យអត្ត  
មរណៈទារករពលរកីត ថយរុេះ។ 

២០៥- អត្តមរណៈ
ទារករត្កាយរកីត  
អ. postpartum  
    mortality  rate  
បារ. taux(m.) de  
   mortalité (f.)  
   post-partum /    
   taux (m.) de  
   mortalité (f.)  
   postnatale 

 អត្តនៃទារកដែលសាោ ប់រៅរត្កាយរពលស្ត្មាល។ 
 ឧ. ឆ្មបដែលមាៃវជិាា  ីវៈចាស្់លាស្់ អាចកាត់ 
បៃថយអត្តមរណៈទារករត្កាយរកីត។ 

២០៦- អត្តមរណៈ 
          មាត  
អ. mother 
mortality rate 
បារ. taux (m.) de   
mortalité (f.) 
maternelle  

  អត្តនៃញ្ជសាើមានគ ៌ដែលសាោ ប់កនុងអំលុងរពល 
ស្ត្មាល។ 
 ឧ. រ ើម៉្ែើកាត់បនថយអ្តាម៉្រណៈមាតា ញ្ជសាើមាន 
គ ៌្តូវពិរ្គ្មេះជាម៉្ួយ្គូរពទយតាម៉្ការកំណត់  
ជាពិរសស ញ្ជសាើស្ លមានជំងឺ្បចាកំាយធ្ងន់ធ្ងរ  
 ូរជា ជំងឺទឹករន្ទម៉្ស្សអម៉្ ជំងឺរបេះ ូង ជំងឺរ ើង  
សមាែ ធ្ឈាម៉្ ជំងឺសួត ជារ ើម៉្។ 
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២០៧- អ្តាម៉្រ-
ណៈទារកមុ៉្នរកើត  
អ. prenatal   
    mortality rate  
បារ. taux (m.) de  
       mortalité (f.)  
       prénatale  

  អ្តាននទារកស្ លសាល ប់កនុងនសទមាា យមុ៉្នរពល 
ស្មាល។ 
 ឧ. ញ្ជសាើមានគ ៌្តូវរៅពិនិតយនសទរពាេះជាម៉្ួយ្គូ- 
រពទយជំន្ទញ រ ើម៉្ែើកាត់បនថយអ្តាម៉្រណៈទារក  
មុ៉្នរកើត។ 

២០៩- ឥតអារ /  
         ដវវទ្ីល  
អ. fertile 
បារ. fertile (adj.) 

 ដែលបងាកំរ ីតបាៃ (មៃុស្ស ស្តវ ៃិង រុកខ- 
ជាតិ)។ 
ឧ. ញ្ជសាើឥតអារអារបងកកំរណើ តបានចាប់ពើវយ័  
រពញ្កមុ៉្ំរហូត ល់រពលអស់រ ូវ។ 
 

២១០- អាកស្ទ /  
         រោហិណើ   
  អ. artery 
  បារ. artère (f.) 

 សរនសឈាម៉្ស្ លន្ទឈំាម៉្ររញពើរបេះ ូងរៅ 
សរ ើោងគកាយ។  
  ឧ. សាព៌ាងគកាយម៉្នុស្ឬសតវមានបណ្តា ញ 
អាកស្ទឬរោហណិើ ជារ្រើន្បរ ទ។ 
 

២១១- អាគូទុយម៉្យង ់
  អ. acquired  
       tolerance 
 បារ. accoutu- 
        mance (f.) 

 បាតុ ូតននសរ ើោងគម៉្ិនរឆ្លើយតបនងឹការរ្បើឱ្សថ  
រ្គឿងពុល ឬ រ្គឿងរញៀន ស្ លត្ម៉្ូវឱ្យរ្បើពើ 
ក្ម៉្ិតទាបរៅញែស់ រ ើម៉្ែើទទួលបាននូវ្បសិទធ- 
ភាព។ 
 ឧ. អាគូទុយម៉្យង់ថ្ន ងុំយរ កត្ម៉្ូវឱ្យ ំរ ើង 
បរមិាណឱ្សថរទើបទទួលបាន្បសទិធភាព។ 
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២១២- អារ្ ណ្ត- 
          លើន 
អ. adrenaline  
បារ. adrénaline  
     (f.) 

 អ័រម៉្យូនម៉្ាយងស្ លបរ េ្ញរោយ្ករពញសួររ យ-
ណ្តល់ (glande surrénale)។ រគអារសលិត 
អារ្ ណ្តលើនសិបែនិម៉្មិតបានរ ើម៉្ែើរ្បើកនុងស្សនក 
រវជរសាញ្ជសា។ 

២១៣- អាប់ស្ស   
អ. abscess  
បារ. abcès (m.)   

 ការបងកញទុេះរៅកនុងជាលិកាស្ លរលួយញូររោយ- 
សាររម៉្រោគ។ 
 ឧ. អាប់ស្សរថលើម៉្បណ្តា លម៉្កពើបោសិតស្ លជា  
អាម៉្ើបរឈាម េះ អង់តាម៉្ឺបា អុើសាូលើទើកា (entamœ- 
ba histolytica)។ 
 

២១៤- អាម៉្យែូស 
អ. amnion /  
       amnios 
បារ. amnios (m.) 

 ្សទាប់កនុងននភាន សទារកស្ លអ ិវឌឍរៅតាម៉្ 
ការរ ើកធ្ំធាត់របស់ទារករៅកនុងនសទមាា យ។ 
 ឧ. រៅរពល្បសូត អាម៉្យែូសរកើតររញម៉្កជាម៉្ួយ  
នឹងទារក។ 

២១៥- អារ  
អ. sterile 
បារ. stérile (adj.) 

 ដែលមិៃអាចបងកកំរណើ តបាៃ (មៃុស្ស ស្តវ ៃិង 
រុកខជាតិ)។ 
ឧ. គូសាវ មីភរយិាដែលររៀបការយូររពលរវយីមិៃ 
មាៃកូៃ  អាចបណ្ដា លមកពីបាីនិង/ឬត្បពៃធអារ។ 

២១៦- អារនើយកម៉្ម 
  អ. sterilization 
  បារ. stérilisation  
        (f.) 

 វធិីសាស្តស្េរធវីឱ្យមាៃភាពអារ ល់បុរសឬញ្ជសាើ។ 
 ឧ. វធិ្ើវេះកាត់រងន សែូនជាអារនើយកម៉្មម៉្ួយស្បប 
 ល់ញ្ជសាើ។ 
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២១៧- អាសននរោគ   
    អ . cholera 
    បារ. choléra  
         (m.)  

រោគបងករ ើងរោយរម៉្រោគរឈាម េះ Vibrio cholerae 
ស្ លរករឃ្ើញរោយរលាក  Robert Koch រៅ 
គ.ស.១៨៨៣។ ជំងឺរនេះឆ្លងតាម៉្សលូវអាហារ ជា- 
ពិរសស ទឹកម៉្ិនសាអ ត និង ឆ្លងតាម៉្ន  បណ្តា ល 
ឱ្យមានការរុេះោកយយ ងខ្ល ងំជារ្រើន ងម៉្ិនឈប់ 
និងមានការកអួតយយ ងខ្ល ងំសងស្ រ ជារហតុបណ្តា ល 
ឱ្យញវេះជាតិទឹកឬរញោេះជាតិទឹកពើកនុងញលួនអនកជំងឺ 
អារបណ្តា លឱ្យសាល ប់្បសិនរបើម៉្ិនបានពាបាល 
ទាន់រពលរវលាតាម៉្កែួនតាម៉្ជំន្ទញរន្ទេះរទ។ 
 ឧ. ម៉្ណឌ លសុញភាពបានអប់រ ំ្បជាពលរ ាឱ្យរស់ 
រៅសាអ ត ហូបសាអ ត សឹកសាអ ត មានអន្ទម៉្័យ រ ើម៉្ែើ 
រជៀសវាងការរកើតជំងឺអាសននរោគ។ 
 

២១៨- អាសុើត /  
          ទារទឹក  
អ. ascites  
បារ. ascite (f.) 

   វតាមានទឹកនិងរអ រិ្តូលើតរៅកនុងភាន សរពាេះ 
បណ្តា លម៉្កពើមូ៉្លរហតុរ្រើនយយ ង  ូរជា ្កិន-  
រថលើម៉្ ររបងភាន សរពាេះ ជំងឺរបេះ ូង...។  
  

២១៩- អុើ្ រូណ- 
           ញ្ជហវូស  
អ. hydronephro- 
    sis  
បារ. hydroné- 
       phrose (f.)   

 អាការៈចាល់ទឹករន្ទម៉្កនុងវកកំ(ត្ម៉្ងរន្ទម៉្) ស្ ល  
គ្មម នអាងំហវរិសយុង រោយសារការសទេះបំពង់ទឹក-  
រន្ទម៉្ (uretère)  ូរជា កនុងករណើ មាន្កួស ឬ  
ទុយម៉្័រ។ 
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២២០- ឧន្ទរូបតថម៉្ភ 
/ កងវេះអាហារូបតថម៉្ភ  
 អ. starvation 
 បារ. sous alimen- 
       tation / sous-  
       nutrition(f.) 

  ភាពទទួលអាហារម៉្ិន្គប់្គ្មន់។ 

២២១- អូវុល  
  អ. ovule  
  បារ. ovule (m.) 

  រកាសិកាបនាពូជញើស្ លសលិតររញពើសរ ើោងគ 
បនាពូជ(អូស្វ : ovaire) របស់ម៉្នុស្្សើ សតវញើ  
ឬ រុកខជាតិញើ។ 
 ឧ. ការបងកកំរណើ តរបស់ម៉្នុស្ សតវ ឬ រុកខជាតិ    
រកើតរ ើងរោយការរមួ៉្ស្គំ្មន រវាងស្សែមាយ តូសូអុើត 
(spermatozoïde) ឬ អង់រតរ យូសូអុើត (anthéro-
zoïde) និង អូវុល។ 

២២២- អូស្វ  
   អ. ovary 
   បារ. ovaire (m.) 

   ្ករពញរ ទរបស់ម៉្នុស្្ សើ សតវញើ ឬ រុកខជាត ិ
ញើ។ រៅរពលរពញវយ័ ្ករពញរ ទរនេះអារសលិត 
អូវុលនិងអ័រម៉្យូន អឺញ្ជសាូស្ហ្ វន និង ្បូស្ហ្សរសារ យូន។ 
  ឧ.  អូស្វរបស់ម៉្នុស្្សើចាប់រសាើម៉្បរ េ្ញអូវុល  
រៅរពលញ្ជសាើរពញវយ័។ 

២២៣- រអៀន   
  អ. pinworm 
  បារ. oxyure (m.) 

  បោសិតរណមាយ តូ  (nématodes) មាន្បស្វង 
ពើ៤ រៅ ៩ម៉្ើលលើស្ម៉្យ្ត រស់រៅកនុងបំពង់អាហារ ជា- 
ពិរសសរៅរុងរពាេះរវៀនធ្ំនិងទាវ រលាម៉្កស្ លបងក 
ឱ្យរមាស់។ 
ឧ. រកមងរកើតរអៀនរ្រើនរមាស់ទាវ រធ្ំរៅរពលយប់។ 
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២២៤- រអម៉្យងហ់្ុើ- 
          យយូម៉្  
 អ. hemangioma   
 បារ. hémangiome  
        (m.) 

 អង់ហ្ុើយយូម៉្ននសរនសឈាម៉្ (vaisseau san-  
guin)។ ្បជាជនស្ញមរនិយម៉្រៅ រអម៉្យង់ហ្ុើយយូម៉្  
រៅរលើស្សែកស្ លមានលកខណៈពកតូរៗថ្ជា 
រនន  ុេះពណ៌្កហម៉្។ 

២២៥- រអមាយ តូម៉្  
អ. hematoma  
បារ. hématome   
      (m.) 

  កំណកឈាម៉្ជា ុំៗរៅកនុងជាលិកាឬកនុងសរ ើ-
ោងគរោយម៉្ិនមានរស្ហកស្សែក បណ្តា លម៉្កពើ  
របួសសរនសឈាម៉្ឬការបយេះទងគិរធ្ងន់ធ្ងរ។ 

២២៦- រអរ ើស្តម៉្/ 
ស្សែករ ើង្កហម៉្    
 អ. erythema /  
    erythro derma   
 បារ. érythème  
       (m.) 

  អាការៈស្សែកស្្បជា្កហម៉្តិរឬរ្រើនរោយសារ 
ករតា នថង ឬ ្បតិកម៉្មអាស្ ហ្ុើ (réaction  aller- 
gique)។  
 ឧ. រ ើម៉្ែើបញ្ញរ ក់ថ្ជារអរ ើស្តម៉្ រគអាររធ្វើរតសា 
រោយសងកត់រំកស្នលងស្សែកពណ៌្កហម៉្រន្ទេះ វា 
រ ើងសរសលក បយុស្នា វា្ត ប់ម៉្កសភាពរ ើម៉្វញិ 
រៅរពលរគ កន ររញ។ 
 

២២៧- ឱ្សថ 
ពនារកំរណើ ត / 
កុង្តាសបិទើហវ  
អ. contraceptive 
បារ. contraceptif   
       (m.) 

 ឱស្ងដែលមាៃត្បស្ិទ្ធភាពទ្ប់សាា ត់ការមាន 
កំណគ ៌រៅកនុងនផ្ទមាា យ។ 
ឧ. មុៃៃឹងរត្បីឱស្ងពនារកំរណើ ត ស្តស្េី្ តូវរៅ 
ពិរត្រោះជាមួយត្គូរពទ្យឯករទ្ស្ រ ើម៉្ែើបរ េ្ ៀស 
សលវបិាកទាងំឡាយពើការរ្បើ្បាស់ឱ្សថរន្ទេះ។ 
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២២៨- អំរៅអំស្បក  
 អ. otitis media 
 បារ. otite  
      moyenne (f.) 

 ជំងឺម៉្យាងស្ លរកើតកនុងរនធ្តររៀក បងករ ើងរោយ  
ម៉្ើ្កូសព៌ាងគកាយ។ រោគសញ្ញា មាន ូរជា រតា ញលួន 
ឈឺកនុងរនធ្តររៀក រហៀរទឹករនង ឬ ញទុេះ ស្ លមាន 
កលិនសអុយ។  

២២៩- អំ្បវើយយុង /  
           ្  ូណ្ត 
  អ. embryo 
  បារ. embryon     
         (m.) 

 គ ៌ស្ លមានអាយុកនុងរយៈរពលបើស្ញ ំបូង។ 
 ឧ.រ ើម៉្ែើបរ េ្ ៀសការរលូត ញ្ជសាើស្ លមានគ ៌ជាអំ- 
្បវើយយុង ្តូវ្បុង្បយត័នរំរពាេះការរ្បើឱ្សថម៉្ិន 
បាន្តឹម៉្្តូវឬរជៀសវាងរ្គ្មេះថ្ន ក់នរ នយរស្ងៗ។ 

 

 
២- បច្ចេកសព្ទកសិកម្ម  
  

១- កសិកម៉្ម  
អ. agriculture 
បារ. agriculture  
      (f.) 

  ការោ ុំេះនិងការរិ េ្ ឹម៉្សតវ។ 

២- ការកលូន  
អ. cloning 
បារ. clonage (m.) 

វធិ្ើឬ ំរណើ រការបនាពូជអរ ទរបស់្កុម៉្រកាសិកា
ស្ លរកើតររញពើការបំស្បកជាបនាបន្ទទ ប់ននរកា- 
សិកាម៉្ួយបានជាឯកតាៈ ូររបេះបិទនឹងឯកតាៈរ ើម៉្។ 

៣- ការបងកករំណើ ត 
អ. fertilization 
បារ. fécondation   
       (f.) 

   ជំនួបឬការរលាយរូលគ្មន រវាងហាក ស្ម៉្យតរឈាម ល 
(អង់រតរ យូសូអុើត anthérozoïde រុកខជាតិ ឬ ស្សែមាយ -
តូសូអុើត spermatzoïde សតវ) និង ហាក ស្ម៉្យតញើ 
(អូអូស្សវវរ oosphère រុកខជាតិ ឬ អូវុល ovule 
សតវ) រ ើម៉្ែើបរងកើតសុើកូត (zygote)។ 
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៤- ការបង្កក ត់ពូជ 
អ. crossbreeding  
បារ. croisement   
       (m.) 

   ំរណើ រការននការរធ្វើឱ្យកាន់ស្ត្បរសើររ ើងនូវ 
ការបរងកើតជំន្ទន់រ្កាយរបស់សតវឬរុកខជាតិកនុង 
្បរ ទស្តម៉្ួយឬរស្ងគ្មន  រោយការរ្ជើសររ ើស  
រម៉្បាឬពូជតាម៉្បំណង។ 
 

៥- ការបង្កក តពូ់ជ 
  រោយសបិែនមិ៉្មិត      
 អ. artificial 
insemination     
បារ. insémination 
      artificielle  

   ការប េ្ូ លទឹកកាម៉្ស្ លរគររៀបរំតាម៉្បររេក- 
រទសរៅកនុង្បោប់បនាពូជញើតាម៉្រយៈឧបករណ៍ 
រម៉្កានិកឬរអ កិ្តូនិករស្ងៗ កនុងរគ្មលបំណង 
រធ្វើឱ្យមានការបងកកំរណើ ត។ 
ឧ. បរេុបែននរនេះ កសិោា នរិ េ្ ឹម៉្សតវន្ទន្ទនិយម៉្ 
ការបង្កក ត់ពូជរោយសិបែនិម៉្មិត។ 
 

៦- ការបង្កក ត់ពូជ   
     តាម៉្ធ្ម៉្មជាតិ  
 អ. natural   
     insemination     
បារ. saillie  
      naturelle (f.) 

  ការបង្កក ត់ពូជតាម៉្រយៈបានិងរម៉្ផ្តទ ល់។ 
ឧ. កនុងរំរណ្តម៉្្បជាកសិករស្ញមរ រគរៅស្តអនុវតា  
ការបង្កក ត់ពូជតាម៉្ធ្ម៉្មជាតិរំរពាេះរគ្ម ្កបើ ្ជូក  
មាន់ ទា រៅរ ើយ។ 

៧- ការបនាពូជ 
អ. reproduction/  
    breeding 
បារ. reproduction  
      (f.) 

   ំរណើ រការបរងកើតជំន្ទន់រ្កាយរបស់ភាវៈរស់រៅ 
កនុង្បរ ទ ូរគ្មន ។ ការបនាពូជ្ប្ពឹតារៅរោយ 
រ ទឬអរ ទតាម៉្វធិ្ើរស្ងៗ។ 
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៨- ការបនាពូជរ ទ 
អ. sexual  
     reproduction 
បារ. reproduction 
(f.) sexuée  
(amphimicie / 
  mixie) 

   ំរណើ រការបរងកើតជំន្ទន់រ្កាយរបស់រុកខជាតិឬ 
សតវ រោយមានការបងកកំរណើ តនិងបណាុ ំ ស្ហ្ន  
(gènes) ស្ លភារ ប់ម៉្កតាម៉្ឯកតាៈរស្ងៗគ្មន ។ 
 

៩- ការបនាពូជ     
     អរ ទ 
អ. asexual  
    reproduction 
បារ. reproduction     
   asexuée (f.)   
   

   ំរណើ រការបរងកើតជំន្ទន់រ្កាយរបស់រុកខជាតិឬ 
សតវស្ ល្ប្ពឹតារៅពើឯកតាៈស្តម៉្ួយ ជួនកាល  
តាម៉្រយៈការបំស្បកញលួនពើកំរណើ តឬធ្ម៉្មជាតិឬ្ពតឹា-ិ 
ការណ៍នរ នយ ជួនកាល តាម៉្រយៈការ ុេះពនលក ការ 
ស្បកស្ញនងស្ លបរងកើតឯកតាៈជារ្រើន  ូរគ្មន សុទធ-  
សាធ្នឹងឯកតាៈរ ើម៉្។     
   វធិ្ើបនាពូជរនេះរកើតមានរំរពាេះបាក់រតរ ើ រុកខជាតិ  
សតវឥតឆ្អឹងកង្បរ ទតូរនិងសតវ្បរ ទធ្ំញលេះៗ 
ស្ លរកើតមានកនុងករណើ តិរតួរននពហុអំ្បវើយយុង ។ 

១០- រការសយយ-  
        វបែកម៉្ម 
អ. sericulture 
បារ. sériciculture  
      (f.) 

ការរិ េ្ ឹម៉្ ងកូវន្ទង។ 

១១- កលូន  
អ. clone 
បារ. clone (m.) 

   ្កុម៉្រកាសិកាស្ លបរងកើតររញពើការបំស្បកជា 
បនាបន្ទទ ប់ននរកាសិកាម៉្ួយ បានជាឯកតាៈ ូររបេះ  
បិទនឹងឯកតាៈរ ើម៉្។ 
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១២- រក្្តសាញ្ជសា  
អ. agronomy 
បារ. agronomie  
      (f.) 

 ស្សនកម៉្ួយននកសិកម៉្មស្ លសិកោពើទនំ្ទក់ទំនង 
រវាង ំណ្តំ  ើ អាកាសធាតុ និង បររេករទសនន 
ការោ ុំេះ។ 

១៣- ខ្រ យ  
 អ. lesser ginger 
 បារ. petits doigts  
       (m.) 
 

តិណជាតិរ្បើជារ្គឿងរទស រម៉្ើម៉្ពណ៌រលឿងញេើ 
មានកលិន្បរហើរ។ រម៉្ើម៉្ សលឹក រគរ្បើជារ្គឿងស្ ំ
កនុងម៉្ហូបនិងរ្បើជាឱ្សថ។ 
ឧ.  រគយករម៉្ើម៉្ខ្រ យរធ្វើជារ្គឿងស្កំនុងសម៉្ល្ប- 
រហើរ។ វាជួយបនថយការឈឺមាត់ ការឈឺបំពង់ក។ 

១៤- ញែើ  
  អ. ginger 
  បារ. gingembre  
        (m.) 
 

  តិណជាតិរ្បើជារ្គឿងរទសមានរសជាតិហរឹ និង 
មានកលិនពិរសស  ុេះរៅតំបន់រតា ។ រម៉្ើម៉្វា រគរ្បើ 
រធ្វើជាម៉្ហូប បស្ងអម៉្ តំណ្តប់រស្ងៗ និង រ្បើជា 
រុកខជាតិឱ្សថ ្ពម៉្ទាងំជារូបធាតុរ ើម៉្ឱ្សថសង 
ស្ រ។ វាអារជួយឱ្យរ ើរញយល់ ជួយរលំាយអាហារ 
និង ពាបាលរោគឆ្អល់រហើម៉្រពាេះ តឹង្រមុ៉្េះ ឈឺ 
បំពង់ក ជារ ើម៉្។ 

១៥- ញទឹម៉្្កហម៉្  
 អ.  shallot 
 បារ. échalote  
        (f.) 
 
 

  តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មាន្ប ព ុេះរៅតំបន់អា- 
សុើ។ សលឹកពណ៌នបតង ោងជាបំពង់ ្ សួររុង ។ 
រម៉្ើម៉្សគុ ំរ ើងរោយកំពឹសពណ៌្កហម៉្សាវ យឬរម៉្ើម៉្
សគុ ំរ ើងជា្សទាប់  មានកលិនឆ្ួល្សាលជាងញទមឹ៉្ស 
រ្បើជារ្គឿងរទស។  
  ឧ. ញទឹម៉្្កហម៉្្សស់មានកលិនឆ្ួល បយុស្នា 
រៅរពលឆ្អិន មានរសជាតិឈងុយឆ្មង ញ់។ 
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១៦- ញទឹម៉្គល ់/  
        ្សឹង  
  អ. leek 
  បារ. poireau  
        (m.) 
 

 តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មានគល់ពណ៌សស្វងៗ រហើយ 
សលឹកពណ៌នបតង ោងសំស្បយត ររៀវរុង។ គល់រ្បើជា 
បស្នលមានរសជាតិ្សរ ៀងញទឹម៉្បាោងំ។ 
 ឧ. រគនិយម៉្យកញទឹម៉្គល់ម៉្កឆ្មជាម៉្ួយនងឹរ្គឿង 
កនុង្ជូកឬរសាង រសវុប។ វាជួយរលំាយអាហារ។ 
 អនកញលេះរៅ  ញទឹម៉្គល់ ្ សឹង ញទឹម៉្ញយល់ ញទឹម៉្ល័កា។ 

១៧- ញទឹម៉្បាោងំ  
  អ. onion 
  បារ. oignon (m.) 

  តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មាន្ប ព ុេះរៅម៉្ជឈមិ៉្ 
បូព៌ា្បរទសមានរម៉្ើម៉្ោងមូ៉្លធ្ំជាងញទឹម៉្ស រ្បើ  
ជាបស្នល រ្គឿងរទស និង ឱ្សថ។ 

១៨- ញទឹម៉្ស  
   អ. garlic  
  បារ. ail (m.) 
   

 តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មាន្ប ព ុេះរៅតំបនអ់ាសុើ។  
សលឹកោងសំស្បយត ពណ៌នបតង។ រម៉្ើម៉្សគុ ំរ ើងរោយ 
កំពឹសពណ៌ស មានកលិនឆ្ួល រ្បើជារ្គឿងរទស 
និងជាឱ្សថ។  
ឧ.  ្បជាជនស្ញមរនិយម៉្រ្បើញទឹម៉្សយករៅបុកលាប  
ឬបិទកស្នលងស្ លញទួយទិរឬក៏ស្កអបខ្ ំ រហើយ វា 
អារជួយបនថយសមាែ ធ្ឈាម៉្ ្កិនសរនសឈាម៉្ 
និង រងំ្កប់រម៉្រោគតាម៉្សរនសឈាម៉្។ រគអាររ្បើ 
វាទប់ទល់ស្ស្ងនន្គ្មប់ស្បកស្ស្ង រោយបុក ឬ 
បំស្បក ហតិ ឬ លាបស្ នក កុំឱ្យររញទឹកស្ នក។ 

១៩- ញទឹម៉្សលឹក /   
       ញទឹម៉្ញយល់  
  អ. welsh onion 
 បារ. ciboule (f.) 
 

   តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មានគល់ពណ៌សោងមូ៉្ល 
សលឹកពណ៌នបតង ោងជាបំពង់។ រគរ្បើជារ្គឿង 
រទស កនុងម៉្ហូបអាហារ និង រ្បើជាឱ្សថ អារជួយ 
ស្ម៉្ួលសលូវ រងហើម៉្  រធ្វើឱ្យរ ើរញយល់ និង ស្ម៉្ួល 
សរនសឈាម៉្។ 
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២០- គូឆ្មយ   
 អ. chinese  
     chives 
 បារ. ciboule de  
        chine (f.) 
 

 តិណជាតិអម៉្ែូរញទឹម៉្មាន្ប ព ុេះរៅតំបនអ់ាសុើ។ 
សលឹក រគរ្បើរធ្វើជា ម៉្ហូប បស្នល និង នំ។ សលឹកនិង្គ្មប់ 
វា រគអារយករៅរ្បើជាឱ្សថ។ 
 ឧ. សលឹកនិងគល់គូឆ្មយរគនិយម៉្រ្បើជាម៉្ហូបអា- 
ហារស្មាប់ឱ្យរ ើរញយល់  អារជួយស្ម៉្ួលសលូវ 
 រងហើម៉្ ស្ម៉្ួលការរលំាយអាហារ  និង ពាបាល 
ការរហើម៉្រពាេះ។ ្គ្មប់ហាលឱ្យសងួត កិនសឹកបំបាត់ 
ជំងឺហូរទឹកកាម៉្។ អនកញលេះរៅ  ជើឆ្មយ ឬ សលឹក 
ឆ្មយ ឬ កាឆ្មយ។ 

២១- រឃ្លល ក  
  អ. white gourd 
 បារ. courge (f.) 
  

  ្បរ ទលតាជាតិវាររលើ ើឬរ ើងរ្ទើង  ុេះរៅ 
តំបន់្តូពិក។  ស្សលមានោងមូ៉្ល្ទស្វង ្សរ ៀង 
នឹងស្សល្តឡារ។  ស្សលញេើរ្បើជាបស្នល សម៉្ែូររោយ 
ជើវជាតិ។ រគអារយកសារ់និង្គ្មប់រ្បើជាឱ្សថ 
ស្មាប់ជួយរលំាយអាហារ។ 

២២- រឃ្លល ក ប  
   អ. bottle gourd 
   បារ. gourde /   
   courge bouteille     
         (f.) 

  ្បរ ទរឃ្លល កម៉្ាយងោង ូរ ប។  ស្សលញេើរ្បើជា  
បស្នល។ សំបកស្សលទុំរ្បើស្មាប់ោក់ទឹកនិងសមាភ រៈ 
រស្ងៗ។  

២៣- រឃ្លល កសារ ៀវ  
  អ. calabash 
  បារ. calebasse  
         (f.) 

  ្បរ ទរឃ្លល កម៉្ាយងោង ូរកអម៉្ម៉្យួជាន់ ឬ ពើរ 
ជាន់។ ស្សលញេើ រ្បើជាបស្នល, សំបកស្សលទុំ រ្បើស្មាប់ 
ោក់ទឹក ជារ្គឿងលម៉្អ និង រធ្វើសនូកសារ ៀវ។  
អនកញលេះរៅ  រឃ្លល កពនង។ 
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២៤- នរ  
   អ. louse 
    បារ. pou (m.) 

  សតវលអិតជាបោសិតជ រ្ ក់ឈាម៉្ រស់រៅរលើ  
ម៉្នុស្និងថនិកសតវម៉្ួយរំនួន។ 
ឧ. ម៉្នុស្្តូវរធ្វើអន្ទម៉្័យកាលឱ្យបានសាអ ត  
រ ើម៉្ែើកុំឱ្យរកើតនរ។ 
 

២៥- នររលាត  
    អ. flea / louse 
    បារ. puce (f.) 

  សតវលអិតសម៉្ែុររតាន ត ោងសំស្បយត ររេះរត់ឬរលាត 
បាន។ វាជាបោសិតរស់រៅរលើម៉្នុស្ និង ថនិក 
សតវម៉្ួយរំនួន។ សតវលអិតរនេះរស់រៅរលើស្សែក 
រហើយពូស្កជ រ្ ក់ឈាម៉្។ 
ឧ. ការម៉្ិនសមាអ តញលួនឱ្យស្ឆ្កនិងឆ្មម ន្ទឱំ្យរកើតនរ 
រលាត។ 

២៦- ជលវទិា 
អ. hydrology 
បារ. hydrologie  
       (f.) 
 

   វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើទឹករៅរលើស្សន ើ កនុងបរ-ិ
យកាសនិងរៅ ព នទ រោយមានការសិកោពើ 
កំណកំរណើ ត រលន្ទតាម៉្រយៈវ ាទឹក របាយ 
លកខណៈរូប លកខណៈគើម៉្ើ និង លកខណៈរម៉្កានិក 
របស់ទឹក ្ពម៉្ទាងំអនារកម៉្មរវាងទឹកនិងភាវៈរស់។ 

២៧- ជើរ្កសាំង- 
        ទំហ ំ 
 អ. persicaria  
      odorata 
 បារ. polygone  
       odorante (f.) 
 

  តិណជាតិម៉្ួយ្បរ ទមាន្ប ពរៅ្បរទស 
កម៉្ែុជា រវៀតណ្តម៉្ ឡាវ មានសលឹក្ទស្វងររៀវ្សួរ  
ខ្ងរុង នសទសលឹកខ្ងរលើពណ៌នបតង នសទសលឹកខ្ង  
រ្កាម៉្ពណ៌្កហម៉្ភាវ ឬ ្កហម៉្្សាល។ សលឹក  
រ្បើជាបស្នល អនលក់ ឬ បង់កនុងសម៉្ល។ 
- វរន្ទនុ្កម៉្អកខោវរុិទធននភាសាស្ញមរ ៖ ‹‹ជើរសាំង  
  ្គហវុម៉្››,    
- អនកញលេះរៅ «ជើរ្បរហើរ» ឬ «ជើរសាំង្គហវុម៉្»។ 
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២៨- ជើរតាងំឱ្  
  អ. celery 
  បារ. céleri doux  
         (m.) 
 

  តិណជាតិម៉្ួយ្បរ ទរ្រើន ុេះរៅតំបន់រតា  
សលឹកស្ឆ្កៗ្សរ ៀងនឹងសលឹកនសែររឿង។ រគរ្បើ 
ជាបស្នលឬជារ្គឿងរទស។  
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹តាងំឱ្››។ 
 

២៩- ជើរ្តររៀក     
       ្ កាញ់  
 ឡា. centella  
        asiatica 

  តិណជាតិ ុេះរៅតំបន់រតា  សលឹកោងមូ៉្ល មានទង 
ស្វងៗ រមឹ៉្សលឹកោងជារធ្មញរណ្តរ  មានកលិន្កអូប  
ពិរសសម៉្ាយង។    
  រគនិយម៉្បុកសលឹក្តររៀក្កាញ់ ្របារ់រ្ចាេះ 
យកទឹករធ្វើជារ សជរៈ ឬ ជាឱ្សថ។ 

៣០- ជើរថ្ែ ល់្តើ  
 អ. chameleon  
      plant 
 បារ. houttuynie  
        (f.) 
  

  តិណជាតិរសទើរវារ មានកម៉្ែស់ពើ១០រៅ៣០សង់- 
ទើស្ម៉្យត  ុេះរៅតំបន់្តូពិក ស្ លមាន ើរសើម៉្។ 
សលឹកោងមូ៉្ល ្សួរខ្ងរុង្សរ ៀងនឹងសលឹក 
រពាធ្ិ៍។ សលឹករ្បើជាបស្នល្សស់ អនលក់ ោភំាល  និង 
ជាឱ្សថ។  
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ជើរយយ បកា ឬ ជើរយួន››។ 

៣១- ជើរន្ទងវង  
 អ.  basil 
 បារ. basilic      
     commun (m.) 
  

  តិណជាតិម៉្ួយ្បរ ទ មាន្ប ព ុេះរៅតំបន់ 
រតា ឬ្តជាក់ម៉្ធ្យម៉្។ សលឹកនិង ្ តួយ រ្បើជាបស្នល 
ឬអនលក់ស្ លសាល់កលិន្បរហើរ និង អារបំបាត់កលិន 
ឆ្មអ ប។ ្គ្មប់ទុំអាររ្បើជារ សជរៈឬជាឱ្សថ។ 

៣២- ជើរ្ម៉្េះរ្ៅ  
បារ. basilic des  
       moines (m.) 
 

  តិណជាតិម៉្ួយ្បរ ទ ុេះរៅតំបន់រតា  រ ើម៉្និង 
សលឹកតូរមានរោម៉្ឆ្មម រៗ។ សលឹកមានកលិនហាង ្ប- 
រហើរឆ្ួល រ្បើជាបស្នល រ្គឿងរទសឬជាឱ្សថ។  



-66- 
 

៣៣- ជើររណ្តរ / 
        ជើរបន្ទល   
  អ.  fitweed 
  បារ. panicaut  
        (m.) 

  តិណជាតិម៉្ួយ្បរ ទមាន្ប ពពើទវើបអារម៉្យរកិ  
ននតំបន់អាកាសធាតុរតា ។   សលឹកមានោង្ទស្វង  
រមឹ៉្សលឹកមានោងជារធ្មញរណ្តរ   ុេះររញពើគល់  
គ្មម នស្ម៉្ក។   សលឹក រ្បើជាបស្នល រ្គឿងរទស និង  
ឱ្សថ។ 
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ ជើរបាោងំ ឬ ជើរសលឹកស្វងឬក៏  
ជើរ្ករពើ ›› ។ 
 

៣៤- ជើរលើងល័ញ  
  អ. sweet basil 
  បារ. basilic de    
        ceylan (m.) 
 

  តិណជាតិមានសណ្តា ន ូរជើរន្ទងវង បយុស្នា រ ើម៉្ 
មានពណ៌សាវ យ កលិន្សរ ៀងនឹងជើរ្ម៉្េះរ្ៅ។ 
រគនិយម៉្យកជើរលើងល័ញម៉្កស្រំធ្វើជា្បហុកកប់ 
ឬ ្ពហក់ញនប់។  
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ជើរន្ទងលាក់››។ 
 

៣៥- ជើរវាយ ន់សវុយ  
  អ. coriander 
  បារ. coriandre  
         (f.) 

  តិណជាតិម៉្ាយងមានរ ើម៉្តូរឆ្មម រនិងសលឹកស្ឆ្កៗ 
រហើយមានសភាពទន់ មានកលិន្កអូប្បរហើរ រ្បើ 
ជារ្គឿងរទសស្មាប់យកកលិនឬលម៉្អម៉្ហូបអាហារ។ 
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ អាវ ន់សវុយឬអួនសវុយ››។ 

៣៦- ជើរសលឹក្កាស ់
/ ជើរ្តររៀក្ជកូ  
 អ. cuban 
oregano / coleus 
បារ. coleus (m.)   

  តិណជាតិម៉្យាងមានសលឹកមូ៉្លធ្ំ្កាស់  រមឹ៉្សលឹក 
មានោងជារធ្មញរណ្តរ។ រ ើម៉្និងសលឹកមានរោម៉្ 
ឆ្មម រៗ រគរ្បើជារ្គឿងរទសនិងជាឱ្សថ។  
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ជើរ្កអូប ជើរ្តររៀក ំរ ើ 
ជើរ្ទម៉្ឹង ជើរ្ទមាងំ››។ 
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៣៧- ជើរអង្កក ម៉្  
  អ. mint 
  បារ. menthe (f.) 
  
 

 តិណជាតិមានសលឹកោងមូ៉្ល្ជួញៗ មានទងពណ៌ 
សាវ យនិងមានកលិន្បរហើរឆ្ួលតិរៗ។ សលឹករ្បើជា 
បស្នលនិងជាឱ្សថ។  
 ឧ. និសោរណកម៉្មជើរអង្កក ម៉្សាល់នូវសារជាតិរ្បង 
ម៉្យង់ត៍ (menthe) និង ម៉្យង់តូល (menthol )។ 
 អនកញលេះរៅថ្ ‹‹ជើរសរងកើរ››។ 
 

៣៨- ជើវវទិា  
អ. biology 
បារ. biologie (f.) 

វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើភាវៈរស់។ 
 

៣៩- ជំងឺរគ្មឆ្កួត 
អ. BSE (Bovine    
 Spongiform  En-
cephalopathy)       
បារ. ESB/(Ence-
phalopathie  
Spongiforme 
Bovine) 
 

  ជំងឺឆ្លងថមើរកើតរំរពាេះរគ្ម ស្ លរគរករឃ្ើញ ំបូង  
រៅ្បរទសអង់រគលសកនុងឆ្មន ១ំ៩៨៦។ ភាន ក់ង្ករ 
បងកជំងឺរៅម៉្ិនទាន់សាគ ល់រាស់ ស្តរគ ឹងថ្ សថិត 
កនុង្បព័នធសរនស្បសាទនិងស្ នក។ រោគសញ្ញា  
សំខ្ន់ៗមាន ូរជា កញ្ជន្ទា ក់សារ់ ុំ ជំហរ រ្ទត 
រ្ទាត  ំរណើ រញុស្ប្កតើ កាលសំយុងរុេះ 
រ្កាកឈររោយពិបាក និង មាន្បតិកម៉្មខ្ល ងំ 
រំរពាេះម៉្ជឈោា នរៅជុំវញិ  ូរជា ឆ្មប់ ័យខ្ល រ 
ឆ្មប់រសអើលរឆ្លឆ្មល  ឬ ការញុសធ្ម៉្មតា។ កាលណ្ត   
ជំងឺរនេះឆ្លងម៉្កម៉្នុស្ រគឱ្យរឈាម េះថ្ សុើរជឌើ 
(CJD : Creutzfeldt-Jakob Disease) ឬ 
អឹម៉្រសហ្ុើ (MCJ : Maladie de Creutzfeldt-
Jakob). 
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៤0- ជំងឺរុងអងករ 
       រគ្ម្កបើ 
អ. cysticercosis 
in cattle and 
buffalo  
បារ. cysticercose   
 bovine/ladrerie    
 (f.) 

 ជំងឺបងករោយបោសិតម៉្ាយងជារតោយ  (taenia) 
សថិតកនុងសន្ទា នរតនើអុើរ  (taeniidae) ្បរ ទ 
សាហ្ុើណ្តតា (taenia saginata) មាន 
សណ្តា នជាគើសាសថិតរៅកនុងសារ់ ុំរបេះ ូង សារ់ ុ ំ
សាម  សារ់ ុំតាម៉្សរ ើោងគម៉្ួយរំនួនរទៀត អណ្តា ត 
រថលើម៉្ លំស្ពង។ ជំងឺរនេះឆ្លងពើសតវម៉្កម៉្នុស្ តាម៉្ 
រយៈការបររិភាគសារ់សតវមានគើសា ស្ លរម៉្អិនម៉្ិន 
ឆ្អិនលអ រ្កាយម៉្កគើសាក៏វវិតារៅជារតោយសាហ្ុើ-
ណ្តតា រស់កនុងរពាេះរវៀនម៉្នុស្។ 
 

៤១- ជំងឺរុងអងករ 
        ្ជកូ 
អ. cysticercosis 
in swine  
បារ. cysticercose 
du porc / ladrerie  
(f.) 

  ជំងឺបងករោយបោសិតម៉្ាយងជារតោយ  (taenia)  
សថិតកនុងសន្ទា នរតនើអុើរ  (taeniidae) ្បរ ទ  
រតោយ សូលើរយម៉្ (taenia solium) មាន  
សណ្តា នជាគើសា សថិតរៅកនុងសារ់ ុំរបេះ ូង   
សារ់ ុំសនទេះ្ទូង អណ្តា ត ថ្ែ ល់ និង សារ់ ុំ 
ននសរ ើោងគ នទរទៀត។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះ្ជូក  
និងម៉្នុស្។ ជាទូរៅ រំរពាេះ្ជូក វាម៉្ិនបង្កហ ញ  
រោគសញ្ញា រទ។ 
 

៤២- ជំងឺឈាម៉្រនម   
 អ. anthrax 
 បារ. anthrax (m.),    
    charbon             
    bactéridien (m.) 

   ជំងឺបងករ ើងរោយបាក់រតរ ើ បាក់សុើលូស អង់- 
្តាក់សុើស (Bacillus Anthracis) បណ្តា លឱ្យ 
សតវង្កប់មានអ្តាញែស់ រោយអាការៈរហើម៉្រពាេះ 
ម៉្ិនសុើរមម  ូរ្ប្កតើ និង មានររញឈាម៉្តាម៉្ 
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មាត់ ្រមុ៉្េះ និង រនធគូថ រ្កាយរពលវាង្កប់។ ជំងឺ 
រនេះអារឆ្លងរៅម៉្នុស្បាន។ 
 ឧ. ហាម៉្បររិភាគសារ់សតវស្ លសាល ប់រោយជំងឺ  
ឈាម៉្រនម  រ្ពាេះវាអារឆ្លងម៉្កម៉្នុស្។ 
 

៤៣- ជំងឺ ងកូវរថលើម៉្  
   / ជំងឺ្ពនូរថលើម៉្    
  អ. fascioliasis  
  បារ. fasciolosis  
         (m.) 

 ជំងឺស្ លបងករ ើងរោយពពួកបោសិតរឈាម េះហាវ - 
សយូឡា ស្ុើហកង់ទើកា / ហាវ សយូឡា រអបាយ ទើកា 
(Fasciola gigantica / Fasciola hepatica) 
ស្ លរកើតរ ើងរៅកនុងរថលើម៉្ កនុងថង់្បមាត់ និង 
រៅកនុងបំពង់ទឹក្បមាត់របស់រគ្ម្កបើ។ 
 ឧ. រគ្ម ្កបើ សុើរមម រៅតាម៉្មាត់្តពាងំឬបឹងបួ 
អារសុើរោយញយងរហៀនទឹកតូរៗរឈាម េះ លើម៉្រណ 
(Limnée/Limnea) ស្ លជាភាន ក់ង្កររម៉្លង ន្ទឱំ្យ 
ឆ្លងជំងឺ ងកូវរថលើម៉្។ 
 

៤៤-ជំងឺតុកហ្ូកា-
ោយ / ជំងឺតុកសូកាោយ  
អ. toxocariasis  
បារ. toxocarose 

  ជំងឺបងករោយបោសិតតុកសូកាោយ  (toxocara)  
សថិតកនុងសន្ទា នតុកសូការ ើរ  (toxocaridae)។  
រំរពាេះរគ្ម ្កបើ ររៀម៉្ បងករោយ្បរ ទតុកសូកា- 
ោយ វ ើទូ ូរ យូម៉្ (T. Vitulorum),  ស្ឆ្ក បងករោយតុក-
សូកាោយកានើស (T. Canis) និង ឆ្មម  បងករោយតុក- 
សូកាោយកាទើ (T. Cati)។ រោគសញ្ញា មាន ូរជា 
រ ើងករតា  កអក រង្កវ ក់ រងហើម៉្ញលើ ពិបាក ក រងហើម៉្ 
រលាក រមាស់ស្សែក ឈឺរពាេះ ោក រញោយ សែុល 
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អន់រំណើ  ទល់លាម៉្ក រហើម៉្រពាេះរ្កាយរពល
រៅទឹករោេះរម៉្ រ ើ លាម៉្កមានលាយឈាម៉្ពណ៌ 
្ករតឬរនម ។ 

៤៥- ជំងឺរតឡាសុើ-
យយ  / រតឡាសុើយយ -
សុើស 
អ. thelaziasis 
 

  ជំងឺបងករោយ្ពូនរតឡាសុើយយ (thelazia) សថិត 
កនុងសន្ទា នរតឡាសុើអុើរ  (thelaziidae) រស់រៅ 
កនុងរនធទឹកស្ នក។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះរគ្ម ្កបើ 
ររៀម៉្ ពស្ព រសេះ។  រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន 
 ូរជា  រហៀរទឹកស្ នក  ស្ នកចាញ់ពនលឺ ស្ នករ ើង 
្កហម៉្  ស្ នកលអក់  រហើម៉្្តបកស្ នក  ឈឺស្ នក  
្គវ ើកាល ។ 

៤៦- ជំងឺ្តររៀក  
        រញៀវ 
អ. porcine respi-
rating and repro-
ductive syndrome 
(PRRS)/ blue 
ear disease 
 

  ជំងឺឆ្លងបងករោយវ ើរុសអាស្ទវ ើរុស (artervirus)  
សថិតកនុងសន្ទា ន អាស្ទរ ើវ ើរ ើរ  (arteriviridae) រកើត 
រំរពាេះ្ជូក ជាពិរសស រម៉្្ជូក រម៉្្ជូករសើម៉្ និង 
កូន្ជូក។ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន ូរជា រ ើង 
ករតា  ម៉្ិនសុើរំណើ  ម៉្ិនសឹកទឹក រហៀរសំរបារ ពិបាក 
 ក រងហើម៉្ រហើម៉្សួត មានសាន ម៉្ជាសំាវ យរលើញលួន 
ជាពិរសស រៅរលើ្តររៀក។ ជំងឺរនេះរធ្វើឱ្យរម៉្្ជូក 
រលូតកូន ម៉្ិនង្កយរករឈាម ល កូនរកើតមុ៉្នរពល 
កំណត់ កូនរកើតម៉្ករញោយ និង អ្តាសាល ប់ញែស់។ 

៤៧- ជំងឺ្ទើសហ វើ- 
        ស្ណ ូស 
អ. trichinellosis  
បារ. trichinellose 

  ជំងឺបងករោយបោសិត្ទើសហ វើស្ណឡា (trichi- 
nella) សថិតកនុងសន្ទា ន្ទើសហ វើស្ណលើរ  (trichi- 
nellidae) ្បរ ទ្ទើសហ វើស្ណឡារសែៀោយលើស (tri- 
chinella spiralis)។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះម៉្នុស្  
្ជូក កណាុ រ ខ្ល ឃ្មុ ំ និង ថនិកសតវស្ លជាម៉្ំសា-
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ហារសតវម៉្ួយរំនួនរទៀត។    រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗ  
មាន ូរជា រ ើងករតា  ្គុន លហិតនលហ រមាស់ស្សែក 
សារ់ ុំរ ើងរងឹ  ឈឺរៅរពលស្ លរយើងបយេះវា។  
ជំងឺរនេះឆ្លងពើសតវរៅម៉្នុស្តាម៉្រយៈការបររិភាគ 
សារ់សតវមានសទុកកូន្ពូន្ទើសហ វើស្ណឡា រហើយ  
ស្ លរម៉្អិនម៉្ិនឆ្អិនលអ។ 
 

៤៨- ជំងឺបូសញយល់  
អ.  blackleg 
បារ. charbon(m.)  
   symptomatique 

 ជំងឺម៉្យាងស្ លបងករ ើងរោយបាក់រតរ ើកលូ្ទើឌើរយម៉្ 
សហូវ ើ (Clostridium Chauvoei)។ ជំងឺរនេះរ្រើន 
រកើតរំរពាេះ រគ្ម ្កបើ ររៀម៉្ ពស្ព និង អាររកើត 
រំរពាេះ្ជូកសងស្ រ។ ជំងឺរនេះមានរោគសញ្ញា  ូរ- 
ជា មាន ុំញយល់ពករៅ្តង់ ក ្ទូង សាម  និង ្តគ្មក  
បណ្តា លឱ្យសតវឈឺ ពិបាករធ្វើរលន្ទ។  
 ឧ. ជំងឺបូសញយល់ម៉្ិនឆ្លង ល់ម៉្នុស្ ូរជំងឺឈាម៉្  
រនម រទ។ 
 

៤៩- ជំងឺរបយសា  
   អ. pest 
   បារ. peste (f.) 

   ជំងឺឆ្លងម៉្យាងស្ លរ្រើនរកើតរំរពាេះសតវបរ្ម៉្ើ 
និងឆ្លងោលោលយយ ងឆ្មប់រហ័សតាម៉្សលូវ រងហើម៉្ 
និងតាម៉្សលូវរលំាយអាហារ  រហើយ ក៏អារឆ្លងជា  
្បរយលរៅ ល់ម៉្នុស្និងសតវ នទរទៀតសង 
ស្ រ។ 
  ឧ. ជំងឺរបយសាគ្មម នថ្ន ពំាបាលរទ បយុស្នា មានវាយក់- 
សាំងការពារ។ 
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៥០- ជំងឺរបយសា្ ជកូ 
អ. classical  
     swine fever /     
     hog cholera 
បា peste porcine  
    classique (f.) 

  ជំងឺឆ្លងបងករោយវ ើរុសសថិតកនុងសន្ទា នផ្តល វ ើវ ើរ ើរ  
(flaviviridae) ពួករបយសាវ ើរុស (pest virus)។  
ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះ្ជូក្គប់វយ័ស្ លមានអ្តា 
ឈឺនិងសាល ប់ញែស់។ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន ូរ-  
ជា រ ើងករតា  ្គុន ទល់លាម៉្ក ោក ស្ នកមាន  
ពពឹក សាន ម៉្្កហម៉្អុរៗរៅរុង្តររៀក ្រមុ៉្េះ  
សរ ើោងគបនាពូជ និង រពាេះ។ 
 

៥១- ជំងឺ្បវយុស្ស-
ឡា/្បវយុស្ស ូស 
អ. brucellosis        
បារ. brucellose  
     (f.)  
 

 ជំងឺឆ្លងស្ លបងករោយបាក់រតរ ើ្បវុយស្សឡា (bru- 
cella)  សថិតកនុងសន្ទា ន្បវុយស្សឡារសអា (bru-
cellaceae)។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះ រគ្ម ្កបើ ្ជូក  
ររៀម៉្ ពស្ព ស្ឆ្ក និង ម៉្នុស្។ រំរពាេះសតវ រោគ 
សញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន ូរជា រលាកសន្ទល ក់ រលូតកូន 
កូនរកើតម៉្កង្កប់ ជួនកាល រស់ស្តមានសុញភាព  
រញោយ ពិការ ង្កប់រៅរពលផ្តា រ់រោេះ។ រំរពាេះ 
សតវរម៉្ មានហូរញទុេះររញពើសរ ើោងគបនាពូជ  ំរៅ 
សែូន រលាក្ករពញរោេះ។ រំរពាេះសតវបា រហើម៉្ 
ពងសាវ ស ម៉្ិនរកញើ។ ជំងឺរនេះឆ្លងពើសតវម៉្ក 
ម៉្នុស្តាម៉្រយៈការបយេះពាល់ឬបររិភាគសារ់សតវ 
ឬ សលិតសលសតវស្ លសទុករម៉្រោគឬមានជំងឺ។ 
 

៥២- ជំងឺផ្តា សាយ  
        បក្ើ 

 ជំងឺឆ្លងបងករោយវ ើរុសអាងំ លុយអង់សា (influen-
zavirus) សថិតកនុងសន្ទា ន អ័រតូម៉្ើសូវ ើរ ើរ  (ortho-
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អ. highly patho-
genic avian in-
fluenza(HPAI) / 
bird flu /  avian 
influenza /  towl 
plague 
 

myxoviridae) រកើតរំរពាេះបក្ើ និង ករណើ ញលេះ 
ឆ្លងម៉្កម៉្នុស្។ រំរពាេះបក្ើ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗ 
មាន ូរជា រហៀរសំរបារ រហើម៉្កាល រហើម៉្មុ៉្ញ 
រហើម៉្សិរ រហើម៉្ណង់ រជើងមានពណ៌រញៀវឬសាវ យ 
រហើយ លាម៉្កស្្បពើពណ៌ធ្ម៉្មតារៅសររួរៅពណ៌ 
នបតង។ ករណើ ្សួរ្សាល់ខ្ល ងំ សតវសាល ប់រោយ 
ម៉្ិនបង្កហ ញរោគសញ្ញា រាស់លាស់។ 
 

៥៣- ជំងឺរម៉្តា-   
    ញ្ជសាុងហ្ុើ ូស 
អ. metastrongy- 
    losis 
បារ. métastron- 
      gylose  (f) 

  ជំងឺបងករោយ្ពូនរម៉្តាញ្ជសាុងហ្ុើលូស (meta-
strongylus) សថិតកនុងសន្ទា នរម៉្តាញ្ជសាុងហ្ុើលើ-
រ  (metastrongylidae)។  ជំងឺរនេះរ្រើនរកើត 
រំរពាេះ្ជូក ពិរសស កូន្ជូក និង ម៉្ិនសូវរកើតមាន 
រំរពាេះ ររៀម៉្ ពស្ព រទ។ ្ពូនរម៉្តាញ្ជសាុងហ្ុើលូស 
រស់រៅកនុងទងសួត។ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន 
 ូរជា រលាកទងសួត រហើម៉្សួត កអក រសលកសាល ំង 
្កិន ្កធ្ំធាត់ កនុងករណើ ធ្ងន់ធ្ងរបណ្តា លឱ្យសតវ 
សាល ប់។ 
 

៥៤- ជំងឺសាទកឹ   
អ. pasteurellosis 
បារ. pasteurellose  
       (f.) 

   ជំងឺម៉្យាងបងករ ើងរោយបាក់រតរ ើបាយ សទ័ររឡា 
(pasteurella) រ្រើនរកើតរំរពាេះសតវបរ្ម៉្ើ។ ជំងឺ 
រនេះអារឆ្លងពើសតវឈឺរៅសតវជា តាម៉្រយៈទឹក- 
មាត់ រំណើ អាហារ និង ការរស់រៅជិតគ្មន ។ រពល 
សតវឈឺមានសើតុណហ ភាពពើ៤១រៅ៤២អងោរស 
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វានឹងង្កប់ទាន់ហន់កនុងរយៈរពល២៤រមាយ ង។ 
  ឧ. ជំងឺសាទឹកអារទប់សាក ត់បាន ្ បសិនរបើរយើង
ចាក់ថ្ន កំារពារឱ្យបានពើរឬបើ ងកនុងម៉្ួយឆ្មន ។ំ 
 

៥៥- ជំងឺសាទកឹ 
       ្ ជូក  
អ. swine pasteu-
rellosis 
បារ. pasteurel- 
lose porcine (f.) 

  ជំងឺឆ្លងបងករោយបាក់រតរ ើបាយ សទ័ររុឡឺាមុ៉្លតូសុើោ 
(pasteurella multocida) រកើតរំរពាេះ្ជូក។ 
រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន ូរជា រ ើងករតា  រហើម៉្ 
សួត កអក រហៀរសំរបារ និង  ក រងហើម៉្ោប់។ 

៥៦- ជំងឺសាលម់៉្យូ-
ស្ណឡា / សាល់-
ម៉្យូ ស្ណ ូស 
អ. salmonellosis        
បារ. salmonellose  
     (f.) 
 

  ជំងឺឆ្លងបងករោយបាក់រតរ ើសាល់ម៉្យូស្ណឡា(sal-
monella) សថិតកនុងសន្ទា នអង់រតរ យូបាក់រតរ ើយយ រស- 
អា (enterobacteriaceae)។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះ 
សតវ្សុក្គប់្បរ ទនិងម៉្នុស្ ជាពិរសស សតវ 
ជំទង់និងសតវរសើម៉្។ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន 
 ូរជា ោករូស រលូតកូន រលាកសន្ទល ក់និងសលូវ 
 រងហើម៉្។ ជំងឺរនេះឆ្លងពើសតវម៉្កម៉្នុស្តាម៉្រយៈ 
ការបយេះពាល់ឬបររិភាគសារ់សតវឬសលិតសលសតវ 
ស្ លសទុករម៉្រោគឬមានជំងឺ។ 
 

៥៧- ជំងឺសុើសាូសូម៉្  
អ. schistoso-  
    miasis  

   ជំងឺបងករោយ្ពូនសុើសាូសូមាយ  (schistosoma) 
សថិតកនុងសន្ទា ន សុើសាូសូមាយ ទើរ  (schistosoma-
tidae)។  ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះរគ្ម ្កបើ ររៀម៉្ ពស្ព  
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បារ. schistoso- 
       miase (f.) 

រសេះ ្ជូក ស្ឆ្ក ឆ្មម  និង ម៉្នុស្។ ្ពូនសុើសាូសូមាយ  
រស់រៅកនុងសរនសស្វ យនធ្ំ ស្វ យន រពាេះរវៀន និង ស្វ យននន 
ភាន សរសើម៉្្រមុ៉្េះ។ រោគសញ្ញា សំខ្ន់ៗមាន ូរជា 
ោកម៉្ួល រញោេះទឹក រហើម៉្ សគម៉្ រសលកសាល ំង។ 
 

៥៨- ជំងឺអុតកាា ម៉្  
អ. foot and mouth  
     disease 
 បារ. fièvre  
     aphteuse (f.) 

    ជំងឺឆ្លងម៉្យាងស្ លរ្រើនរកើតរៅរលើសតវមាន 
រស្ងវករជើង រធ្វើឱ្យមាន ំរៅរលួយរស្ងវករជើង ្ក- 
រករជើង មាត់ និង ករនោម៉្រោេះ។   វារធ្វើឱ្យសតវ  
ឈឺពិបាករ ើរនិងពិបាកសុើរំណើ ។  ជួនកាល ជំងឺ  
រនេះឆ្លងរៅម៉្នុស្សងស្ រ។ 
   ឧ. បសុរពទយរបើកយុទធន្ទការចាក់ថ្ន បំង្កក រជំងឺ  
អុតកាា ម៉្ ល់រគ្ម ្កបើ រៅមុ៉្នរ ូវរ លៀង។ 

៥៩-  ស្ងក 
   អ. flea 
   បារ. tique (f.) 

  សតវលអិតអាោយគនើ  (Arachnides) មានរជើង៨។ 
វាជាបោសិតជ រ្ ក់ឈាម៉្រៅរលើស្សែកថនិកសតវ។ 
  ឧ.  ស្ងកជ រ្ ក់ឈាម៉្រគ្មនិងស្ឆ្ក។ 

៦០-  ងកូ វទព័្សវូ 
 អ. rice army- 
      worm 
 

   សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវនិងធ្្ាជាតិ 
រស្ងៗរទៀត ស្ លមានរឈាម េះវទិាសាញ្ជសា ម៉្ើធ្ើម៉្- 
ណ្ត រសបាយ ោយតា (mythimna separata) សថិត  
កនុងសន្ទា នណុកទវើរ  (noctuidae) ្ បរ ទម៉្ើធ្ើម៉្-
ណ្ត រសបាយ ោយតា (mythimna separata)។  ងកូវ 
រនេះរកើតពើរម៉្អំរៅស្ លពងជាគំនរៗពើ ៨០០ រៅ 
១០០០ពង។ វាសុើសំណ្តប សលឹក្សូវ និង គល់កួរ 
្សូវញេើ។ 



-76- 
 

៦១-  ងកូ វបពំង-់ 
       កាត់សលឹក្សវូ 
អ. rice case- 
     worm 
 
 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា នើម៉្ហវវុយឡា  ឺពុនតាលើស (nym-
phula depunctalis) សថិតកនុងសន្ទា នពើោយលើរ  
(pyralidae) ្បរ ទនើម៉្ហវវុយឡា  ឺពុនតាលើស 
(nymphula depunctalis)។ រៅ ំណ្តក់កាល 
លូតលាស់ ំបូង  រម៉្អំរៅពងតរ្ម៉្ៀបជាជួរឬជា 
ក េ្ុ ំរៅរលើនសទសលឹក្សូវស្សនកខ្ងរ្កាម៉្បយ្បេះទឹក។ 
កូន ងកូវស្ លោស់មានលកខណៈពិរសសអាររស់ 
រៅកនុងទឹកបានរោយសារការ ក រងហើម៉្យកអុក-
សុើស្សនពើទឹកតាម៉្រោម៉្ស្ លមានរៅរលើ ងញលួន 
វា។ កូន ងកូវសុើកាត់បំផ្តល ញសលឹកនិងរ ើម៉្្សូវញេើៗ 
រុជំាបំពង់រៅស្្សស្ លមានទឹក។  ងកូវរនេះអារ 
បំផ្តល ញ ំណ្តំរស្ងរទៀតស្ រ។ 
 

៦២-  ងកូ វមូ៉្រសលកឹ- 
        ្សវូ  
អ. rice leaffolders 
បារ. leaffolders  
       de riz (m.) 
  
 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា ខ្ន ហាវ  ូ្កូសុើស រម៉្ឌើណ្តលើស 
(cnaphalocrocis medinalis) សថិតកនុងសន្ទា ន 
្កាម៉្បវើរ  (crambidae) ្បរ ទខ្ន ហាវ  ូ្កូ-
សុើស រម៉្ឌើណ្តលើស (cnaphalocrocis medi-
nalis)។ កូន ងកូវរទើបោស់ (larvae) និង  ងកូវ 
រពញវយ័សុើបំផ្តល ញជាលិកាសលឹក្សូវ  បណ្តា លឱ្យ 
ររញជាឆ្នូតពណ៌សថ្ល ស្វងៗរហើយសងួត។ មុ៉្ននឹង 
កាល យរៅជា ឹករ ឿ  ងកូវរនេះមូ៉្រសលឹក្សូវឱ្យមាន 
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ោងជាបំពង់រោយទឹកមាត់ ូរសរនសសូ្ត។ ការ 
វវិឌឍរៅជារម៉្អំរៅ្ប្ពឹតារៅរៅកនុងសលឹករមូ៉្ររនេះ។ 
 ងកូវរនេះក៏អារបំផ្តល ញ ំណ្តំរស្ងរទៀតស្ រ។ 

៦៣-  ងកូ វសុើរូង 
        រ ើម៉្ 
អ. rice yellow  
    stem borer 
  
 

  សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា រសៀបយូហាវហាក  អាងំស្សវទុយឡាស 
(scirpophaga incertulas) សថិតកនុងសន្ទា ន 
្កាម៉្បវើរ  (crambidae) ្បរ ទរសៀបយូហាវហាក  
អាងំស្សវទុយឡាស (scirpophaga incertulas) ។ 
 ងកូវរនេះរកើតពើរម៉្អំរៅពណ៌រលឿង។ វារចាេះសុើរូង 
រូលរៅកនុងរ ើម៉្ឬកួរ្សូវរសើម៉្ រធ្វើឱ្យ្សូវង្កប់ 
បណាូ លនិងសកក។  ងកូវរនេះបំផ្តល ញរ ើម៉្្សូវខ្ល ងំ 
ជាងរគកនុងរំរណ្តម៉្ ងកូវសុើរូងរ ើម៉្្សូវ នទរទៀត។ 
 ងកូវសុើរូងរ ើម៉្អារបផំ្តល ញ ំណ្តរំស្ង រៗទៀតស្ រ។ 

៦៤-  ើវទិា /     
       ធ្រណើ វទិា 
អ. pedology 
បារ. pédologie  
      (f.) 

  វទិាសាញ្ជសាស្ លសិកោពើ្បវតាិ កំណកំរណើ ត 
ការវវិតា លកខណៈរូប-គើម៉្ើ លកខណៈជើវសាញ្ជសា និង 
រំស្ណកថ្ន ក់ ើ។ 

៦៥-  ំណកោ ំ
អ.transplantation 
បារ. transplan-  
     tation (f.) 

១. ការ កអំ្បវើយយុងឬសរ ើោងគពើភាវៈរស់ម៉្ួយ រៅ  
ោក់នឹងភាវៈរស់ម៉្ួយរទៀត  ូរជាការយកអំ្បវើ-  
យយុងពើសតវញើម៉្ួយរៅោក់កនុង្បោប់បនាពូជសតវ  
ញើម៉្ួយរទៀត។  
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២. ការ ករុកខជាតិរៅោរំ ើងវញិ រំរពាេះ្សូវ រគ  
រៅថ្ ការសទូង។ 
 

៦៦-  ំណ្តំរំណើ - 
        សតវ  
អ. forage 
បារ. fourrage (f.) 

 រមម និងបស្នលស្មាប់ឱ្យសតវសុើ។ 

៦៧- តិណជាត ិ
អ. herb 
បារ. herbe (f.)  

 ្បរ ទរុកខជាតិស្ លតួរ ើម៉្គ្មម នសារ់រឈើ ទងសលឹក 
ទន់ និង ជាទូរៅ សលឹកពណ៌នបតងអាររ្បើជារំណើ  
អាហារ ឱ្សថ ឬ រ្គឿង្កអូប។ 
 ឧ. ររក រពាត ្សូវ អំរៅ លហុង ជើរ បស្នល្គប់មុ៉្ញ  
្ពម៉្ទាងំរមម ... ជាតិណជាតិ។ 

៦៨- តិណ្តសើ 
អ. herbivore 
បារ. herbivore (m.) 

សតវសុើរមម និង/ឬរុកខជាតិជាអាហារ។ 
ឧ. រគ្ម ្កបើ ពស្ព ររៀម៉្ រសេះ ... ជាតិណ្តសើ។ 
 

៦៩- ្តឡារ  
  អ. wax gourd 
  បារ. courge   
      cireuse (f.) 
 

   ្បរ ទលតាជាតិវាររលើ ើឬរ ើងរ្ទើង  ុេះរៅ 
តំបន់្តូពិក។ សំបកស្សលញេើពណ៌នបតង្សាល និង 
មានរោម៉្ឆ្មម រៗ ។ សំបកស្សលចាស់រ ើងរម៉្ៅពណ៌ស។ 
ស្សលញេើរ្បើជាបស្នល ស្សលចាស់រធ្វើនំនិងតំណ្តប់។ ម៉្ាយង 
រទៀត បែស ស្សល និង ្គ្មប់ រ្បើជាឱ្សថ។ 

៧០- ្តឡារ្សវូ    ្បរ ទលតាជាតិវាររលើ ើមានស្សលតូរជាង្តឡារ 
ធ្ម៉្មតា។   រគនិយម៉្ោរំៅរ ូវស្ម៉្ក រំរពាេះអនក 
រមាក រ និង អនកស្្សោរំៅរពល្រូតររួ។ ្តឡារ 
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រនេះ រគរ្បើស្តស្សលញេើបយុរណ្តណ េះ ស្មាប់រធ្វើបស្នល។ 
  អនកញលេះរគរៅ ្តឡាររឃ្នើន។ 
 

៧១- ថ្ន ក់  
អ. class 
បារ. classe (f.) 

  ស្សនកសំខ្ន់ននវគគើសាញ្ជសាសថិតរៅបន្ទទ ប់ពើសាខ្។ 
ឧ.  ម៉្នុស្សថិតកនុងថ្ន ក់ មុាមំាយ លើយយ  (mam- 
malia)។ 
 

៧២- ថ្ន ំកសិកម៉្ម 
អ. pesticide 
បារ. pesticide  
       (f.) 
 

 សារធាតុស្មាប់ការពារ ំណ្តំនិងរភាគសល 
្បឆ្មងំនឹងបោសិត  ស្តិ  រមម  និង សតវលអិត  
រន្ង។ 
  ឧ. សុើបុឺរ យង់ cyperan (cypermethrin) ជាថ្ន  ំ
កសិកម៉្មរ្បើស្មាប់សមាល ប់សតវលអតិរន្ង (ម៉្មារ  
រតាន ត ម៉្មាររញៀវ)។ 

៧៣- ថ្ន ំកមាេ ត់ស្តិ 
អ. fungicide 
បារ. fongicide  
      (m.) 

 ថ្ន កំសិកម៉្មម៉្ួយ្បរ ទស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប់ 
ស្តិរន្ង។  
ឧ. កាបង់សុើម៉្ (cabenzim), ម៉្យង់រហាគ ស្សប  
(mengozeb) ជាថ្ន កំមាេ ត់ស្តិរន្ង។ 
 

៧៤-ថ្ន ំកមាេ តស់តវ- 
       ករករ 
អ. rodenticide 
បារ. rongicide/ 
rodenticide (m.) 

  ថ្ន កំសិកម៉្មម៉្ួយ្បរ ទស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប ់
ពពួកសតវករករ ូរជា កណាុ រ កំ្បុក ជារ ើម៉្។ 
ឧ. ហវូសាសឺទើម៉្ (phosacetim) ជាថ្ន កំមាេ ត់ ឬ  
សមាល ប់សតវករករ។ 
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៧៥- ថ្ន ំកមាេ ត់  
       សិបែើសតវ  
អ. molluskicide 
បារ. molluscicide  
      (m.) 

 ថ្ន កំសិកម៉្មម៉្ួយ្បរ ទស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប់ 
សិបែើសតវរន្ង។  
ឧ. នើកលូសាម៉្ើ  (niclosamide) ជាថ្ន សំ្មាប់  
កមាេ ត់ឬសមាល ប់សិបែើសតវ  ូរជាញយង្កហម៉្  
(ញយងពណ៌្កហម៉្)បំផ្តល ញ្សូវ។ 

៧៦- ថ្ន ំកមាេ ត់រមម  
អ. herbicide 
បារ. herbicide  
      (m.) 

 ថ្ន កំសិកម៉្មម៉្ួយ្បរ ទស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប់ 
រមម រន្ង។ 
  ឧ. រ្បទើឡាកលរ(pretilachlor) និង  ឺកាត់រ   
(2,4D) ជា្បរ ទថ្ន កំមាេ ត់រមម កនុង ំណ្តំ្សូវ។ 

៧៧- ថ្ន ំសមាល ប ់
        ម៉្ើ្កបុ 
អ. disinfectant 
បារ. désinfectant  
       (m.) 

 ថ្ន កំសិកម៉្មម៉្ួយ្បរ ទស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប់ 
ម៉្ើ្កុប។ 
 ឧ. ហវរមាយ ល់ ឺអុើ  (formaldehyde) 2% រ្បើ 
ស្មាប់កមាេ ត់ឬសមាល ប់វ ើរុស បាក់រតរ ើ និង ភាន ក់ង្ករ 
រម៉្លងរោគន្ទន្ទ។ 

៧៨- ថ្ន ំសមាល ប ់ 
       សតវលអិត 
អ. insecticide 
បារ. insecticide  
       (m.) 

 សារធាតុឬសលិតសលទាងំឡាយរ្បើ្បាស់ 
ស្មាប់សមាល ប់សតវលអិត។ 
ឧ. សុើបស្ពរ អាល់ហាវ (cyper alpha 5ND)  
ជាថ្ន សំមាល ប់សតវលអិតរៅរលើបស្នល។ 
 

៧៩- ្ទើប្សវូ  
អ. rice thrips 
 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវរៅ ំណ្តកក់ាល 
លូតលាស់ ំបូង ស្ លមានរឈាម េះវទិាសាញ្ជសា សាង់-
រសហតូ្ទើប បវើហវ័រម៉្ើស (stenchaetothrips bifor-
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mis) សថិតកនុងសន្ទា ន្ទើពើរ  (thripidae) ្បរ ទ 
សាង់រសហតូ្ទើប បវើហវ័រម៉្ើស (stenchaetothrips 
biformis)។ ្ទើបញលេះមានសាល ប ញលេះរទៀតគ្មម ន 
សាល ប។ ្ទើប្សូវរពញវយ័មាន្បស្វងពើ ១ រៅ ២ 
ម៉្ិលលើស្ម៉្យ្ត។ វាពងរលើសលឹក្សូវ។ ្ទើបមានសាល ប 
និង្ទើបគ្មម នសាល ប រពលរទើបោស់ មានពណ៌ស 
គ្មម នសាល ប ររួស្្បជាពណ៌្ករតរៅរពលរពញវយ័។ 
វាជ រ្ ក់សលឹក្សូវ រធ្វើឱ្យសលឹក្សូវសងួត ររួកាល យជា 
ពណ៌រតាន ត។ រពលោងំសងួត  វាបំផ្តល ញ្សូវនិងសំ-
ណ្តប រោយរធ្វើឱ្យសលឹករមូ៉្រ។ ្ទើប្សូវអារបំផ្តល ញ 
 ំណ្តំរស្ងៗរទៀតស្ រ។ 
 

៨០- ្ទើបាយ ណូសូម៉្  
អ. trypanosomosis /   
    trypanosomiasis 
បារ.trypanosome /   
  trypanosomiase 

  ជំងឺបងករោយបោសិត្បូតូសូស្អវសថិតកនុង្បរ ទ 
្ទើបាយ ណូសូមាយ  (trypanosoma) សន្ទា ន្ទើបាយ -
ណូសូមាយ ទើរ  (trypanosomatidae) ស្រកជា 
រ្រើន្បរ ទ ូរជា រត.វ ើវ់ាក់ (T. vivax), រត. 
កុងរហាគ  ង់ (T. congolense), រត. រអវ យង់សុើ 
(T. evansi), រត. សវវ                                                ើស (T. suis), រត. រអគើស្ព-
ឌូម៉្ (T. equiperdum) ,   រត. ្ពុយរសអុើ (T. 
brucei)។ ្ទើបាយ ណូសូម៉្នន្បរ ទនើម៉្ួយៗបងក 
ជំងឺរំរពាេះ្បរ ទសតវរស្ងៗគ្មន និងម៉្នុស្។ ជំងឺ 
រនេះឆ្លងរោយសាររុយឬររបាម៉្ខ្បំឺតឈាម៉្។ រោគ 
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សញ្ញា មាន ូរជា រ ើងករតា ញលួនពើ ៣៩,៥oc រៅ 
៤០oc រហើម៉្កូនកណាុ រ រសលកសាល ំង រញោយ អស់ 
កមាល ងំ រ្សកទឹកខ្ល ងំ ទឹករន្ទម៉្ពណ៌ទឹក្កូរ 
រលូតកូន ភាពសុាំរុេះរញោយ សតវអារង្កប់ភាល ម៉្ៗ។ 

៨១- ធូ្បនកម៉្ម 
អ. fumigation 
បារ. fumigation  
      (f.) 

 ការបងហុយស្ស្ងឬឧសម័នគើម៉្ើសមាល ប់សតវលអតិឬ 
ម៉្ើ្កុប។ 

៨២- ធូ្បរន្ទសថ 
អ. fumigant 
បារ. fumigant  
      (m.) 

 សារធាតុរំហាយឬស្ស្ង រ្បើស្មាប់កមាេ ត់ឬ  
សមាល ប់សតវលអិតនិងម៉្ើ្កុប។ 
 ឧ.  រម៉្យទើល ្បូម៉្ើ  (methyl bromide) ជា 
ធូ្បរន្ទសង។ 

៨៣- ធ្មួល   
អ. host 
បារ. hôte (m.) 
 
 

  ភាវៈរស់ស្ លបោសិតរស់រៅរ្តឬកនុងញលួន 
ភាវៈរស់រន្ទេះ  រោយរ្បើវាជាជ្ម៉្កនិង/ឬជា 
្ប ពអាហារ។ 
ឧ. - រគ្មជាធ្មួលរបស់ ស្ងក។ 
     - ញយងលើម៉្រណ (lymnée) ជាធ្មួលរបស ់ 
ហាវ សយូឡា (fasciola)។ 

៨៤- នរន្ទង្ជងុ  
 អ. ridge gourd 
 បារ. papangay  
       (f.)  

  ំណ្តំវលលិ ល វាររ ើងរ្ទើងមាន្ប ព ុេះរៅឥណ្តឌ ។ 
ស្សលោង្ទស្វងមាន្ជុងរ្រើន រ្បើជាបស្នលបានរ្រើន 
មុ៉្ញ។ សលឹកនិងស្សលនរន្ទង្ជុង រ្បើជាឱ្សថ។ 
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៨៥- នរន្ទងរទស /   
       នរន្ទងពស ់ 
 អ. snake gourd 
  

  ្បរ ទនរន្ទងម៉្ាយងមានផ្តក ពណ៌សញុសពើ  
នរន្ទងរស្ងរទៀតស្ លមានផ្តក ពណ៌រលឿង។ 
ស្សលមានោងមូ៉្លតូរស្វងមានឆ្នូតពណ៌សពពាល ក់ 
តាម៉្បរណ្តា យស្សល។ នរន្ទងទាងំរនេះគ្មម ន្សកើ  
 ូរនរន្ទង្ជុងនិងនរន្ទងមូ៉្លរទ។ ស្សល រ្បើជា  
អនលក់និងបស្នល រធ្វើជាសម៉្លបានរ្រើនមុ៉្ញ។ 

៨៦- នរន្ទងមូ៉្ល /    
       នរន្ទងសាញ  
 អ. sponge   
      gourd 
 បារ. éponge     
        végétale (f.) 

   ំណ្តំវលិល វាររ ើងរ្ទើង មាន្ប ព ុេះរៅតំបន់ 
្តូពិក។ ស្សលមូ៉្ល្ទស្វង មានឆ្នូតតាម៉្បរណ្តា យ 
ស្សល។ ស្សលញេើរ្បើជាបស្នល ឯស្សលទុំហាលឲ្យសងួតរ្បើ 
ស្មាប់ជូតសទេះ  ុសលាងសមាអ តសមាភ រៈរ្បើ្បាស់ 
រស្ងៗ។ ម៉្ាយងរទៀត ស្សល សលឹក ឫស រ្បើជាឱ្សថ។ 
  អនកញលេះរៅថ្ ‹‹នរន្ទង្បរហើរ ››។ 

៨៧- និសោរណ៍ /  
       ្តណក  
 អ. extract 
 បារ. extrait (m.) 

 រូបធាតុស្ លបានម៉្កពើការ កររញពើវតថុអវើម៉្ួយ។ 
ឧ. និសោរណ៍្ម៉្េះរ្ៅបានម៉្កពើការរ្មាញ់ររញ 
ពើរ ើម៉្្ម៉្េះរ្ៅ នំ។ 

៨៨- និសោរណ- 
      កម៉្ម /  ំណក 
អ. extraction 
បារ.extraction (f.) 

  ំរណើ រការ ករូបធាតុររញពើវតថុអវើម៉្ួយ។ 
 ឧ. និសោរណកម៉្ម្គ្មប់លហុងញវងបានជារូបធាតុ  
រ្បងលហុងញវង (huile de ricin)។ 

៨៩- រនសាទ  
អ. fishery 
បារ. pêcherie (f.) 

 មុ៉្ញរបរ  សកម៉្មភាព ស្ លទាក់ទងនឹងការ្បមូ៉្ល 
សលម៉្រឆជាតិ។ 
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៩០- បក្ើវបែកម៉្ម 
អ. aviculture 
បារ. aviculture  
      (f.) 

ការរិ េ្ ឹម៉្បក្ើ។ 

៩១- បោសិត 
អ. parasite 
បារ. parasite  
      (m.) 

  ភាវៈរស់ស្ លរស់រៅរោយសាររគ រោយបឺត-
្សូបយកអាហារពើធ្មួល។ 
ឧ.  ស្ងកជាបោសិតរបស់រគ្ម។ បរ្ាើស្កអកជាបោ- 
សិតរបស់រុកខជាតិ។ 

៩២- បោសិតកនុង  
អ. endoparasite  
បារ. endoparasite  
      (m.) 

បោសិតស្ លរស់រៅកនុងធ្មួល។ 
ឧ. ពួក ងកូវ/្ពូនហាវ សយូឡា (fasciola)  
ជាបោសិតកនុងស្ លរស់រៅកនុងរថលើម៉្។ 

៩៣- បោសិតរ្ត 
អ. ectoparasite 
បារ. ectoparasite 
      (m.) 

 បោសិតស្ លរស់រៅរ្តធ្មួល។ 
ឧ. នរជាបោសិតរ្ត។ 
    បរ្ាើស្កអកជាបោសិតរ្ត។ 

៩៤- បសុវបែកម៉្ម        
អ. animal  
    husbandry 
បារ. élevage (f.) 

ការរិ េ្ ឹម៉្សតវ។ 

៩៥- បាក់រតរ ើ 
អ. bacteria 
បារ. bactérie (f.) 

 ភាវៈរស់ឯករកាសិកា មានទំហតូំរ ្បស្វង ងញលួន 
ស្្ប្បួលពើ០,២ រៅ ២០ម៉្ើ្កុង (µm)ស្ លរម៉្ើល 
រឃ្ើញរោយម៉្ើ្កូទស្ន៍។ វាមានោងជាស្សវវរ  ំបង 
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 ឬ រកែៀស...។ ជាធ្ម៉្មជាតិ ោងរបស់វាម៉្ិនស្្ប- 
្បួលរទ ស្ត អារស្្ប្បួលអា្ស័យនឹងម៉្ជឈោា ន 
ស្ លវារស់រៅ។ ជួនកាល បាក់រតរ ើមានរោម៉្ ឬ 
ផ្តល ស្ហ្ល (flagelle) ស្ លមានមុ៉្ញង្ករស្មាប់ 
ផ្តល ស់ទើកនុងម៉្ជឈោា នស្ លវារស់រៅ។     
  បាក់រតរ ើស្រកជាពើរ្បរ ទ គឺ បាក់រតរ ើ្កាម៉្បូក  
និង បាក់រតរ ើ្កាម៉្ ក។ 

៩៦- បាក់រតរ ើ្កាម៉្  
         ក 
អ. gram-negative 
    bacteria 
បារ. bactéries 
gram-négatives  
        (f.) 

 ្កុម៉្បាក់រតរ ើស្ លម៉្ិនចាប់យកពណ៌សាវ យរ្កាយ 
រពលរ្បើវធិ្ើសាញ្ជសាោក់ពណ៌(gram staining)។ 
បាក់រតរ ើទាងំរន្ទេះមាន សាល់ម៉្យូស្ណឡា (salmo-
nella)  អឺ កូលើ (E. coli / Escherichia coli) 
្បវូរសឡា (brucella) និង កំពើ ូបាក់ស្ទរ (cam-
pylobacter)។ល។ 

៩៧- បាក់រតរ ើ្កាម៉្  
        បូក 
អ. gram-positive 
    bacteria 
បារ. bactéries 
gram-positives     
        (f.) 

  ្កុម៉្បាក់រតរ ើស្ លចាប់យកពណ៌សាវ យ រ្កាយ 
រពលរ្បើវធិ្ើោក់ពណ៌ (gram staining)។ បាក់-
រតរ ើទាងំរន្ទេះមាន សាា ហវវើ ូកូក (staphylococ-
cus) ញ្ជសាិបតូកូក (streptococcus) កលូស្ទើ-
 យូម៉្(clostridium) បាសុើលូស(bacillus) ។ល។ 

៩៨- បាណកសតវ 
អ. insect 
បារ. insecte (m.) 

  សតវលអិតគ្មម នឆ្អឹងញនងមាន ងញលួនកង់ៗស្រកជាបើ 
ស្សនក កាល ្ ទូង និង រពាេះ មានរជើងបើគូ ពុកឬ 
អង់ស្តនម៉្ួយគូ រហើយ ជាទូរៅ មានសាល ប។ 
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ឧ. ្សរមារ មូ៉្ស រម៉្អំរៅ រុយ ឃ្មុ ំ... ជាបាណក 
សតវ។ 

៩៩- បាណកវទិា        
អ. entomology 
បារ. entomologie  
      (f.) 

វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើសតវលអតិ។ 

១០០- បាណកាសើ 
អ. insectivore 
បារ. insectivore 
      (m.) 

  រុកខជាតិនិងសតវទាងំឡាយណ្តស្ លសុើសតវលអិត 
ជាអាហារ។ 
ឧ. បំពង់្សរមារ/ផ្តក បំពង់(népenthès) កស្ងកប 
្តររៀកកា.ំ.. ជាបាណកាសើ។ 
 

១០១- ្បពលវបែ- 
          កម៉្ម 
អ. intensive    
    culture 
បារ. culture  
      intensive (f.) 

 ការរធ្វើកសិកម៉្មតាម៉្បររេករទសរ ើម៉្ែើទទួល 
បានទិននសលញែស់។ 
 

១០២-  ្បរ ទ 
អ. species 
បារ. espèce (f.) 

  ស្សនកតូរបំសុតននវគគើសាញ្ជសា។ 
ឧ. លងសថិតកនុង្បរ ទ រសសាមូ៉្ម៉្ អាងំឌើកូម៉្ 
(sesamum indicum)។ 
 

១០៣-  សអករមម   
អ. silage 
បារ. ensilag (m.) 

 រមម ផ្តអ ប់រធ្វើជារំណើ ស្មាប់ឱ្យសតវសុើ។ 
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១០៤- ពននល  
 អ. cassumar  
      ginger 
 បារ. gingembre  
     cassumunar 

តិណជាតិមានរម៉្ើម៉្ពណ៌រលឿងញេើមានកលិន្បរហើរ។ 
រគរ្រើនោជំិតសទេះស្មាប់រ្បើជាឱ្សថ។ 
ឧ. រៅតាម៉្ជនបទ រគរៅនិយម៉្បុកសលឹកឬរម៉្ើម៉្ពននល 
ស្មាប់បិទរលើបរងហើយកូនញេើ។ ម៉្ាយងរទៀត រគបុក 
រម៉្ើម៉្ពននល្តាកំនុង្សាស្មាប់លាបឬបំរពាករលើ 
សន្ទល ក់ឆ្អឹង  ឬ កស្នលងជាសំារ់រោយសារការបយេះ 
ទងគិរ។ តាម៉្ទមាល ប់ រគរ្បើស្ថរកោស្សែក និង រម៉្ើម៉្ 
បុកជារម៉្ៅអាររ្បើជាថ្ន ទំមាល ក់្ពូននិងរអៀន។ 
 

១០៥- ពួក  
អ. genus 
បារ. genre (m.) 

 ស្សនកសំខ្ន់ននវគគើសាញ្ជសាសថិតរៅបន្ទទ ប់ពើសន្ទា ន។ 
ឧ. សស្ណា កបាយសថិតកនុងពួក វ ើោយ  (vigna)។ 

១០៦- រពាត 
អ. maize 
បារ. maïs (m.) 
 

  តិណជាតិស្ លមានរឈាម េះវទិាសាញ្ជសា រសៀមាយ -
អុើស (zea mays) សន្ទា នញ្ជហាក ម៉្ើរណអា/បយូអា-
រសអា (gramineae/poaceae) សថិតកនុង្បរ ទ 
រសៀមាយ អុើស(zea mays)  ុេះរៅរលើ ើរគ្មកស្ ល 
រគោរំៅរលើ ើរគ្មកកនុងតំបន់រតា និង្តជាក់បងគួរ។ 
្គ្មប់វារ្បើជាអាហារស្មាប់ម៉្នុស្និងសតវ។ 
 

១០៧- ម៉្រឆវបែកម៉្ម  
អ. pisciculture 
បារ. pisciculture  
      (f.) 

 ការរិ េ្ ឹម៉្្តើ។ 
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១០៨- ម៉្ធុ្វបែកម៉្ម 
អ. apiculture/     
    bee keeping 
បារ. apiculture  
      (f.) 

ការរិ េ្ ឹម៉្ឃ្មុ។ំ 
 

១០៩- ម៉្មាររតាន ត 
អ. brown  
    planthopper        
 
 

 សតវលអិតរន្ងបផំ្តល ញ ំណ្តំ្ សូវនិង ំណ្តំរស្ងៗ 
រទៀត ស្ លមានរឈាម េះវទិាសាញ្ជសា នើឡាបាយ វាយតា 
លុយហ្ង ់ (nilaparvata lugens) សថិតកនុង 
សន្ទា នស្ លហាវ សុើរ  (delphacidae) ្បរ ទ 
នើឡាបាយ វាយតា លុយហ្ង់ (nilaparvata lugens)។ 
សតវរនេះមានោងតូរ រសាើង ្បស្វងពើ៤រៅ៥ម៉្ិលលើ- 
ស្ម៉្យ្ត សម៉្ែុររតាន ត រហើយ មានពើរ្បរ ទគឺ ្បរ ទ 
សាល បស្វង និង ្បរ ទសាល បញលើ។ ពងវាពណ៌ស 
ោង ូរស្សលររក្បស្វង្បស្ហល១ម៉្ិលលើស្ម៉្យ្ត។ កូន 
ោស់មានទំហតូំរលអិតពណ៌រលឿងញេើឬរតាន តញេើ។ 
ម៉្មាររតាន តរពញវយ័ និង កូនរបស់វារុរជ រ្ក់ 
យករសពើ ំណ្តំ្សូវនិង ំណ្តរំស្ងៗរទៀតរសទើរស្ត 
្គប់ ំណ្តក់កាលលូតលាស់ ជាពិរសស រៅមុ៉្ន  
រពលររញផ្តក ។ 

១១០- ម៉្មារនបតង  
 អ. green leaf-  
     hopper 
 

សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវនិង ំណ្តំរស្ងៗ 
រទៀត សថិតកនុងសន្ទា នសុើកាស្ លើរ  (cicadelli-
dae) ពួករណហវូរតទិរ (nephotettix)។ រម៉្ 
រពញវយ័មានពណ៌នបតង លឺ។ ពងរបស់វាមានោង 
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 មូ៉្ល្ទស្វង ពណ៌សឬរលឿងញេើ បន្ទទ ប់ម៉្កស្្បជា 
ពណ៌រតាន តនិងសាន ម៉្អុរពណ៌្កហម៉្។ កូនម៉្មារ 
នបតងមានពណ៌រលឿងញេើ មានបន្ទល តូរៗរៅរលើ 
ញនងស្សនកខ្ងរ្កាយ។ ម៉្មារនបតងរុរជ រ្ក់រុកខ-
រសសលឹក្សូវរៅរសទើរ្គប់ ំណ្តក់កាលលូតលាស់ 
ជាពិរសស រៅមុ៉្នរពល្សូវររញផ្តក ។ (រគនិយម៉្ 
រៅ ម៉្មារនបតង ថ្ ម៉្មាររញៀវ)។ 
 

១១១-  ម៉្មារ 
           ព្ពសុ 
អ. zigzag leaf- 
    hopper        
 
  
 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា រុសុឺើលើយយ  ឌ័រសាលើស (recilia dor-
salis) សថិតកនុងសន្ទា នសុើកាស្ លើរ  (cicadel-
lidae) ្បរ ទរុសុឺើលើយយ  ឌ័រសាលើស (recilia 
dorsalis)។ សាល បរបស់ម៉្មារព្ពុសរពញវយ័ 
មានោងកងិកកងក់។ រម៉្របស់វាពងោយម៉្ួយៗរៅ 
រលើ្សទបសលឹក រហើយ កូនោស់មានពណ៌រតាន ត 
រលឿង។ វារុរជ រ្ក់រុកខរសសលឹក្សូវរៅរសទើរ្គប់ 
 ំណ្តក់កាលលូតលាស់ ជាពិរសស រៅមុ៉្នរពល 
្សូវររញផ្តក ។ សតវលអិតរន្ងរនេះរុរជ រ្ ក់រុកខរស 
្សូវផ្តទ ល់ រហើយ រធ្វើឱ្យរុងសលឹក្សូវសងួត សលឹកទាងំ- 
មូ៉្លកាល យជាពណ៌ទឹក្កូរ ឯស្គម៉្សលឹករមូ៉្រ រធ្វើឱ្យ 
្សូវរកើតជំងឺម៉្ួយរំនួនស្ លបងករោយពពួកវ ើរុស។ 
ម៉្មារព្ពុសអារបំផ្តល ញ ំណ្តំរស្ងៗរទៀតស្ រ។ 
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១១២- ម៉្ើ្កបុ / 
          រម៉្រោគ  
អ. microbe 
បារ. microbe  
      (m.) 

ភាវៈរស់តូរលអិតស្ លរគអាររម៉្ើលរឃ្ើញស្តរោយ- 
សារម៉្ើ្កូទស្ន៍ ូរជា ពួក្បូតូសូស្អវ បាក់រតរ ើ 
ស្តិហវុងហ្ វើ(fungi) វ ើរុស ។ល។  
 ឧ. ម៉្ើ្កុបអាបតូវ ើរុស (aphthovirus) បងកជំងឺ 
អុតកាា ម៉្(FMD)។ 
 

១១៣- ម៉្ើ្កបុវទិា 
អ. microbiology 
បារ. microbiologie  
       (f.) 

វទិាសាញ្ជសាសិកោពើម៉្ើ្កុប។ 
 

១១៤- មុ៉្ទទិវបែកម៉្ម 
អ. viticulture 
បារ. viticulture  
      (f.) 

ការោទំំពាងំបាយជូរ។ 
 

១១៥- មូ៉្សបលុង  
អ. gall midge/ 
   rice gall midge 
បារ. cécidomyie   
      (f.) 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា អ័ររសអូលើយយ  អ័ររ ើរស  (orseolia  
oryzae) សថិតកនុងសន្ទា នសឺសុើ ូម៉្ើអុើអុើរ  (ceci-
domyiidae) ្បរ ទអ័ររសលើយយ  អ័ររ ើរស (orse-
olia oryzae)។ មូ៉្សបលុងរឈាម លរពញវយ័មាន 
ពណ៌រលឿងរតាន តនិងមានមាឌតូរជាងមូ៉្សបលុងញើ
ស្ លមានរពាេះពណ៌្កហម៉្។ មូ៉្សបលុងញើពងបាន  
ពើ ១០០ រៅ ២០០ពង។ វាពងរលើសលឹក្សូវនិង  
មានជើវតិ្តឹម៉្ស្ត៤រៅ៥នថងបយុរណ្តណ េះ។  ងកូវស្ ល  
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រទើបោស់មានពណ៌ស្សអាប់។  ភាគរ្រើន វា  
លាក់ញលួនកនុងរ ើម៉្្សូវ និង សុើបំផ្តល ញបណាូ លរ ើម៉្  
្សូវរោយរធ្វើឱ្យសលឹក្សូវរមូ៉្ររហើយមានោង ូរសលឹក  
ញទឹម៉្បាោងំ។   មូ៉្សបលុងអារសុើបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវ  
ចាប់តាំងពើ ំណ្តក់កាលសំណ្តបរហូត ល់រុង 
ប េ្ប់នន ំណ្តក់កាលស្បកគុម៉្ែ។  មូ៉្សរនេះអារ  
បំផ្តល ញ ំណ្តំរស្ងរទៀតស្ រ។ 
 

១១៦- រម៉្ល័កា /  
          រម៉្លញ័ 
  អ. lac insect 
  បារ. cochenille  
         (f.)  

   សតវលអិតរស់រៅរលើរុកខជាតិ ស្ លសម៉្ែុករបស់វា 
មានសារធាតុជ័រខ្ប់ ពណ៌្កហម៉្ ស្មាប់រ្បើ  
ជាពណ៌្ជលក់សូ្តឬអំរបាេះ។ 
ឧ. ជំន្ទន់មុ៉្ន ្បជាជនស្ញមរនិយម៉្រិ េ្ ឹម៉្រម៉្ល័ញ  
រ ើម៉្ែើយកពណ៌្ជលក់សូ្តឬអំរបាេះ។ 
 

១១៧- ម៉្ំសាសើ /         
    ម៉្ំសាហារសតវ 
អ. carnivore 
បារ. carnivore  
      (m.) 

សតវសុើសារ់ជាអាហារ។ 
ឧ. ខ្ល  រតា...ជាម៉្ំសាសើ។ 

១១៨- រជរៈ  
អ. kingdom 
បារ. règne (m.) 

  ស្សនកធ្ំបំសុតននវគគើសាញ្ជសា។ រជរៈមានពើរ្បរ ទ គឺ 
រជរៈរុកខជាតិ (règne végétal) និង រជរៈសតវ 
(règne animal)។ 
ឧ. ្សូវសថិតកនុងរជរៈរុកខជាតិ រគ្មសថិតកនុងរជរៈសតវ។ 
 



-92- 
 

១១៩- ររម៉្ៀត /  
          រលមៀត  
  អ. turmeric 
 បារ. curcuma/ 
safran des indes  
     (m.) 
 

  តិណជាតិមានរម៉្ើម៉្ពណ៌រលឿងមានកលិន្បរហើរ 
រ្បើជារ្គឿងរទស ជាឱ្សថ ជារ្គឿងសមាអ ងកាយ 
និង ជាពណ៌្ជលក់សងស្ រ។ 
 ឧ. ន្ទរ ើស្ញមរនិយម៉្យករលមៀតលាបមុ៉្ញនិង ងញលួន  
រ ើម៉្ែើឱ្យស្សែកមានស្ម៉្ស់លអ។ ររម៉្ៀតអារជួយ 
ពាបាលជំងឺរសើស្សែក, រលាក្កពេះ រពាេះរវៀន, 
ស្ម៉្ួលការរលំាយអាហារ និង ជំរុញការបរ េ្ញ 
ទឹក្បមាត់ជារ ើម៉្។ 

១២០- រុកខរពំា 
អ. carnivorous  
     plants 
បារ. plante         
   carnivore (f.) 

 រុកខជាតិស្ លចាប់សតវជាអាហារ។ 
ឧ. រុកខជាតិបំពង់្សរមារ(népenthès) ជា  
រុកខរពំា។ 
 

១២១- រុកខវទិា  
អ. botany 
បារ. botanique  
      (f.) 

វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើរុកខជាតិ។ 
 

១២២- រូបសាញ្ជសា / 
      សណ្តា នវទិា / 
      ទ្ម៉្ងវ់ទិា  
អ. morphology 
បារ. morphologie  
       (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោពើទ្ម៉្ង់ រូបោងទូរៅ និង 
ររន្ទសម៉្ែ័នធននភាវៈរស់និងភាវៈគ្មម នជើវតិ។  
 ឧ. រូបសាញ្ជសា្សូវមាន ឫស រ ើម៉្ សលឹក។ 
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១២៣- ររំ ង  
 អ. galangal 
 បារ. galanga (m.) 
 

 តិណជាតិមានរម៉្ើម៉្ពណ៌រលឿងញេើ មានកលិនហរឹ  
ឆ្ួល រ្បើជារ្គឿងរទស និង ជាឱ្សថ។ 
 ឧ. ជនជាតិស្ញមររ្បើររំ ងស្មាប់បង់សម៉្លរ ើម៉្ែើ  
កាត់រមាអ បនិងបរងកើនរសជាតិ។ រម៉្ើម៉្ ហាលឱ្យ  
សងួត  កិនជារម៉្ៅ  មាន្បសិទធភាពជួយរលំាយ 
អាហារ ឬ ពាបាលរោគរហើម៉្រពាេះ  ផ្តា សាយ  
ឈឺរធ្មញ រុកឆ្អល់រពាេះ។ 
 

១២៤- រពំា  
អ. prey  
បារ. proie (f.) 

សតវស្ លជារំណើ អាហាររបស់សតវ នទរទៀត។ 
ឧ. ខ្ល ចាប់ឈលូសសុើជាអាហារ។ ឈលូសជារពំា  
របស់ខ្ល ។ 

១២៥- លើស្កន  
អ. lichen 
បារ. lichen (m.) 

  រុកខជាតិសហ្បាណស្ លរកើតរ ើងពើសាោយ 
តូរលអិតនិងស្តិសរនសឆ្មម រៗ ្សរ ៀងនឹងស្សល 
ស្ ល ុេះនិងរធ្វើរសមើសំរយគជាម៉្ួយគ្មន ។ 
  ឧ. លើស្កន្គូសាូស (crustose lichen)  ុេះ 
រៅរលើជញ្ញរ ងំ។ 

១២៦- លំោប់  
អ. order 
បារ. ordre (m.) 

  ស្សនកសំខ្ន់ននវគគើសាញ្ជសាសថិតរៅបន្ទទ ប់ពើថ្ន ក់។ 
ឧ. សស្ណា ករសៀងសថិតកនុងលំោប់ហាវ បាល 
(fabales)។ 

១២៧- វគគើសាញ្ជសា    
អ. taxonomy 
បារ. taxonomie /  
  taxinomie (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាស្ លសិកោអំពើរំណ្តត់ថ្ន ក់ភាវៈរស់/ 
សព៌ាងគកាយរស់   រោយស្សអករលើររតិលកខណៈ 
រមួ៉្។  
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១២៨- វនវទិា 
អ. forestry 
បារ. foresterie (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោពើការោ ុំេះ ការស្ថទា ំនិង  
ការរធ្វើអាជើវកម៉្មន្ពរឈើ។ 

១២៩- វបែកម៉្ម 
អ. culture/     
    cultivation/ 
    husbandry 
បារ. culture (f.) 

 ការោ ុំេះឬការរិ េ្ ឹម៉្។ 
 

១៣០- វបែកម៉្ម 
          រតសវូ  
អ. heveaculture 
បារ. hévéaculture  
      (f.) 

ការោរំតសវូ។ 

១៣១- វបែកម៉្ម្ សវូ  
អ. rice cultivation 
បារ. riziculture (f.) 

ការោំ្ សូវ។ 

១៣២- វារ ើវបែកម៉្ម 
អ. aquaculture 
បារ. aquaculture  
      (f.) 

ការោរុំកខជាតិ ឬ ការរិ េ្ ឹម៉្សតវ កនុងទឹក។ 
 

១៣៣- សរងកើរ  
  អ. bedbug,  
       housebug 
  បារ. punaise  
         (f.) 

  សតវលអិតជាបោសិតជ រ្ ក់ឈាម៉្រស់រៅស្កែរញលួន 
ម៉្នុស្ ូរជា  តាម៉្ករនទល  រញនើយ  ស្្គ  រន្ទបសទេះ 
ជារ ើម៉្។ 
  ឧ. រគនិយម៉្យកសំបកទុររនោក់រ្កាម៉្ស្្គរ ើម៉្ែើ 
រ ញសរងកើរ។ 
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១៣៤- សតាវទិា 
អ. zoology 
បារ. zoologie (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើសតវនិងអតាររតិរបស់សតវ។ 

១៣៥- សតវ្កពេះ 
           រទាល  
អ. monogastic  
    animal 
បារ. monoga-    
      stique (f.) 

ពពួកសតវស្ លមាន្កពេះស្តម៉្ួយ។ 
ឧ. ្ជូក ទនោយ រសេះ ... ជាសតវ្កពេះរទាល។ 

១៣៦- សតវទំពា- 
           រអៀង  
អ. ruminant 
បារ. ruminant  
      (m.) 

   ពពួកសតវស្ លមាន្កពេះរ្រើនថត (ថតបួន  
រំរពាេះ រគ្ម  ររៀម៉្  ពស្ព  និង ថតបើ រំរពាេះអូ ា  
ស្ លគ្មម នរពាេះ្សទាប់ រហើយ ថតទាងំអស់មាន  
ទំន្ទក់ទំនងនឹងគ្មន )សុើនិងសទុករំណើ កនុង្កពេះម៉្ួយ 
រយៈរពល  ររួស្កអរំណើ រន្ទេះម៉្កទំពាសារ ើងវញិ។ 

១៣៧- សតវរពំា 
អ. predator 
បារ. prédateur(m.) 

 សតវស្ លសុើសារ់សតវ នទជាអាហារ។ 
ឧ. ឆ្មម ចាប់កណាុ រសុើជាអាហារ។ ឆ្មម ជាសតវរពំា។ 

១៣៨- សន្ទា ន 
អ. family 
បារ. famille (f.) 

 ស្សនកសំខ្ន់ននវគគើសាញ្ជសាសថិតរៅបន្ទទ ប់ពើលំោប។់ 
ឧ. វ ើរុសជំងឺអុតកាា ម៉្សថិតកនុងសន្ទា នពើគ័រណ្តវ ើរ ើរ  
(picornaviridae)។ 
 

១៣៩- សពាវ សើ  
អ. omnivore 
បារ. omnivore  
       (m.) 

 សតវសុើអាហារ្គប់្បរ ទមានសារ់ រុកខជាតិ  
ជារ ើម៉្។ 
 ឧ. ្ជូកជាសពាវ សើ។ 
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១៤០-សហ្បាណ  
អ. symbiosis  
បារ. symbiose  
      (f.) 

  ភាវៈរស់ពើរឬរ្រើន្បរ ទស្ លរស់រៅជាម៉្ួយ 
គ្មន រហើយទាញ្បរយជន៍ពើគ្មន រៅវញិរៅម៉្ក។ 
  ឧ១. ទំន្ទក់ទំនងរវាងសាោយ (coccomyxa) 
និងស្តិ (omphalina) ជាសហ្បាណ។ 
  ឧ២. ទំន្ទក់ទំនងរវាង្តើសមុ៉្្ទ (clownfish) 
និងសាោយសមុ៉្្ទ (sea anemone) ជាសហ- 
្បាណ។ 
 

១៤១-  សាកវបែ-
កម៉្ម/ វបែកម៉្ម ណំ្ត ំ
សួន 
អ. horticulture 
បារ. horticulture  
      (f.) 

 ំណ្តំរារ(បស្នល ស្សល ផ្តក )។ 
 

១៤២- សាខ្  
អ. phylum  
បារ. embranche-      
       ment (m.) 

  ស្សនកសំខ្ន់ននវគគើសាញ្ជសាសថិតរៅបន្ទទ ប់ពើរជរៈ។ 
ឧ. ្សូវសថិតកនុងសាខ្ មាយ ញយូលើយយូហវើតា 
(magnoliophyta)។ 

១៤៣- សា្បហូវវើត  
អ. saprophyte  
បារ. saprophyte  
      (m.) 

  ភាវៈរស់ស្ លរស់រៅអា្ស័យរោយសារធាតុ 
សរ ើោងគង្កប់ឬសុយរលួយ។ 
  ឧ. ស្តិរំរបើងជាសា្បូហវវើតសថិតកនុង្បរ ទវូលវាយ  
រ ើរយឡា វូវាយ រសអា (volvariella volvacea), ពួក 
វូលវាយ  រ ើរយឡា (volvariella), សន្ទា ន លុយរតអា- 
រសអា (pluteaceae) ។ 
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១៤៤- សាោយ  
អ. algae 
បារ. algue (f.) 

 វារ ើជាតិម៉្ួយ្បរ ទគ្មម នឫស គ្មម នរ ើម៉្ មានតាល់ 
(thalle)អាររធ្វើរសមើសំរយគបាន។  
ឧ. សទើរហវ្អូកលូនើញយូ ម៉្ រអសទើវាយល់ (stigeoclonium 
aestivale) ជាសាោយម៉្ួយ្បរ ទ។ 
 

១៤៥-សុញុមាកាស  
អ. microclimate 
បារ. microclimate  
      (f.) 

  ធាតុអាកាសកំណត់ននទើតាងំតូរណ្តម៉្ួយស្ ល 
ញុសពើអាកាសធាតុជុំវញិ។ 
  ឧ. រៅកនុងរារបស្នលនសែរកាា ប សុញុមាកាសសម៉្-  
្សប្តូវមានពើ ២៩oC រៅ ៣០oC។ 
 

១៤៦- រសរ យូទើប 
អ. serotype/     
     serovar 
បារ. sérotype (f.) 
       
 

 ការស្បងស្រកពពួកបាក់រតរ ើ វ ើរុស ឬ ម៉្ើ្កូសព៌ាងគ-  
កាយ រោយស្សអករលើលកខណៈអង់ទើស្ហ្នរបស់  
បាក់រតរ ើ វ ើរុស ឬ ម៉្ើ្កូសព៌ាងគកាយទាងំរន្ទេះ។ 
ឧ. វ ើរុសជំងឺអុតកាា ម៉្្តូវបានស្បងស្រកជា៧រសរ យូទើប 
គឺ រសរ យូទើបអា (A), អូ(O), អាសុើ I (ASIA I), 
រស (C), សាត I (SAT I), សាត II (SAT II), 
និង សាត III (SAT III)។ 
 

១៤៧- ្សរម៉្ើល  
  អ. tiny bug 
  

  សតវលអិតតូរន្កស្លងរសទើររម៉្ើលពុំរឃ្ើញរ្រើន 
រកើតរៅកស្នលងឬរលើវតថុរស្ងៗ ូរជា  ្ទុង មាន់   
្ទុងទា សម៉្ែុកសតវ សំបកសវុត ជារ ើម៉្។ 
 ឧ. ្សរម៉្ើលរោម៉្រសឹបរសាវន្ទឱំ្យរ កម៉្ិនលក់។ 
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១៤៨- ្សឹង្សវូ 
 អ. rice bug /  
     rice ear bug 
បារ. bug de riz   
      (m.) 
 

 សតវលអិតរន្ងបំផ្តល ញ ំណ្តំ្សូវស្ លមានរឈាម េះ 
វទិាសាញ្ជសា រ បតូកូរ ើសា អូោយ តូរ ើយូស (leptoco-
risa oratorius) សថិតកនុងសន្ទា នអាលើឌើរ  (aly- 
didae) ្បរ ទរ បតូកូរ ើសា អូោយ តូរ ើយូស(lepto-
corisa oratorius)។ ្សឹងរពញវយ័មានពណ៌ 
នបតងរតាន ត មានរជើងស្វងៗ និង មានបរណ្តា យ 
 ងញលួន្បស្ហល១៥ម៉្ិលលើស្ម៉្យ្ត និង ទទឹង្បស្វង៣ 
ម៉្ិលលើស្ម៉្យ្ត។   ្សឹងរទើបោស់រហូត ល់រពញវយ័  
រុរជ រ្ ក់បំផ្តល ញ្គ្មប់្សូវ  ជាពិរសស ពើ ំណ្តក់ 
កាលររញផ្តក រហូត ល់ ំណ្តក់កាលោក់ទឹករោេះ។ 
វាបំផ្តល ញ្គ្មប់្សូវរៅរពល្ពឹក្ពលឹម៉្និងរពល 
លាង រ ររួលាក់ញលួនរៅកស្នលងម៉្លប់។ អនក្សុកនិយម៉្ 
រៅ្សឹង្សូវថ្ ្សឹងជ រ្ ក់ទឹករោេះ ឬ ្សឹង ឬ 
្តឹង។ ្សឹងអារបំផ្តល ញ ំណ្តំរស្ងរទៀតស្ រ។ 
 

១៤៩- ្សូវ 
អ. rice        
បារ. riz (m.)  
 

   តិណជាតិស្ លមានរឈាម េះវទិាសាញ្ជសា អូរ ើសា  
សាទើវាយ  (oryza sativa) សន្ទា នញ្ជហាក ម៉្ើរណអា/  
បយូអារសអា (gramineae/poaceae) សថិតកនុង  
្បរ ទអូរ ើសា សាទើវាយ  (oryza sativa) ុេះរលើ ើ  
រគ្មកឬ ើលិរទឹក ស្ លរគោរំៅតំបន់រតា រសើម៉្  
រហើយ ្គ្មប់របស់វារ្បើជាអាហារសំខ្ន់ស្មាប់  
ម៉្នុស្និងសតវ។ 
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១៥០- ញ្ជសាិបតូកុក- 
           កូស្ជកូ 
អ. streptococcus  
    in swine 
បារ. streptocoque     
      (m.) 

 ជំងឺបងករោយបាក់រតរ ើសថិតកនុងសន្ទា នញ្ជសាិបតូកុក- 
កូការសអា (streptococcaceae) ពួកញ្ជសាិបតូ-
កុកគូស (streptococcus) ្បរ ទញ្ជសាិបតូកុក- 
គូស សវ វើស (streptococcus  suis)  ជាបាក់រតរ ើ 
្កាម៉្បូក ស្រកជារ្រើនរសរ យូទើប។ រសរ យូទើបស្ ល 
រធ្វើឱ្យ្ជូកឈឺង្កប់ មានពើរ្បរ ទគឺ ញ្ជសាិបតូកុក- 
គូស សវ វើស ្បរ ទទើ១និង្បរ ទទើ២។ ្បរ ទទើ 
១ រកើតរំរពាេះកូន្ជូករទើបរកើត ល់អាយុ៨សបាា ហ៍ 
រំស្ណក្បរ ទទើ២ រកើតរំរពាេះ្ជូកធ្ំ។   រោគ  
សញ្ញា មាន ូរជា  រ ើងករតា ញលួនពើ ៤១oc រៅ  
៤២oc ម៉្ិនសុើរំណើ  ម៉្ិនសូវរធ្វើរលន្ទ ពិបាករងើប  
ឈររោយសាររលាកសន្ទល ក់ ឈឺសន្ទល ក់ មានរោគ-  
សញ្ញា សរនស្បសាទ ្បការ់ ខ្វ ក់ ថលង់, រម៉្រសើម៉្  
អាររលូតកូន រលាករ្សាម៉្ញួរ រហើម៉្សួត រលាក  
ភាន សនិងសារ់ ុំរបេះ ូង និង រលាកសារ់ ុំញួរ-  
កាល។ 

១៥១-  ស្សល 
អ. moss 
បារ. mousse (f.) 

 រុកខជាតិម៉្ួយ្បរ ទតូរលអិត គ្មម នផ្តក   ុេះកនុង 
ម៉្ជឈោា នរសើម៉្ (រលើ ើ រលើរឈើ រលើថម)។ 
 ឧ. ស្សល្ ពើយយូម៉្ ឡាវ ើហវើល(bryum laevifilum) 
ជាស្សលរៅរលើរ ើម៉្រឈើ។ 

១៥២-  អស្ងគ   
  អ. dandruff 
  បារ. pellicule  
        (f.)   

  រោគរសើស្សែកម៉្យាងស្ លមានសណ្តា នរបកជា 
្សទាប់រសាើងៗ  បណ្តា លឱ្យស្សែករ ើងគ្គ្មត  
សម៉្ែុរសរហើយរមាស់។ វារ្រើនរកើតរៅកស្នលង ុេះ  
សក់ឬរោម៉្។ 
  ឧ. កាលរកើតអស្ងគ, ស្ឆ្កអស្ងគសុើ។ 
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១៥៣-  អាកាស- 
          ធាតុវទិា  
អ. climatology 
បារ. climatologie  
      (f.) 

 វទិាសាញ្ជសាសិកោពើអាកាសធាតុនិងបាតុ ូត 
របស់វា។ 

១៥៤-  អាណ្តបាល - 
         សមូស 
អ. anaplasmosis /    
    anaplasmiasis 
បារ. anaplasmose  
      (f.) 

 ជំងឺបងករោយបោសិតសថិតកនុងសន្ទា នអឺលើសារស-
អា (ehrlichiaceae) ពួកអាណ្តបាល សាម  (anapla-
sma) រកើតរំរពាេះរគ្ម ្កបើ ររៀម៉្ ពស្ព ស្ឆ្ក រសេះ 
បងកង់ កាា ន់ ឈលូស រ្បើស អូ ា បយុស្នា រគ្មជាសតវ 
ស្ លរងការោតតាតខ្ល ងំជាងរគ ពិរសស រគ្មរពញ 
វយ័។ រំរពាេះរគ្ម ជំងឺរនេះបងករោយបោសិត មាន 
ពើរ្បរ ទ គឺ ្បរ ទអា. មាយ រហ្ុើណ្តល ់(A. mar-
ginale) និង អា. សង់្តាល់ (A. centrale)។ 
រំរពាេះររៀម៉្ បងករោយបោសិត្បរ ទអា. អូវ ើស 
(A. ovis)។ បោសិតរស់កនុងរគ្មលិកា្កហម៉្របស់ 
រគ្មនិងរម៉្លងរៅ ស្ងកតាម៉្រយៈការខ្បំឺតឈាម៉្។ 
រៅកនុងសារពាងគកាយ  ស្ងកបោសិតបនាពូជរ ើកលូត 
លាស់ជារ្រើន ំណ្តក់កាល រហើយ រម៉្លងរៅសតវ 
 នទរទៀតរោយសារការខ្បំឺតឈាម៉្សតវរន្ទេះ។ 
រ្តពើ ស្ងក រុយបឺតឈាម៉្ ររបាម៉្ និង មូ៉្ស ក៏ជា 
ភាន ក់ង្កររម៉្លងជំងឺរនេះស្ រ។ រោគសញ្ញា មាន ូរជា 
រ ើងករតា ញលួនពើ ៤០oc រៅ ៤១oc ភាន សរសើម៉្ 
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រសលក ឬជួនកាល ពណ៌រលឿង រគ្មលិកា្កហម៉្ 
មានពណ៌រ្បឿង  ៗ ឈាម៉្ោវ រំនួនរគ្មលិកា្កហម៉្ 
រុេះថយខ្ល ងំ ម៉្ិនឃ្លល នរំណើ ឬម៉្ិនសុើរំណើ ស្តម៉្ាង 
ោករូស រុេះសគម៉្រលឿន ោងកាយ្ទុឌរ្ទាម៉្ខ្ល ងំ 
និងកងវេះរគ្មលិកា្កហម៉្បណ្តា លឱ្យសតវរកើតជំងឺ 
ខ្ន់រលឿង។ 
 

១៥៥- អុើ្បវើត 
អ. hybrid  
បារ. hybride  
      (m.) 

 សតវឬរុកខជាតិស្ លជាលទធសលននការបង្កក ត់ពូជ 
្បរ ទ ូរគ្មន ឬញុសគ្មន ។  
 ឧ.្បរ ទ ូរគ្មន ៖  
   ១- ្ជូកពូជ ង់្ោស(landrace)បង្កក ត់  
ជាម៉្ួយ្ជូកពូជយយករសៀ(yorkshire) សាល់ជំន្ទន ់
រ្កាយ  ង់យយក (land york)។ 
   ២- ពូជរមម ្បាសារ ើយយ  រូសុើរសយៀងសុើស ឬ  
រូសុើ(bracchiaria ruziziensis) បង្កក ត់ជាម៉្ួយ 
្បាសារ ើយយ ្បវើសង់តាឬមាយ ោយ ន់ឌូ(bracchiaria 
brizantha) សាល់ជំន្ទន់រ្កាយ ្បាសារ ើយយ អុើ 
្បវើត ឬ មូ៉្ឡាតូ2(bracchiaria hybrid)។ 
ឧ. ្បរ ទញុសគ្មន ៖  
     លារឈាម លបង្កក ត់ជាម៉្ួយរសេះញើ សាល់ជំន្ទន ់
រ្កាយ មូ៉្រ  (mulet)។      រសេះរឈាម លបង្កក ត់ 
ជាម៉្ួយលាញើ សាល់ជំន្ទន់រ្កាយបារ ូ(bardot)។     
    មូ៉្រ និងបារ ូជាអុើ្បវើត។ ជាទូរៅ អុើ្បវើត ម៉្ិន 
អារបនាពូជបានរទ ឬ អារ ស្ត អុើ្បវើតញើអារបនា 
ពូជ កនុងករណើ ក្ម៉្។ 
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១៥៦-  អុើ្បវើតកម៉្ម 
អ. hybridization 
បារ. hybridation (f.) 

 ំរណើ រការបង្កក ត់ពូជរវាងរុកខជាតិពើរឬសតវពើរស្ ល
មាន្បរ ទ ូរគ្មន ឬញុសគ្មន ។ 
 

១៥៧- ឧតុនិយម៉្ /  
       ឧតុ ូតវទិា 
អ. meteorology 
បារ. mètèoro-    
       logie (f.) 

វទិាសាញ្ជសាសិកោពើបាតុ ូតបរយិកាស 
ជាពិរសស ពាករណ៍អាកាសធាតុ។ 
 

១៥៨- ឧសោហ- 
      និសោរណកម៉្ម  
 អ. industrial  
     extraction 
 បារ. extraction  
      industrielle (f.) 

 ំរណើ រការ ករូបធាតុររញពើវតថុអវើម៉្ួយជាលកខណៈ
ឧសោហកម៉្ម។ 
 ឧ. រញតារកាេះកុង ន្ទរពលបរេុបែននរនេះ មានឧសោ- 
ហនិសោរណកម៉្មសករសពើរ ើម៉្អំរៅ។ 
 

១៥៩- រអកូវទិា /    
      រអកូ ូសុើ  
 អ. ecology 
បារ. écologie (f.) 

  វទិាសាញ្ជសាសិកោអំពើទំន្ទក់ទំនងរវាងភាវៈរស់ 
និងភាវៈរស់កនុងបរសិាថ ន។ 
 

១៦០- រអគើណូ- 
          កុកកូស  
អ. echinococco-
sis / hydatidosis /  
 hydatiddisease  

ជំងឺបងករោយបោសិត្ពូនសំស្បយតសថិតកនុងសន្ទា ន
រតនើអុើរ  (taeniidae)    ពួករអគើណូកុកគូស  
(echinococcus)។ ជំងឺរនេះរកើតរំរពាេះម៉្នុស្ 
ស្ឆ្ក ស្ឆ្កររក ្ជូក កណាុ រ រគ្ម ររៀម៉្ ពស្ព រសេះ និង 



-103- 
 

បារ. echinococ-
cose 
 

អូ ា។ ្ពូនធ្ំរពញវយ័រស់រៅកនុងរពាេះរវៀនននធ្មួល 
រុង រោយបរ េ្ញសវុតតាម៉្រយៈលាម៉្កម៉្កម៉្ជឈ-
ោា នខ្ងរ្ត។ បន្ទទ ប់ម៉្ក សវុតរនេះ្តូវបានរលប 
រូលតាម៉្រយៈទឹក រំណើ រោយធ្មួលកណ្តា ល ររួ 
ោស់កនុងរពាេះរវៀនតូរ រហើយ បរ េ្ញអុងកូស្សវវ 
(oncosphère) ស្ លរ្ជៀតរូលតាម៉្ភាន សរពាេះ- 
រវៀន បន្ទទ ប់ម៉្ក រ្ជៀតរូលសរ ើោងគរស្ងៗ ជា 
ពិរសស សួត រថលើម៉្ និង ញួរកាល។ រៅទើរន្ទេះ 
អុងកូស្សវវកាល យជាគើសា។ ធ្មួលរុងឆ្លងជំងឺរោយសារ 
សុើរំណើ ស្ លមានគើសាទាងំរន្ទេះ។ រៅកនុងរពាេះរវៀន 
គើសាធ្ំលូតលាស់រហើយកាល យជា្ពូន។ 
 

១៦១-  រអពើហវវើត 
អ. epiphyte 
បារ. épiphyte  
       (m.) 

  រុកខជាតិស្ លអា្ស័យនឹងរុកខជាតិ នទរទៀត  ស្ត 
ម៉្ិន្សូបយកសារធាតុរិ េ្ ឹម៉្ពើរុកខជាតិរន្ទេះរទ។  
 ឧ. អ័រគើរ និងបយ្បកជារអពើហវវើត។ 
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េនេរងពុម� សុ ីយូ
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