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In honour of my father Writter U THU KHA

ဆက ်းဇူ်းတင်လွှာ
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 ဤက  သ ုို့ဆသာ စာဆစာင်မ ာ်း ဖြစ်ဆဖမာက်ဆအာင် မ   ်းဆစ ခ ဆပ်းခ  ဆသာ ......Mr K. Matsumoto နှင ်တစ်ကွ
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Daw Yin Yin Hla



Thankfully, K.Matsumoto Chairman.

        ကူ်းစက်ဆရာဂေါ မဖပန့််ပွာ်းရန် အသုြုံ်းခ တ   ပ ု်းသတ်စက်၊ ကင် ာဆရာဂေါ ရှာဆြွဆရ်းစက်ဆတွက ု ထုတ်လုပ်တ   လုပ်ငန််း ဥကကဌ ဖြစ်တ  

သူဟာ ပရဟ တအဆနဖြင ် ဂ ပန်န ုင်ငြုံ ဆ ်းပစစည််းထုတ်လုပ်ဆရ်း လုပ်ငန််းရှင်မ ာ်း စုဆပေါင််း၍တည်ဆထာင်ထာ်းတ  ၊  OMETA အြွ ွဲ့အစည််း

မှာလည််း  ဥကကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူလ ုက်က ုင်ဆနပေါတယ်။

      NPO အြွ ွဲ့အစည််းဖြစ်တ   OMETA (Overseas Medical Equipment Tech. Assistants) ဟာ ဂ ပန်န ုင်ငြုံအစ ု်းရရ ွဲ့ က န််းမာဆရ်း  ုင်ရာ

 န ုင်ငြုံတစ်ကာ အဆထာက်အကူ ပဆရာဂ က်ဆတွရ ွဲ့ ဆနာက်ကွယ်န ့် ဆနာက်ပ ုင််းမှာ ဆ ်းရုြုံရှ  စက်ပစစည််းမ ာ်းက ု တန်ြ ု်းရှ ရှ  နာ်းလည်သဆဘာ

ဆပေါက် ကကာဖမင် စွာ အသုြုံ်းခ န ုင်ဆစရန် နည််းပညာမ ာ်းက ု ကူညီဆထာက်ပန့််ဆပ်းလျှက် ရှ ပေါတယ်။

      ထ ုို့အဖပင် MATSUMOTO FOUNDATION က ု ဦ်းဆ ာင်တည်ဆထာင်ပပီ်း တရုပ်၊ က ှူ်းဘာ်း၊ အူဇူဘက်ကီစတန်၊ အီရန်မှ အစဖပ ၍

 ဖမန်မာန ုင်ငြုံတွင်လည််း က န််းမာဆရ်းဝန်ထမ််းမ ာ်းအတွက် ဗဟုသုတြလှ ပွ မ ာ်း က င််းပဆပ်းခ  ပေါတယ်။ ဤက  သ ုို့ ပရဟ တလုပ်ငန််းမ ာ်း

 စ တ်ပေါဝင်စာ်းတ   သူို့က ု က န််းမာဆရ်းဗဟုသုတစာဆစာင်မ ာ်း ဖမန်မာဖပည် အတွက်ထုတ်လ ုပေါတယ်လ ုို့ ဆဖပာလ ုက်တ  အခေါ၊ လ ုလ ုခ င်ခ င်

 သူကူညီပေါို့ မယ်လ ုို့ ဆဖပာလာပေါတယ်။

         ဤသ ုို့ သူက အခုလ ု စတင် တည်ဆထာင် ဆပ်းခ  ဆသာဆကကာင ် ယခ အခေါတွင် က န််းမာဆရ်း ဗဟုသုတ စာဆစာင် အတွ  ( ၁၀ ) အထ 

 ထုတ်ဆဝန ုင်ခ  ပေါပပီ။

        ထ ုို့ဆကကာင ် သူို့အာ်း ဆက ်းဇူ်း ပ်ဆသာ အဆနဖြင ် သူနှင ် ပတ်သက်ဆသာ အဆကကာင််းအရာ ၊ သူို့လုပ်ငန််း ၊ သူို့လုပ်ဆ ာင်မှုမ ာ်းနှင ်

 ဤစာဆစာင် အဆကကာင််းက ု အက ဉ််းခ  ပ်မ တ် က်ဆပ်းလ ုက်ပေါရဆစ ခင်ဗ ာ်း။

Introduction of (Contributor) Mr K.Matsumoto

        ဤစာဆစာင်မ ာ်း က ု အခမ   ဖြန်ဖြှူ်း ဆဝငှန ုင်ရန် စတင် တည်ဆထာင် အကူအညီ ဆပ်းခ  ဆသာ

 Mr K.Matsumoto Sakura Group နှင ် သူဦ်းဆ ာင်ဆနဆသာOMETA အြွ ွဲ့အစည််းအဆကကာင််းက ု

 အနည််းငယ် တင်ဖပလ ုပေါတယ်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်က စတင်ပပီ်း ဘ ုစဉ်ဆဘာင် က် လုပ်က ုင် ခ  တ   သူို့ရ ွဲ့

 က ုယ်ပ ုင်လုပ်ငန််းဟာ နှစ်ဆပေါင််း ၁၅၀ပေါတ်ဝန််းက င်ရှ ဆနပေါပပီ။ လက်ရှ အဆဖခအဆနမှာဆတာ  ဂ ပန်၊

 အဆမရ ကန်၊တရုပ်ဖပည်အပေါ ကမဘာအနှြုံို့မှာ လုပ်ငန််းခွ ဆတွက ု ြွင ်ထာ်းန ုင်ခ  ပေါတယ်။

ဆက ်းဇူ်းတင်မ တ် က်လွှာ

　　この寄贈本のメインスポンサーである松本会長（松本財団、OMETA、SGHC）のことと会長の誠心誠意に

ついて紹介したい。創造１５０年を迎えた　松本会長のサクラグループは日本、米国、ヨーロッパ、中国など

世界中に医療に貢献したビジネスを 行っている。感染防止製品と病理検査機器を製造している,サクラ精機の

オーナーである松本会長は日本医療機器製造メーカ協会（OMETA）にも会長としても務めている。

　　なお、松本財団を設立して中国、キューバ、ウズベキスタン、イランを含むミャンマーに医療スタッフら

の為情報交換会などを実施している。このようにボランティア精神の高い松本会長にミャンマー人育成のため、

医療関係本を無償で出版したいと相談してみたら喜んでサポートすると言われた。

     このように偉大なご協力を頂いた結果、現在7冊目のフリーペーパーを無事出版できるようになった。

従って、筆者は感謝の気持ちで松本会長に関する情報、ビジネス内容ととも会長のボランティア精神を紹介し

たいとおもう。

စီစဉ်ထုတ်ဆဝသူ

筆者



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一財）松本財団は、次世代を担う国際医療プロフェッショナルの育成のために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立されました。国籍・民族・宗教等の壁を超えてその使命を全うしようとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療プロフェッショナルは、多くの壁にぶつかる事が多いのが現実です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その障害をいかに乗り越えるかも大きな課題です。医療は今や、国境を越えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　互いに協力し合い、共通課題に立ち向かわなければならない時代です。

            ကျွနတ်  ်မ  ျား Matsumoto Foundation သည ်တေ သ်စ်န ိုငင် ံက  တဆျားဘကဆ် ိုငရ် အထျူားကျွမ်ျားက ငသ်မူ  ျား  က ို ပပြုစိုပ  ြုျားတထ င်  တမ ျားထို ရ်န်

ရညရ် ယ၍်  ညတ်ထ ငေ် ဲ့ပါသည။်  န ိုငင်သံ ျား၊ လမူ  ြုျား၊ ဘ သ တရျားစတသ    ံ ိုငျ်ားအက အရံ မ  ျားက ိုတက  ်လ နက်   ယငျ်ား  ဝနက် ို တက ပ နစ်  ထမ်ျားတဆ င်

မညဲ့်  န ိုငင် ံက တဆျားဘကဆ် ိုငရ် ကျွမ်ျားက ငသ်မူ  ျားသည်  လကတ်  ွေ့  င် မ  ျားစ  တသ    ံ ိုငျ်ားအက အရံအ  ျားအဆ ျားမ  ျားနငှဲ့်  ထ ပ်  ိုကက်ကြံုတ  ွေ့တနကကရ

ပါသည။် ယငျ်ားအ  ျားအဆ ျားမ  ျားက ို  မညမ်ျှ တက  ်လ  ျားန ိုငမ်ညဆ် ိုသညမှ် လညျ်ား  ကက ျားမ ျားလသှညဲ့က် စစရပ်ပြစ်ပါသည။်  တဆျားပည သည် ယေိုအေါ   ိုငျ်ားပပည်

နယန် မ  ် က ိုတက  ်လ နက်  အေ ငျ်ားေ ငျ်ားအ  ူက ပူျားတပါငျ်ားတပြရှငျ်ားရမညဲ့်  အေ  နအ်ေါလညျ်ားပြစ်ပါသည။်

           ပမနမ် ပပညသ်ည် "ပမနမ် ဲ့တစ ငျ်ား" ဇ  က် ျားစသည ် ို ဲ့မှစက  တရှျားယေငက်ပင် သ ကျွမ်ျားေ ဲ့သညဲ့်   ိုငျ်ားပပညပ်ြစ်တသ ်လညျ်ား  ယေိုအေါ နစ်ှန ိုငင်အံကက ျား

  င ်စ ျားပ  ျားတရျား ပူျားတပါငျ်ားတဆ ငရ် ကမ်ှုမ  ျားလညျ်ား    ိုျား ကလ် က ၊ ပမနမ် ပပညမှ် ဂ ပနပ်ပညသ် ို ဲ့  လ တရ က၍် သကက်က ျားရ ယအ် ိုပပြုစိုတစ ငဲ့တ်ရှ ကတ်ရျား  နငှဲ့်

တဆျားပည ရပ်မ  ျားက ို  သငယ်တူသ သမူ  ျားလညျ်ား  အမ  ျားအပပ ျား  ရှ လ တနပါသည။် ဤက ဲ့သ ို ဲ့ ဆကဆ်ကံျူားလျူားတနကကတသ  လသူ ျားမ  ျားအကက ျား   "သတံယ ဇဉ်

တမ တ   ရ ျား" မ  ျား ပြငဲ့ေ် ညတ်န ှငက်  နစ်ှန ိုငင်အံကက ျား ပ ိုမ ိုေ စ်ေငရ်ငျ်ားနှ ျားလ မှုနကရ်ှု  ငျ်ားတစရန်  ဆနဒပပြုဆိုတ  ငျ်ားလ ိုကရ်ပါသည။်

Translated by  YinYin Hla (Wakaba Japanese Language School)

　　　　　　　ミャンマーは、日本では「ビルマの竪琴」などで古くから知られた国ですが、近年両国の経済協力が進み、

　　　　ミャンマー　から来日し介護や医療を学ぶ方も多くなっています。このような交流を通じた人と人との「絆」が

　　　　実を結び、両国の緊密な関係がますます深化できることを祈念いたします。

会長のご挨拶

ဤစာအုပ် ထုတ်ဆဝရဖခင််း ရည်ရွယ်ခ က်



သုခ စာဆပဖပန့််ပွာ်းဆရ်း

宇塚無償本出版協会

***ဖပင် င်တည််းဖြတ်ဖခင််း၊ ဘာသာစကာ်းမ ာ်း ဖြည ်စွက်ဖခင််းမ ာ်း ဖပ လုပ်လ ုဆသာ ပုဂ္  လ်မ ာ်းအာ်း အစဉ်အပမ  ြ တ်ဆခေါ် အပ်ပေါသည်။

၃။ ဂ ပန်ဖပည်သ ုို့ သက်ကကီ်းရွယ်အ ု ဖပ စုဆစာင ်ဆရှာက်ရန် ဂ ပန်ဖပည်သ ုို့ လာဆရာက် အလုပ် လုပ်က ုင်ကကမည ် ဖမန်မာလူငယ်မ ာ်းအတွက်

     အဆထာက်အကူ ရရှ ရန်

　　　　　★　在日ミャンマー人とミャンマーに滞在中の日本人が医療現場でスムーズに会話ができる。

　　　　　★　日本の介護現場で働くミャンマーの若者と利用者のコミュニケーションを高める。

ဤစာအုပ် ဖပ စု / ထုတ်ဆဝရဖခင််း ရည်ရွယ်ခ က်

၄။ ဤစာဆစာင်အာ်း ြတရ်ှုဆလ လာဖခင််း က န််းမာဆရ်း  ုင်ရာ ဆဝေါဟာရနှင ် ဆ ်းပညာက ု ယခုထက်ပ ုမ ု သ ရှ နာ်းလည်၊ အဆထာက်အကူ ဖြစ်ဆစရန်

＊五十音順に並び替えてあります。

＊＊英語はご参考程度まで。

＊＊＊編集、追加作業のご協力者大歓迎

<<出版目的>>

　　　　　★　医療に興味がある方々の知識、理解を向上させる。

*လျှင်ဖမန်စွာ ရှာဆြွန ုင်ရန်အတွက် ဂ ပန်ဘာသာ အကခရာစဉ်အတ ုင််း စီစဉ်ထာ်းပေါသည်။

** ဂ ပန် ရာဝန်မ ာ်း၏ ညွှန်ကကာ်းခ က်မ ာ်းက ု ဖမန်မာ က န််းမာဆရ်း ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင ် တ ုင်ပင်ရာတွင် အဆထာက်အကူ ဖြစ်ဆစရန်အတွက်

အဂဂလ ပ်ဘာသာက ု က ု်းကာ်းအ င ် (Just Reference) အဆနဖြင ် ဆရ်းသာ်းဆြေါ် ဖပထာ်းပေါသည်။

၁။ ဂ ပန်ဖပည်သ ုို့ အဆကကာင််းအမ   ်းမ   ်းဖြင ် ဆရာက်ရှ ဆနဆသာ ဖမန်မာန ုင်ငြုံသာ်းလူနာနှင ် (စကာ်းဖပန်မ ာ်း) အတွက်

    မ မ ဆရာဂေါက ု နာ်းလည်သ ရှ ၍၊ စ တ်ခ ယုြုံကကည်စွာ ကုသမှု ခြုံယူန ုင်ရန်

၂။ ဖမန်မာဖပည်တွင် အလုပ် လုပ်က ုင်ဆနဆသာ ဂ ပန်န ုင်ငြုံသာ်းမ ာ်းနှင ် (စကာ်းဖပန်မ ာ်းအပေါ) ဖမန်မာ က န််းမာဆရ်း ဝန်ထမ််းမ ာ်းအတွက်

      က် ြုံဆရ်း ပ ုမ ု ဆဖပဖပစ်ဆခ ာဆမွွဲ့ဆစရန်



Preface
    First of all, I was so glad to be requested to write the preface for this
dictionary as it was developed for the purpose of fulfilling the communication
gap faced by the "MYANMAR PEOPLE" especially during their translation of
medical terminologies between Myanmar and Japanese Languages. 
    Moreover, it was found that this booklet will help Japanese Patients to search
medical terms in Myanmar and English more easily because the words are listed
according to the Japanese alphabets.

         Another interesting point is the family background of the author. He is descended from the Myanmar famous 
and successful artist,U Thu Kha who was born in Kyaik-lat township of Ayeyarwaddy Division. U Thu Kha was well 
known for his films and books which provide the audience with fundamental human ethics, based upon the 
Myanmar culture and Buddhism.

        Unlike other dictionaries, this “Useful Health- related Vocabularies for Patients” is not for sale, but free of 
charge to use after donating the desired amount via the specific bank account, which makes the users to feel that 
they are also collaborating with the author to certain extent for the development of this book.

Dr Tun Myint
Dupty Director Genetral 

Head of th Yangon Regional Health Department

          Now his son, the author, U Ye Aung<Thu Kha (Thar)>is also trying to endow this priceless three-languages 
dictionary which will surely become a reliable tool of translation for medical terms. Last, but not the least,  I was also 
born in the "Ayeyarwaddy Division" and, this is my honour to write the preface in this dictionary for the author 
from same native Division.I also believe that the author will leave his mile-stone by this book,  for the ennoblement 
of his native land and his family.



Preface

       So, I'm sure that the intension of publishing this book will be fulfilled and  looking  forward  to use this book in 
near future.Thank you so much for publishing this useful book.

Dr Yi Yi Myint   M.B.,B.S, PhD(Pathology) (Japan) 
Post-doctoral research fellow (Israle)

Rector (Senior Medical Superintendent/ Medical Service)
Yangon General Hospital, Ministry of Health and Sport

      Most dictionaries are published in two language including Japanese-Myanmar language or Japanese - English. 
There are thress languages including Japanese, Myammar (Sar),  English in this booklet  and most of  the words 
included are medical terminology and I am sure that it will be very useful for Myanmar people who are working and 
studying in Japan especially for those who are connected with medical and paramedical field in their work and 
study.It will also be useful for all Myanmar and Japan citizens who will become sick during their stay in Myanmar or 
Japan.

      I remember my study days in Japan while observing this book as I am
requested by Thukha(Thar) to write this letter. In my study days in Japan, 
it was quite hard to understand medical terms  though  I  could understand 
and  use ordinary Japanese language in daily life.
      For Myanmar  people, it is quite easy to learn Japanese as the sentence 
construction of Japanese and Myanmar language are Similar. In Myanmar, 
we use Medical terms as it is in English language though we have our own Myanmar words for western
 medicine terminology.



日本語 မြန်ြာဘာသာ English（ကိိုားကာား Just Jeference）

12ゆうどうしんでんず

12誘導心電図
တိိုင်နခေါင်ား ၁၂ အီင်ားေီဂျီ 12 Lead EKG (ECG)

2019しんがたコロナウィルス

2019新型コロナウィルス

၂၀၁၉ ( ူဟန်) ကိိုရိိုနာ ကူားေက်နရာဂေါပိိုား 

COVID-19

COVID-19

 which is caused by the coronavirus 

known as

 SARS-CoV-2

ALT

アラニン

アミノ

トランスフェラーゼ

အင်သည်ားက ထိုတ်လိုပ်နသာ နအင်ာက်ဆီဂျင် ပေါ င်

သညဲ့် မ ပ်နပေါင်ားမ ေ်ပပီား သာြာန်အင်ာားမ ငဲ့် 5～40

IU/l ကကာားတ င် ရ ိပေါသည်။ အင်သည်ား၏ ဆွဲလ်ြျာား

ပျက်ေီားပေါက ပြာဏသည် မြငဲ့်တက်လာသည်။

Glutamic Pyruvic Transaminase

ARDS

きゅうせいこきゅうきゅうはくしょう

こうぐん

急性呼吸窮迫症候群

ရိုတ်တရက် အင်သက်ရ ှူမြန်၍

မပင်ားထန်နသာလကခဏာ နရာဂေါေို
Acute respiratory distress syndrome

AST

アスパラギンさんアミノトランスフェ

ラーゼ

アスパラギン酸アミノトランスフェ

ラーゼ

နသ ားအင်တ င်ားတ င် 10～35 IU/l သာရ ိသငဲ့်နသာ

မ ပ်နပေါင်ားမ ေ်ပပီား အင်သည်ားတ င် နရာဂေါမ ေ်ပ ာား

ပေါက၊ အင်သည်ားေ ြ်ားရည် ကျပေါက၊ တန် ိိုား 

မြငဲ့်တက်လာပေါသည်။ သိိုို့နသာ် AST သည် 

အင်သည်ားအင်မပင် နကျာက်ကပ်၊ နသ ားနီဥ၊ န လို ား၊ 

အင်ဆိုတ်၊ ဦားနန ာက်၊ ကကက်သာားတ င်လည်ား 

ရ ိပေါသမ ငဲ့် အင်သည်ားတေ်ခိုတည်ားနကကာငဲ့်

ဟိုလည်ား ြနမပာနိိုင်ပေါ။

Aspartate Transaminase

AST

こうきんやくてきせいしようしえん

チーム

抗菌薬適正使用支援チーム

ပဋိဇီ  နဆား (နရာဂေါ ပိိုားသတ်နဆား) ြျာား 

ြ န်ကန်ေ ာ အင်သို ားမပြုနိိုင်ရန် ကူညီ

နဆာင်ရွက်နသာ အင်  ွဲွဲ့

Antimicrobial Stewardship:AS

BCG

かるめっと・げらんかんきん

カルメット・ゲラン桿菌

ဘီေီဂျီ (ဦားနန ာက် အင်နမြမားနရာင်၊ တီဘီနရာဂေါ 

ြမ ေ်နအင်ာင် ကာက ယ်နပားနသာ နဆား)

BCG

Bacille de Calmette et Guerin

Bがたかんえん

B型肝炎
ဘီ အင်ြျိြုားအင်ောား အင်သည်ားနရာင်နရာဂေါ Hepatitis B Viral Infection

CDCアメリカ

しっぺいよぼうかんりセンター

疾病予防管理センター

နရာဂေါထိန်ားချြုပ်နရားန ငဲ့် ကာက ယ်နရား ေင်တာ
Centers for Disease Control and 

Prevention

FIO2

どりょくせいきゅうにゅうきさんそぶ

んあつ

努力性吸入気酸素分圧

အင်ာားန ငဲ့်ရ ှူသ င်ားလိိုက်မခင်ားနကကာငဲ့်အင်ဆိုတ်အင်တ င်ား

သိိုို့  င်နရာက်လာနသာ နအင်ာက်ဆီဂျင် ပြာဏ

Forced Inspiratory Oxygen

(Ventilator Oxygen Level)

MERS

ちゅうとうこきゅうきしょうこうぐん

コロナウィルス

中東呼吸器症候群コロナウィルス

ြာားေ် ဗိိုင်ားရပ်ေ် ကူားေက်နရာဂေါ MERS-CoV



NIAID

アメリカこくりつアレルギーかんせん

しょうけんきゅうじょ

アメリカ国立アレルギー・感染症研究

所

အင်ြျိြုားသာား ဓေါတ်ြတညဲ့်ြှုန ငဲ့် ကူားေက်နရာဂေါ 

ကာက ယ်ကိုသနရား သိုနတသန

National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases

NIHこくりつえいせいけんきゅうじょ

NIH国立衛生研究所
အင်ြျိြုားသာား ကျန်ားြာနရား သိုနတသန ဌာန NIH National Institutes of Health

PAO2

どうみゃくけつさんそぶんあつ(はいに

おけるけつえきさんそかのうりょくの

しひょう)

動脈血酸素分圧(肺における血液酸素化

能力の指標)

နသ ားလ တ်နကကာအင်တ င်ားရ ိ နအင်ာက်ဆီဂျင် 

ဓေါတ်နင ွဲ့၏ တေ်ေိတ်တေ်ပိိုင်ား  ိအင်ာား
Partial Pressure of Arterial Oxygen

pCO2

にさんかたんそぶんあつ

二酸化炭素分圧

ကာဗ န် ိိုင်နအင်ာက်ဆိို ် ဓေါတ်နင ွဲ့၏

 ိအင်ာား တေ်ေိတ်တေ်ပိိုင်ား
Partial Pressure of Carbon Dioxide

PCRけんさポリメラーゼれんさはんの

うほう

PCR検査ポリメラーゼ連鎖反応法

Polymerase အင်င်ဇိိုင်ားကိိုအင်သို ားမပြုကာ ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ်

(တိရိေဆာန်၊ သေ်ပင်အင်ပေါအင် င် ) ၏ DNA (သိိုို့)

RNA ကိို အင်ဆပ ာားကာ ေြ်ားသပ်ေေ်နဆား

သိုနတသန မပြုလိုပ်နသာ နည်ားလြ်ား

PCR  Polymerase Chain Reaction

PEEP(ピープ）

しゅうまつこうきようあつ

終末呼気陽圧

(အင်ဆိုတ်အင်တ င်ားြ  နလကိို 

ကိုန်ေင်နအင်ာင်ထိုတ်ပပီား) 

အင်သက်ရ ှူထိုတ်ပပီားနနာက် 

အင်ဆိုတ်နလအိင်တ်တ င်ားရ ိ  ိအင်ာား

Positive End-Expiratory Pressure

pO2

さんそぶんあつ

酸素分圧

နအင်ာက်ဆီဂျင် ဓေါတ်နင ွဲ့၏  ိအင်ာား 

တေ်ေိတ်တေ်ပိိုင်ား
Partial Pressure Of Oxygen

SARSじゅうしょうきゅうせいこきゅう

きしょうこうぐん

SARS重症急性呼吸器症候群

コロナウィルス

ဆာားေ် ကူားေက်နရာဂေါ SARS-CoV

sO2

(けつえき)さんそほうわど

(血液)酸素飽和度

နအင်ာက်ဆီဂျင် မပညဲ့် နှုန်ား Oxygen Saturation

SpO2

けいひてきさんそほうわど

経皮的酸素飽和度

နသ ားတ င်ား နအင်ာက်ဆီဂျင် မပညဲ့် နှုန်ား Oxygen Saturation by Pulse-Oximeter

STEMI

STじょうしょうがたしんきんこうそく

ST上昇型心筋梗塞

အီင်ားေီဂျီတ င် နတ ွဲ့ရနသာ ST လှိုင်ား မြငဲ့်တက်မခင်ား၊

 န လို ားနသ ားနကကာပိတ်မခင်ား။
ST Elevation Myocardial Infarction

WHOせかいほけんきこう

WHO世界保健機構
ကြ္ာဲ့ကျန်ားြာနရားအင်  ွဲွဲ့ World Health Organization

Xせん

X線
ဓေါတ်ြ န် X-Ray



Xせんけんさ

X線検査
ဓေါတ်ြ န်ရိိုက်မခင်ား၊ ဓေါတ်ြ န် ေေ်နဆားမခင်ား X-Ray Inspection

Yせんしょくたい

Y 染色体
 ိိုင် ခရိိုြိိုဇိုြ်ား Y Chromosome

べいこくしょくひんいやくひんきょく

FDA 米国食品医薬品局

အင်ောားအင်နသာက်န ငဲ့် နဆား ေါား 

ကကီားကကပ်နရားနကာ်ြတီ
Food and Drug Administration

㋐

あいき

あい気
နလတက်မခင်ား၊ နလခ ၍ နိိုို့အင်န်ထ က်မခင်ား Eructation

アイソトープ အိင်ိုင်ဆိိုတိုပ် Isotope

あくえきしつ

悪液質

ပို ြြ န်မခင်ား၊ ြူြြ န်မခင်ား၊ နရာဂေါနကကာငဲ့် 

ပိန်ချြု ားမခင်ား
Cachexia; Dyscrasia

あくしゅう

悪臭
အင်န ံ့ဆိိုား Fetor; Bad Smell; Foul Smell

あくまのしぶりばら

悪魔のしぶり腹

န ကကာားနအင်ာငဲ့်မခင်ား၊

အင်သက်မပင်ားမပင်ားရ ှူေဉ် ရိုတ်တရက် နအင်ာငဲ့်မခင်ား
Devil’s Grip

あご နြားနေဲ့ Jaw; Chin

あし

足
နမခနထာက် Foot; Leg

アジア(がた)インフルエンザ

アジア(型)インフルエンザ
အင်ာရ တိုပ်နက ား Asian influenza

あしくび

足首
နမခချင်ား တ် Ankle

あしのうら

足のうら
နမခ  ေါား Sole (of leg)

あしのこう

足の甲
နမခ ြိိုား၊ နမခခို Instep; Dorsum of Foot

あしょうさんえん

亜硝酸塩
နိိုက်ထရေ် အင်က်ဆေ်(ဆာားဓေါတ်ပေါနသာ) Nitrite

アスピリン(アセチルサリチルさん)

アスピリン(アセチルサリチル酸)
အင်က်ေပရင် အင်ကိိုက်အင်ခွဲနပျာက်နဆား Aspirin

あせ

汗
နခ ား Sweat; Perspiration; Sudor

あせをかく

汗をかく
နခ ားထ က်သည် To perspire; To sweat

アタブリン အင်တာဗရင်ား င က် ျာားနရာဂေါ ကိုသနဆား Atabrine

あたま

頭
ဦားနခေါင်ား Head

あっか

悪化
ဆိိုား ေါားလာမခင်ား

Deterioration; Aggravation; 

Worsening

あっしゅく

圧縮
ကျြု ွဲ့မခင်ား၊  ိသိပ်မခင်ား

Condense; Pressing; 

Condensation; Compression

アナフィラキシー

မပင်ပအင်ရာ တထထိုြျာားန ငဲ့် ဓေါတ်ြတညဲ့်

သညဲ့်အင်ခေါတိုနံ့်မပန်နသာ မ ေ်ေဉ်

 (နသ ားလနံ့်မခင်ား၊ နာကျင်တတ်မခင်ား )

Anaphylaxia; Anaphylactic Shock;

Anaphylaxis



アノフェレスか

アノフェレス蚊 

(マラリアをばいかいする）

(マラリアを媒介する)

အင်နနာ လီမခင် Anopheles

アビガンじょう

アビガン錠

(一般名:ファビピラビル)

しんがたインフルエンザちりょうやく

新型インフルエンザ治療薬

RNAいぞんせいそがいざい(ポリメラー

ゼ)

RNA依存性阻害剤(ポリメラーゼ)

အီင်ဘိိုလာ ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ် ပိိုားသတ်နဆား
Avigan Tablet;

Favipiravir

あびる

浴びる
နရချိြုားသည်၊ လ ြ်ားြိိုားသည်၊ ခခြု သည် Shower; Fall all Over

アブミこつ

アブミ骨

နာားအင်တ င်ားရ ိ ထိန်ားက င်ားဟိုနခေါ်နသာ အင်ရိိုား

နာားက င်ားရိိုား၊ နာတ င်ားရိိုား
Stapes

アプロナリド(ちんつうやく)

アプロナリド(鎮痛薬)
အင်ကိိုက်အင်ခွဲ နပျာက်(သက်သာ) နဆား တေ်ြျိြုား Apronalide

あへんざい

あへん剤

ထိိုင်ားြှိုင်ားနဆား၊ ဘိန်ားပေါနသာဆား၊

ဘိန်ားန ငဲ့် ဆက်ေပ်နသာနဆား
Opiates

アメリカこうきょうえいせいきょく　

アメリカ公共衛生局
U.S. မပည်သူို့ကျန်ားြာားနရား နောငဲ့်နရ ာက်ြှုဌာန U.S. Public Health Service

あらう

洗う
နဆားနကကာသည် Wash

アルツハイマーびょう

アルツハイマー病

အင်ယ်ဇိိုင်ားြာား နရာဂေါ၊

ဦားနန ာက်ပို ြြ န်ေကာားပီသေ ာ

ြနမပာနိိုင်နတာဲ့သညဲ့် အင်ကကိြုဇရာနရာဂေါ

(သူငယ်မပန် နရာဂေါတေ်ြျိြုား ) 

Alzheimer’s Disease;

Alzheimer disease

アレルギー ဓေါတ်ြတညဲ့်မခင်ား၊ နတာက်မခင်ား Allergic; Allergy

あんしょきょうふ

暗所恐怖
အင်နြ ာင်နကကာက်မခင်ား Fear in the Dark

あんせい

安静
ပငိြ်သက်ေ ာ Rest; Bed Rest; Repose; Quiet

あんぜんきかん

安全期間
ေိတ်ချရနသာ ကာလ Safe Period

あんらくし

安楽死

(လူနာ၏ဆနဒ၊ နရာဂေါသနဘာအင်ရ )

 ညင်သာေ ာဇီ ိန်ချြုပ်ပငိြ်ားမခင်ား၊

 သက်နတာငဲ့်သက်သာေ ာ ဘ ကူားနမပာင်ားနေမခင်ား

Euthanasia;

Mercy Killing

㋑

い

胃
အင်ောအိင်ြ် Gaster; Stomach

いいん

医院
နဆားခန်ား Clinic; Medical Office



いえき

胃液
အင်ောအိင်ြ်ရည် Gastric Juice

いえん

胃炎
အင်ောအိင်ြ် နရာင်မခင်ား Gastric Catarrh; Gastritis

イガイガする လည်နချာင်ားယာားသည်၊ ေနိိုားေနန ာငဲ့် မ ေ်သည်
Have a Scratchy Throat;

Have an Itchy Throat

いかいよう

胃潰瘍
အင်ောအိင်ြ်နာ၊ အင်ောအိင်ြ်နာနပေါက်မခင်ား Gastric Ulcer

いがく

医学
နဆားပညာ ဘာသာရပ် Medical Science

いがくせい

医学生
နဆားနကျာင်ားသာား Medical Student

いがくはかせ

医学博士
နဆားပညာ ပေါရဂူဘ ွဲွဲ့ရ သြာားနတာ် Doctor of Medicine

いがくぶ

医学部
နဆားပညာ ဌာန (Medical Department)

いがくようご

医学用語
နဆားပညာအင်သို ားအင်နှုန်ား န ေါဟာရ Medical Term

いカメラ

胃カメラ

အင်ောအိင်ြ်ကိို ြ န်နမပာင်ားကကညဲ့်ရာတ င်

 သို ားနသာ ကင်ြရာ

Gastrocamera;

Gastric Camera;

Photogastroscope

いがん

胃癌
အင်ောအိင်ြ် ကင်ဆာ

Carcinoma Ventriculi;

Stomach Cancer

いきぎれ

息切れ

အင်သက်ရှုခက်ခွဲမခင်ား၊

အင်သက်ရှု ပို ြ န်အင်သက်ရှုနိိုင်ရန် နခတတရပ်နာားမခင်ား
Shortness of Breath

いきこらえ

息こらえ
အင်သက်နအင်ာငဲ့်မခင်ား Breath Holding

いさんぶんぴつよくせいやく

胃酸分泌抑制薬

(အင်ောနမခရည်ကိို ထိန်ားသိြ်ားနေနသာ)

နဆားရည်
Gastric Secretion Inhibitor; Antacids

いじ

維持
ထိန်ားသိြ်ားထာားမခင်ား Maintenance; Retention

いしき

意識
သတိ(အင်သိ)

Awareness; Consciousness; 

Conscience

いしきしょうがい

意識障害
သတိပျက်မပာားမခင်ား Disturbance of Consciousness

いしきをうしなう、ほっさ

意識を失う、発作 

※てんかんのような

သတိလေ်မခင်ား Loss Consciousness

いしゃ

医者
ဆရာ န် Doctor; Physician

いしゅく

萎縮
(ကိိုယ်အင်ဂဂေါ) ချိနွဲံ့ နသားသိြ်လာမခင်ား Atrophy

いじょう

異常
ခနဓာကိိုယ် ပို ြ န်ြဟိုတ်နသာ ခ တ်ယ င်ားြှု Disorder; Defect; Abnormality

いしょくしょう

異食症
ချင်မခင်ားတတ်မခင်ား Pica; Parorexia; Allotriophagy



いしょせいにんしん

異所性妊娠
သာားအိင်ြ်မပင်ပတ င် သနနဓတည်မခင်ား

Ectopic Pregnancy; Extrauterine 

Pregnancy

いぞく

遺族
ကျန်ရေ်သူ ြိသာားေို Survivors; Surviving Family

いぞんしょう/ちゅうどく

依存症/中毒
ေ ွဲလြ်ားမခင်ား၊ နဆားေ ွဲမခင်ား Dependence; Toxicology; Toxicosis

いたみ

痛み
နာကျင်မခင်ား Pain

いたみどめ(ぐすり)

痛み止め(薬)
အင်နာနပျာက်(သက်သာ) နဆား Pain Killer

いちょうえん

胃腸炎
အင်ောအိင်ြ်နာ၊ အူင်နရာင်နာ Gastroenteritis; Enterogastritis

いちょうびょうせんもんい

胃腸病専門医

အင်ောအိင်ြ်န ငဲ့် အူင်လြ်ားနကကာင်ား

အင်ထူားကို ဆရာ န်ကကီား
Gastroenterologist

いっさんかたんそ《CO》

一酸化炭素《CO》
ကာဗ န်ြိိုနနာက်ဆိို ် Carbon Monoxide

いつつご

五つ子
ငေါားြ ာပူား ကနလား Quintuplet

いっぱんびょうとう

一般病棟
သာြာန်(ပို ြ န်) နဆားကိုသနဆာင် General Ward

いっぽんさ

一本鎖

ခနဓာကိိုယ် ဗီဇာ သယ်လာနသာ အင်ြျှင်

တေ်ြျှင်တည်ားသာ ပေါ င်နသာ RNA.

(DNA Double Stranded)

Single-Stranded

いでんし

遺伝子
ြျိြုားရိိုားဗီဇ Gene

いでんじょうほう

遺伝情報
ြျိြုားရိိုားဗီဇ သတင်ားအင်ချက်အင်လက် Genetic Information

いでんてき

遺伝的
ြျိြုားရိိုားလိိုက်နသာ Heredity

いでんの

遺伝の
ြျိြုားရိိုားဗီဇန ငဲ့် ပတ်သက်နသာ Genetic

いでんびょう

遺伝病
ြျိြုားရိိုားလိိုက်နသာ နရာဂေါ Hereditary Disease; Heredopathia

いどうせいげん

移動制限
သ ာားလာလှုပ်ရ ာားြှု ကနံ့်သတ်ချက် Activity Limitation; Activity Restriction

いにょうしょう(やにょうしょう)

遺尿症(夜尿症)
ဆီားကိို ြထိန်ားနိိုင်မခင်ား၊ အိင်ပ်ယာတ င်ား ဆီားသ ာားမခင်ား Enuresis

いひ(ぶ)の

胃脾(部)の
အင်ောအိင်ြ်န ငဲ့် သရက်ရွက်ဆိိုင်ရာ Gastrolienal

いびき နဟာက်မခင်ား Snoring; Snore

いぶつ

異物

ြိြိခနဓာကိိုယ်န ငဲ့် ြသက်ဆိိုင်နသာ အင်ရာ တထြု 

(သိိုို့)

ခနဓာကိိုယ် မပင်ပြ  အင်ရာ တထြု

Foreign Body

いぶふかいかん

胃部不快感
အင်ောအိင်ြ်နာမခင်ား၊ နလထိိုားနလနအင်ာငဲ့် မ ေ်မခင်ား Epigastric Distress; Epigastric Pain

イベント ပ ွဲလြ်ားသဘင် (အင်မ ေ်အင်ပျက်) Events



いぼ ကကက်နိိုို့၊ အင်သာားြာ Wart

いやがる

嫌がる
သနဘာြကျ၊ ြန ေ်ပခိြုက်နသာ Hate; Dislike

いよく

意欲
မ ေ်ချင်ေိတ်၊ ဆနဒမပင်ားမပြှု

Desire; Will; Conation;

Volition; Urge

いよくていか

意欲低下

ဆနဒမပင်ားမပြှု ြရ ိမခင်ား၊ လိုပ်ချင်ကိိုင်ချင်ေိတ် 

ြရ ိမခင်ား

Loss of Motivation;

Reduced Willingness

いりょう

医療
ကျန်ားြာနရားနောငဲ့်နရ ာက်ြှု၊ နဆားကိုသြှု

Medical care;

Medical Treatment

いりょうかんれん

医療関連
ကျန်ားြာ(ကိုသ)နရား ဆိိုင်ရာ Related to Medical

いりょうげんば

医療現場

ကျန်ားြာနရားနောငဲ့်နရ ာက်ကိုသသညဲ့်

 (နနရာဌာန၊ လိုပ်ငန်ားခ င် )

Medical Setting;

Medical Service

いりょうしゃ

医療者
ကျန်ားြာနရား  န်ထြ်ား Medical Staff

いりょうしゃかいふくしし

医療社会福祉士
ကျန်ားြာနရား လူြှု ူလို နရား  န်ထြ်ား

Welfare Caretaker of Social Medical 

Services

いりょうスタッフ

医療スタッフ
ကျန်ားြာနရား  န်ထြ်ား Medical Staff

いりょうのしつ

医療の質
ကျန်ားြာနရား နောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်ရည်အင်နသ ား

Quality of Medical Care;

Medical Care Quality

いりょうひ

医療費

နဆားကိုသေရိတ်၊ ကျန်ားြာနရား နောငဲ့်နရ ာက်ြှု 

ကိုန်ကျေရိတ်

Fee for Medical Treatment;

Health Expenditure

いりょうふたん

医療負担
ကိုသေရိတ်အင်တ က် ကိုန်ကျေိိုက်ထိုတ်နင Medical Expenses

いりょうミス

医療ミス
ကိုသြှု အင်ြ ာားအင်ယ င်ား Medical Error

いりょうメーカー

医療メーカー
နဆားရို သို ား ပေစည်ား ထိုတ်လိုပ်နရား ကိုြပဏီ

Manufacturers of Medicaments and 

Medical

いりょうようまやく

医療用麻薬
ခ ွဲေိတ်ခန်ားသို ား နြဲ့နဆား Anaesthesia; Anasthesia

いれば

入れ歯
သ ာားတို Artificial Tooth; Denture

いろいろなぶんや のいし

色々な分野の医師
အင်နထ နထ  နရာဂေါကို ဆရာ န် Physician

いんい

陰萎

ပန်ားနသနရာဂေါ၊ ပန်ားနသမခင်ား၊

 ကျာားအင်ဂဂေါ ြနထာင်ြတ်နိိုင်မခင်ား
Impotence

いんがせいかんけいがく

因果性関係学

နကကာင်ားကျိြုားဆက်န ယ်ြှု နိယာြ၊

သနဟတိုက  ေါ 
Causality

いんけいきとう

陰茎亀頭
လိင်တ  ထိပ် ို Balanus; Glans Penis

いんけいのはれ

陰茎の腫れ
လိင်တ  နရာင်ရြ်ားမခင်ား Swelling of the Penis

いんしゅきょうふ

飲酒恐怖
အင်ရက်နသာက်ရြည်ကိို နကကာက်ရွ ွဲ့မ့ခင်ား Dipsophobia

いんしゅきょうふしょう

飲酒恐怖症
အင်ရက်နသာက်ရြည်ကိို နကကာက်ရွ ွဲ့မခင်ား နရာဂေါ Dipsophobia



インシュリン အင်င်ဆူလင် Insulin

いんしゅれき

飲酒歴
အင်ရက်နသာက်သညဲ့် ရာဇ င် Drinking History

いんせい

陰性

နရာဂေါြနတ ွဲ့ရ ိမခင်ား၊

 အင်သက်အင်နတရာယ် မ ေ်နိိုင်နချ ြရ ိမခင်ား
Negative; cryptic

いんちょう

院長
နဆားရို အင်ိုပ်

President of hospital;

Medical Superintendent

いんとう

咽頭
လည်နချာင်ား

Pharynx; Throat;

Pharynges

いんとうえん

咽頭炎
လည်နချာင်ားနရာင်မခင်ား Pharyngitis

いんとうつう

咽頭痛
လည်နချာင်ားနာမခင်ား Pharyngitis; Sore throat

いんとうはんそくせつじょじゅつ

咽頭半側切除術
အင်သ အိင်ိုား တေ် က်မ တ်ထိုတ်မခင်ား Partial Laryngectomy

いんとうびえん

咽頭鼻炎
လည်နချာင်ား န ာနခေါင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Pharyngorhinitis

インフルエンザ တိုပ်နက ားနရာဂေါ
Influenza;Flu; Grip;

Grippe; Epidemic Catarrh

いんもん

陰門
အင်ြျိြုားသြီား လိင်အင်ဂဂေါ Vulva; Vagina Orifice

㋒

ウィルス ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ်၊ နရာဂေါပိိုြ ာား Virus

ウィルスがく

ウィルス学
(ဗိိုင်ားရပ်ေ်န ငဲ့်ဆိိုင်နသာ) ပိိုားြ ာားနဗ  ပညာ Virology

ウィルスせい

ウィルス性
ပိိုားြ ာားနဗ န ငဲ့် သက်ဆိိုင်နသာ Viral

うがい ပလိုတ် (အင်ာနခေါင်) ကျင်ားမခင်ား Mouth Wash

うがいぐすり

うがい薬
ခ တ င်ားသနံ့်နဆား၊ ပလိုတ်ကျင်ားရန် သို ားသညဲ့်နဆား

Gargle;

Mouth Washer

うけつけ

受付
ဧညဲ့်ကကိြု လက်ခ မခင်ား Receptionist

うけつけまどくち

受付窓口
ဧညဲ့်ကကိြု ဌာန၊ ေို ေြ်ားရန်

Reception; Reception Counter;

Information Desk

うしつふぜん

右室不全

ညာဘက်န လို ားနအင်ာက် နသ ားလ တ်ခန်ား

(လိုပ်နဆာင်ချက် ညမေ်အင်ာား နလျာဲ့လာ ) 

ပျက်ေီားမခင်ား

Right Ventricular Failure (RVF)

うすあかり

うす明かり
ဆည်ားဆာချိန်၊ ဘ နန င်ချိန် Half-Light; Twilight

うずまき

渦巻き
 ွဲကနတာဲ့၊  ွဲကကီား Maelstrom; Whirlpool

うそ

嘘
လိြ်လည်မခင်ား ြိုသာားေကာား Fabrication; Lie

うそはっけんき

嘘発見器
ြိုသာားန ေါ်ထိုတ်ေက် Polygraph; Lie Detector

うたがいれい

疑い例
သ သယ ရ ိနသာ (လူနာ) မ ေ်ပ ာားြှု Suspected Case



うちゅうせいぶつがく

宇宙生物学

အင်ာကာသအင်တ င်ား သက်ရ ိသတတ ေါကိို 

နလဲ့လာေူားေြ်ားနရား နဗ 
Astrobiology; Exobiology

うつびょう

うつ病
ေိတ်ဓေါတ်ကျနရာဂေါ၊ ေိတ်ဓေါတ်ကျဆင်ားနရာဂေါ Depression

うで

腕
လက်နြာင်ား Crossarm; Brachium; Arm

うなりごえ

うなり声
ပငီားတ ာားသ 

Howl; Murmur;Murmuration; 

Mutter;Muttering

うぶげ

産毛
အင်နြ ားနို၊ နြ ားညမင်ား Fluffy Hair; Baby Hair

うむ(きずがうむ)

膿む(傷が)膿む
မပည်တည်မခင်ား Fester; Form Pus

うるおいをいじする

潤いを維持する
ေ တ်ေိိုြှုကိို ထိန်ားသိြ်ားမခင်ား Maintain Moisture

うんどうしんけい

運動神経
လှုပ်ရ ာားြှုန ငဲ့် သက်ဆိိုင်နသာ အင်ာရို နကကာ Motor Nerves

うんどうちりょう

運動療法

နလဲ့ကျငဲ့်ခန်ား (သိိုို့) ကိိုယ်လက် လှုပ်ရ ာား၍ 

ကိုသမခင်ား

Exercise/Movement Therapy; 

Therapeutic

うんどうふかしけん

運動負荷試験

အင်ာားကောားမပြုလိုပ်၍ ကျန်ားြာနရား ခ နိိုင်ရည် 

ေေ်နဆားမခင်ား

Exercise Testing; Exercise Tolerance 

Test

うんめい

運命
က ကကြမာ Destiny; Fate

㋓

えいきゅうし

永久歯
လူကကီားသ ာား၊ ကကီားသ ာား

 Permanent  Teeth;

Adult Tooth

えいきょう

影響
(နကာင်ားကျိြုားဆိိုားကျိြုား) သက်နရာက်မခင်ား

Effect; Impact;

Influence

エイズ 

こうてんせい・めんえき・ふぜんしょ

うこうぐん

(後天性・免疫・不全症候群)

ခနဓာကိိုယ် ခိုခ အင်ာား ကျဆင်ားနေနသာ နရာဂေါ AIDS

えいよう

栄養
အင်ာဟာရ Nutrition; Nutrient; Feeding

えいようし

栄養士
အင်ာဟာရာ နဗ  ပညာရ င်

Nutritionist; Dietitian;

Dietician

えいようしどう

栄養指導
အင်ာဟာရာ ဆိိုင်ရာ ည န်ကကာားချက်

Nutrition Support Service;

Nutrition Guidance

えいようぶつ・えいようざい

栄養物・栄養剤
အင်ာဟာရ မပညဲ့် နသာ ဓေါတ်ော

Nutritious Food; Pabulum;

Nutrient Preparation

えいんせっかい

会陰切開

နြ ားလြ်ားနကကာင်ား ချွဲွဲ့မခင်ား (ကနလားနြ ားရ

လ ယ်ကူရန်) ြိန်ားြကိိုယ်ကိို ချွဲွဲ့မခင်ား

Episiotomy; Perineotomy;

Sectio Perinealis

えきざい

液剤
နဆားရည်

Drug in Liquid form

(Suspension, Injection)

エキシマレーザー
ခ ွဲေိတ်ရာတ င် သို ားနသာ နလဆာ

(နရာင်မခည်) ေက်
Excimer laser



エクモ

ECMO

န လို ားန ငဲ့် အင်ဆိုတ်အင်ကကာားတ င် လို နလာက်နသာ

 နအင်ာက်ဆီဂျင်ပြာဏ  လ ယ်မခင်ား ြလိုပ်

နိိုင်နသာ လူနာအင်ာား အင်သက်ရ င်ရန် 

တပ်ဆင်နပားနသာ အင်သက်ရ ှူေက်(ရင်နခေါင်ားကိို 

  ငဲ့်၍ မပြုလိုပ်နသာ န လို ားခ ွဲေိတ်ြှုတ င် သို ား၏ )

ECMO

extracorporeal membrane 

oxygenation

エチレン အင်က်သလင်ား Ethylene

エネルギー ေ ြ်ားအင်င် Energy

エブスタインびょう

エブスタイン病

အင်က်ဗေတိိုင်ားနရာဂေါ၊ နြ ားရာပေါ န လို ားအင်ဂဂေါ 

ချိြုွဲ့တွဲဲ့မခင်ား
Ebstein’s Disease

エロチシズム ရာဂေိတ် Eroticism

えんげせいはいえん

嚥下性肺炎

အင်ော၊ အင်ရည်အင်န် တ်ြျာား လူနာ ရိုတ်တရက်

သီား၍ နလပပန်ြ  တေ်ဆငဲ့် အင်ဆိုတ်အင်တ င်ားသိိုို့

 င်သ ာားပပီား မ ေ်တတ်သညဲ့် နြိိုားနီားယာားအင်ဆိုတ်

နရာင်နရာဂေါ

Aspiration Pneumonia

えんし

遠視
အင်နီားြှုန်၊ အင်န ားမြင်မခင်ား

Hyperopia; Far‐Sightedness; 

Hypermetropia

えんしんき

遠心器
ေက် လက်၊ ဗဟိိုခ ာေက် Centrifuge

えんすいせつじょじゅつ

円錐切除術

သာားအိင်ြ်နခေါင်ား ကင်ဆာေေ်နဆားရန်

အင်သာားေကိိုနြူနာယူမခင်ား၊

အင် ိိုင်ားထိုခ န် ကနတာဲ့ပို  ခ ွဲေိတ်လ ီားမ တ်မခင်ား

Cone Biopsy

えんぶん

塩分
ဆာားဓေါတ် Salinity; Salt

㋔

おうき

嘔気
ကိိုယ်လက်ြအီင်ြသာ အင်န်ချင် ပျိြုွဲ့ချင်မခင်ား Nausea

おうしょくけつ

黄色血
နသ ားထွဲတ င် အင် ေါနရာင်ချယ်ပေါမခင်ား Xanthemia; Carotenemia

おうだ

殴打
ထိိုားန က်မခင်ား Strike;  Blow;  Hit

おうだん(せい)

黄疸(性)

နြ ားကင်ားေကနလားြျာားတ င်

မ ေ်နလဲ့ရ ိနသာ အင်သာား ေါမခင်ား
Physiological Jaundice

おうと

嘔吐
အင်န်မခင်ား Vomition; Vomitus; Vomiting

おうはんぶ

黄斑部

ြျက်ေိမြင်လ ာရ ိ အင် ေါနရာင် ဧရိယာ

(ပို ရိပ်အင်ထင်ရ ာဆို ား မြင်နိိုင်နသာ ြျက်ေိမြင်လ ာ )
Macular Leuta

おうはんへんせいしょう

黄斑変性症

ြျက်ေိမြင်လ ာရ ိ အင် ေါနရာင် ဧရိယာ

(ပို ရိပ်အင်ထင်ရ ာဆို ား မြင်နိိုင်နသာ ြျက်ေိမြင်လ ာ )

ပျက်ေီားမခင်ား

Macular Degeneration （AMD)

おうへんしょう

黄変症

တိရိေဆဆာန်(ကာဆီနိိုြာ ရ ိသူ)ြျာားတ င် နတ ွဲ့ရသညဲ့်

ပို ြ န်ြဟိုတ်နသာ အင်နရမပာား မ ေ်နပေါ်နနမခင်ား

Xanthochromism;

Xanthochroism; Xanthism

オーバーシュート လိိုအင်ပ်သည်ထက် ပိိုလ န်နသာ Overshoot

おおべや

大部屋
အင်ခန်ားကျယ် Large Room



おおぼら

大ぼら

ကကီားြာားနသာ လိြ်လည်ြှု၊ ြိုသာား၊ ဆရာနယာင်၊

သြာားနယာင်
Quackery; Charlatanism

おかん

悪寒
ချြ်ားတိုန်မခင်ား၊ နအင်ားေိြဲ့်ေိြဲ့် မ ေ်နသာ Rigor; Chill; Ague; Chillness

おくすりてちょう

お薬手帳
နဆားြ တ်တြ်ား ောအင်ိုပ်

Medical Diary;

Drug History Handbook/notebook

おくば

奥歯
အင် သ ာား Molar

おくび(げっぷ)(あいき)

おくび(げっぷ)(噯気)
နလတက်မခင်ား Belch; Eructation; Burp

おこりっぽい 

怒りっぽい
ေိတ်ဆတ်နသာ၊ ေိတ်ဆိိုားလ ယ်နသာ

Hot-Tempered; Irascible;

Touchy

おこる

怒る
န ေါသထ က်သည်

Lambast; Rebuke;

Trounce; Get Angry

オセルタミビル တိုပ်နက ားနရာဂေါ ကိုသ နဆားတေ်ြျိြုား Oseltamivir

オゾン အိင်ိုဇိုန်ား Ozone

おたふくかぜ ပေါားချိတ်နရာင်နာ (ကူားေက်နရာဂေါ တေ်ြျိြုား) Mumps; parotitis

おでき အင်နာေိြ်ား Bulge; boil

おでこ(ひたい)

おでこ(額)
န  ူား Forehead

おとこらしくない

男らしくない
အင်ြျိြုားသာား ြပီသနသာ Unmanly

おなか

お腹
ရင်နခေါင်ား၊ ဗိိုက် Tummy; Stomach

オペ ခ ွဲေိတ်မခင်ား
Surgery; Surgical Operation;

Mathematical Process

オペだい

オペ台
ခ ွဲေိတ်ကိုတင် Operating Table

オペライト ခ ွဲေိတ်ခန်ားသို ား ြီားဆလိိုက် Operation (Room) Light

おまる(ベッドパン) နချားအိင်ိုား Bedpan

おもな

主な
အင်ဓိက Main

おやしらず(おやしらず)

親知らず(親不知)
အင် ဆို ား၊ အင် သ ာား Wisdom Tooth

おやゆび

親指
လက်ြ Thumb

おんどけい

温度計
ခနဓာကိိုယ် အင်ပူချိန်တိိုင်ား ကိရိယာ၊ သာြိိုြီတာ Thermometer

おんなぎらい

女嫌い
အင်ြျိြုားသြီား ြိုန်ားတီားမခင်ား Misogyny

きょうふ

恐怖
နကကာက်လန်ံ့ မခင်ား

Fright; Pavor;

Terror; Horror

㋕

かんかく、ちかく(ごかんによる)

感覚、知覚 (五感による)
အင်ာရို ခ ောားြှု Sensation; Sensibility

カーテン ခန်ားဆီား Curtain



かいがいとこうれき

海外渡航歴
နိိုင်င ရပ်မခာား ခရီားသ ာား ရာဇ င် (ြ တ်တြ်ား) Overseas Travel History (Record）

かいけい

会計
နင ရ င်ား(မခင်ား)၊ နင ရ င်ား(နကာင်တာ) Cashier

かいごしょく

介護職
(သက်ကကီားရွယ်အိင်ို) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်လိုပ် Nursing Care Profession

かいごしょくいん

介護職員
(ဘိိုား/ဘ ာား) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်လိုပ် လိုပ်သူ Nursing Care Staff

かいごほけん

介護保険
(ဘိိုား/ဘ ာား) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်တ က် အင်ာြခ 

Nursing Care on (Sickness) 

Insurance

かいごほけんサービス

介護保険サービス

(ဘိိုား/ဘ ာား) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်ာြခ  

 န်နဆာင်ြှု
Nursing Care Insurance Service

かいごほけんせいど

介護保険制度
(ဘိိုား/ဘ ာား) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်ာြခ  ေနေ် Nursing Care Insurance System

かいごほけんりょう

介護保険料
(ဘိိုား/ဘ ာား) မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု အင်ာြခ နကကား LTC Premium

がいしゅつ

外出
(နဆားရို တက်နနရာြ ) မပင်ပသိိုို့ သ ာားသည် Going Out; Outing

がいしょう

外傷
မပင်ပ ဏ်ရာ

Trauma; Flaw; Injury Disease;

External Injuries

かいぜんけいこう

改善傾向
သက်သာလာသည်၊ နကာင်ားြ န်လာသည် Improvement Tendency

がいそう

咳嗽
နချာင်ားဆိိုားမခင်ား Coughing

かいちゅう

回虫
သန်နကာင်၊ အင်က်ေကာရေ်

Ascaris Lumbricoides;

Ascarid; Lumbricoid; Roundworm

がいちゅう

害虫
အင်င်ားဆက်ပိိုားြ ာား

Noxious Insect; Pest;

Insect Pest; Vermin

かいちょうえん

回腸炎
အူင်နရာင်ရြ်ားနာ (အူင်သိြ်နန ာင်ားပိိုင်ား) Ileitis

ガイナーゲン
နခေါင်ားတေ်မခြ်ားကိိုက်နရာဂေါအင်တ က်

နခေါင်ားကိိုက်နပျာက်နဆားတေ်ြျိြုား

Gynergen;

Ergotamine Tartarte

がいはん

外反
နမခနချာင်ားနမခ  ေါား မပင်ပသိိုို့ ကာားထ က်မခင်ား Valgus; Ectropium; Evagination

かいぼうがく

解剖学
ခနဓာနဗ Anatomy; Anatomia

かいぼうする

解剖する

ခနဓာနဗ ဆိိုင်ရာ ခ ွဲေိတ်သည်၊

 လူနသနကာင် ခ ွဲေိတ်သည်
Dissect; Analyses; Do Autopsy

かいぼうだい

解剖台
လူနသနကာင်ခ ွဲရာတ င် သို ားသညဲ့် ကိုတင် Autopsy Table; Dissection Table

がいまく

外膜
ကိိုယ်တ င်ားကလီောြျာား၏ အင်မပင်ဘက်အင်နမြမားပေါား Outer Membrane

カイモグラフ

(うんどうきろくき)

(運動記録器)

ကိိုင်ြိိုဂရပ် ိအင်ာား

(ဥပြာ- အင်ချိန်န ငဲ့် လိိုက်၍ နသ ား ိအင်ာား)

နမပာင်ားလွဲြှုကိို ြ တ်တြ်ားတင်ရာတ င်

အင်သို ားမပြုနသာ ဇယာား

Kymograph



がいらい(かんじゃ)

外来  (患者)
မပင်ပလူနာ Ambulatory Patient; Putpatient

がいりょく

外力
မပင်ပအင်ာား External Force

かお

顔
ြျက်န ာ Features; Face

かおの

顔の
ြျက်န ာန ငဲ့်ဆိိုင်နသာ Facial

かがくぶつしつ

化学物質
ဓေါတို ပေစည်ား Chemical Substance

かがくりょうほう

化学療法
ကင်ဆာအင်တ က် ဓေါတိုနဆားကိုထို ား Hemotherapeutic; Chemotherapy

かかと

踵
နမခ နနာငဲ့် Heel

かかんきしょうこうぐん

過換気症候群
အင်သက်မြန်မြန်န ငဲ့် မပင်ားမပင်ားရ ှူမခင်ား Hyperventilation Syndrome

かきどう

下気道
အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ား နအင်ာက်ပိိုင်ား Lower Respiratory Tract

かく

核
အင်သက်ရ ိရိုပ်ကလပ် ပေစည်ား၏ ဗဟိိုချက် Nucleus

がくいしゅとくしゃ

学位取得者
ဘ ွဲရပညာရ င် Degree Recipient

かくか

各科
သက်ဆိိုင်ရာဌာနြျာား Respective Departments

かくだい

拡大
အင်ကကီားချွဲွဲ့မခင်ား

Amplification; Extension; 

Magnification

かくたんけんさ

喀痰検査
သလိပ်ေေ်နဆားမခင်ား Sputum Examination

かくたんばいよう

喀痰培養
သလိပ်ထွဲ နရာဂေါပိိုား(နြ ား၍) ေေ်နဆားမခင်ား Sputum Culture

かくていれい

確定例
နသချာနအင်ာင် ေေ်နဆားပပီားနသာ နကဲ့ေ် Confirmed Case

かくにん

確認
အင်သိအင်ြ တ်မပြုမခင်ား၊ နသချာနအင်ာင် ေေ်နဆားမခင်ား

Identification; Ascertainment; 

Confirmation

かくまく

角膜
ြျက်ကကည်၊ ြျက်ကကည်လ ာ Cornea

かくまくせつじょじゅつ

角膜切除術
ြျက်ကကည်လ ာခ ွဲမခင်ား

Corneal Abscission;

Keratectomy

かくり

隔離
သီားမခာားခ ွဲမခာားမခင်ား Isolation

かくりする

隔離する

နရာဂေါြကူားေက်နေရန် ရည်ရွယ်၍ သီားမခာား

နနနေမခင်ား

Isolate;

Quarantine

かげん

加減
အင်နလျာဲ့အင်တင်ား၊ အင်တိိုားအင်နလျှာဲ့ Adjustment; Plus or Less

かしょく

過食
အင်လ န်အင်ကကှူား ောားနသာက်မခင်ား Hyperphagia; Overeating

ガス ဂတ်ေ် Gas



かすいたいしっかん

下垂体疾患
ပီကျှူထရီဆိိုင်ရာ နရာဂေါ Pituitary Disease

カスカラ
ကက်ေကာရာ

( ြ်ားချြုပ်နနေဉ်သို ားနသာ  ြ်ားနှုပ်နဆား )
Cascara

ガストリン
ဂတ်ေထရင်

(အင်ောအိင်ြ်ြ  ထ က်နသာ နဟာ်ြိုန်ား)
Gastrin

ガスめっきんき

ガス滅菌器
ဂတ်ေ်ကိို သို ားနသာ ပိိုားသတ်နပေါင်ားတင်ေက် Gas Sterilizer

かぜ

風邪
အင်နအင်ားြိမခင်ား Cold; Common Cold

かそう

火葬
ြီားသပဂိြုဟ်မခင်ား Cremation

カソード(いんきょく)

カソード(陰極)
ဓေါတ်ြ တိိုင် Cathode

かぞく

家族
ြိသာားေို Family

かた

肩
ပခို ား Shoulder

かたがわしやけっそん(はんもう)

片側視野欠損(半盲)
ြျက်ေိ တေ်ဘက်က ယ်မခင်ား Visual Field Defect in One Eye

かっけつ

喀血
နသ ားသလိပ် Spitting Blood; Hemoptysis

ガット(ちょうせん)

ガット(腸線)

ခ ွဲေိတ်ခန်ားသို ား ချြုပ်ကကိြုား၊

 တိရိေဆာန် အူင်ြ  မပြုလိုပ်သညဲ့်ကကိြုား
Gut; Catgut

がっぺいしょう

合併症
နနာက်ဆက်တ ွဲ နရာဂေါန  နာ Complication; Disease Complication

かつら ဆ ပင်တို Wig; Hairpiece

かのう

可能
မ ေ်နိိုင်နသာ Able; up to; Equal to; Capable

かび ြှို Mold; Mycotic; Fungus

かびんせいちょうしょうこうぐん

過敏性腸症候群

ြကကာခဏ ဗိိုက်နာ  ြ်ားသ ာားတတ်သညဲ့်

 အူင်နရာဂေါ တေ်ြျိြုား
IBS (Irritable Bowel Syndrome)

カフェイン ကာ ိန်ား (အင်ာရို နိိုားကကနဆား၊ ေိတ်ကကနဆား ) Caffeine (Amphetamine)

かふくぶ

下腹部
 ြ်ားပိိုက်နအင်ာက်ပိိုင်ား Lower Abdomen

カプセル နဆားနတာငဲ့် Capsule

かふん

花粉
ပန်ား တ်ြှုန် Pollen

かふんしょう

花粉症

ပန်ား တ်ြှုန်(အင်ဆိပ်) နတာက်မခင်ား၊

ပန်ား တ်ြှုန် န ာနေား ျာား
Hay Fever; Allergy to Pollen

かふんしょうたいさく

花粉症対策
ပန်ား တ်ြှုန်(အင်ဆိပ်) နတာက်ကာမခင်ား Pollen Measures

かべ

壁
န ရ Wall

カヘキシー နရာဂေါနကကာငဲ့် အင်လ န်အင်ြင်ား ပိန်ချြု ားမခင်ား Cachexia



ガマしゅ(したのしたがわののうぼう)

ガマ腫 (舌の下側の嚢胞)

လျှာနအင်ာက်တ င် မ ေ်နသာ အင်မပာနရာင် 

အင်ရည်အိင်ပ်
Ranula; Ranine Tumor

かみ

髪
ဆ ပင် Hair

かゆ

痒み
ယာားယ မခင်ား Itch

かゆみどめぐすり

かゆみ止め薬
ယာားနာနပျာက်နဆား Antipruritic Drug; Antipruritic

カラアザール
ကိိုယ်တ င်ားကလီောြျာားတ င် ကပ်ပေါားနကာင် 

တ ယ်မခင်ားနကကာငဲ့် မ ေ်နသာ နရာဂေါ လကခဏာ

Kala‐Azar; cachectic fever;

Visceral Leishmaniasis

からだ(したい)

体(死体)
ခနဓာကိိုယ် (အင်နလာင်ားနကာင်) Dead Body

かりょうないふく

過量内服
(နသာက်) နဆားလ န်မခင်ား Drug Overdose

カルチノイド

အူင်တ င်မ ေ်နသာ (ကင်ဆာြဟိုတ်သညဲ့်) အင်ကျိတ်၊

(တေ်ခေါတေ်ရ  ကင်ဆာဆွဲလ်သိိုို့ 

နမပာင်ားတတ်သည်)

Dead Body

カルバペネム 
ဘက်တီားရီားယာားပိိုား င်ရာတ င် အင်သို ားမပြု 

ကိုသနသာ အင်ေ ြ်ားထက်သညဲ့် နဆားတေ်ြျိြုား
carbapenem

カルンクル
အင်ြျိြုားသြီား ဆီားလြ်ားနကကာင်ားတ င်

နတ ွဲ့ရနသာ နီကကငဲ့်ကကငဲ့် အင်သာားေ
Urethral Caruncle

カレトラHIV

かんせんしょうちりょうやく

感染症治療薬

こうウィルスやく

抗ウィルス薬

HIVကိုသရာတ င် သို ားနသာ

 ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ် ပိိုားသတ်နဆား တေ်ြျိြုား

Kaletra (Lopinavir / Ritonavair);

Antimicrobial Agent (Drug);

Anitiviral Agent(Drug)

がん

癌
ကင်ဆာ Cancer

がんあつ

眼圧
ြျက်လို ား (အင်တ င်ား)  ိအင်ာား

Intraocular Pressure; Intraocular 

Tension

がんえん

眼炎
ြျက်လို ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Ophthalmia

がんか

眼科
ြျက်ေိဌာန Ophthalmology Department

がんかい

眼科医
ြျက်ေိဆရာ န် Ophthalmologist; Oculist

がんかがく

眼科学
ြျက်လို ားနရာဂေါဆိိုင်ရာ ပညာရပ် Ophthalmology

がんかていこっせつ

眼窩底骨折
ြျက်လို ားအင်ရိိုားအင်ိုပ်ေို ထိခိိုက်က ွဲအင်က်မခင်ား Eye orbit fundus fracture

かんき

換気

နလ င်နလထ က်၊ 

နလလွဲလ ွဲနပားမခင်ား(နလသနံ့်ေက်)
Ventilation

がんきゅう

眼球
ြျက်လို ား၊ ြျက်ေိ Eyeball

かんきょう

環境
ပတ် န်ားကျင် Environment



かんきん

桿菌
ဘက်တီားရီယာားပိိုား Bacillus; Rod

がんけんの

眼瞼の
ြျက်ခ  န ငဲ့်ဆိိုင်နသာ Palpebral; Palpebralis

かんご

看護
သူနာမပြုေိုမခင်ား Nursing Care; Nosotrophy

かんこうへん

肝硬変

အင်သည်ားနမခာက်/ကကပ်မခင်ား၊ 

အင်သည်ားအင်ြာရွတ်ေ ွဲမခင်ား

Hepatic Cirrhosis;

Cirrhosis of the Liver

かんごし

看護師
သူနာမပြု Nurse

カンシ(かんし)はさみ

カンシ(鉗子)はさみ
ကပ်နကကား Scissors

がんじく

眼軸
ြျက်လို ား င်ရိိုား Eye Axis

がんじくちょう

眼軸長
ြျက်လို ား င်ရိိုား အင်ရ ည် Axial Length

かんしぶんべん

鉗子分娩
ညမပ်ဆ ွဲ၍ နြ ား  ာားမခင်ား Forceps Delivery

かんじゃ

患者
လူနာ Patient

かんじゃばんごう

患者番号
လူနာ(ြ တ်ပို တင်) န ပေါတ် Patient Number

かんじゃようのいす

患者用の椅子
လူနာတင် လ ည်ားဘီား Medical Chair

かんじゃようべっど

患者用ベッド
လူနာကိုတင် HOSPITAL BED; Patient Bed

かんじょうどうみゃく

冠状動脈
န လို ားနသ ားနကကာြကကီား Coronary Arteries

かんせいのうしょう

肝性脳症
အင်သည်ားန ငဲ့် ဆိိုင်နသာ ဦားနန ာက်နရာဂေါ Hepatic Encephalopathy

かんせつえん

関節炎
အင်ဆေ်အင်မြေ်နရာင်ရြ်ားမခင်ား Arthritis

かんせつつう

関節痛
အင်ဆေ်အင်မြေ် နာကျင်မခင်ား Arthralgia

かんせん

感染
နရာဂေါပိိုား င်မခင်ား Infection

かんせんけいろ

感染経路
နရာဂေါကူားေက်ရာ လြ်ားနကကာင်ား Route of Infection

かんせんしょう

感染症
ကူားေက်နရာဂေါ Infectious Disease/Diseases

かんせんしょうほう

感染症法
ကူားေက်နရာဂေါ ထိန်ားချြုပ်ကာက ယ်နရား ဥပန Infectious Disease Prevention Law

かんせんせいしんないまくえん

感染性心内膜炎
ပိိုား င်၍ န လို ားအင်နမြမားပေါား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Infectious Endocarditis

かんせんせいちょうえん

感染性腸炎
ပိိုား င်၍  အူင် နရာင်ရြ်ားမခင်ား Infectious Enteritis

かんぞう

肝臓
အင်သည်ား

Digestive System;

Liver; H; Hepar



かんぞう・たんのう・すいぞう

肝臓・胆嚢・膵臓
အင်သည်ား၊ သည်ားနမခ၊ ပန်ကိရိယ Liver; Gallbladder; Pancreas

かんぞうがん

肝臓癌
အင်သည်ားကင်ဆာ

Hepatic Carcinoma;

Liver Cancer

かんそうき

乾燥機
အင်နမခာက်ခ ေက် Drying Machine

がんてい

眼底
ြျက်လို ား အင်တ င်ားပိိုင်ား Fundus of The Eye

がんていしゅっけつ

眼底出血
မြင်လ ာ (ြျက်လို ားအင်တ င်ားပိိုင်ား) နသ ားထ က်မခင်ား

Fundus Hemorrage;

Retina Hemorrhage

かんど

感度　：

けんさがようせいの ひとを ただしくよ

うせい

検査が陽性の人を正しく陽性と

はんていできるかくりつ

判定できる確率

ပိိုားရ ိြရ ိကိို တိကျမပတ်သာားေ ာ

နဆားေေ်ချက်အင်နမ  နပားနိိုင်ေ ြ်ားအင်ာား
Sensitivity

かんどうみゃく(しんぞうをえいようす

るけっかん)

冠動脈 (心臓を栄養する血管)

န လို ားနသ ားနကကာြကကီား Coronary Arteries

かんどうみゃくバイパスじゅつ

冠動脈バイパス術
န လို ားနသ ားနကကာြကကီား အင်ောားထိိုားကိုသမခင်ား Coronary Artery Bypass

かんとん

嵌頓

နလနကကာင်ားပိတ်၊

အင်ညမေ်ခ ရ၍ အင်သက်ရ ှူြရမခင်ား၊

နသ ားလည်ပေါတ်ြှု မပတ်၍ တေ်ေိတ်တေ်ပိိုင်ား

 နသမခင်ား၊ အူင်လြ်ားနကကာင်ား ပိတ်မခင်ား

Strangulation; impaction

がんないあつ

眼内圧
ြျက်လို ား အင်တ င်ား ိအင်ာား Intraocular Pressure

カンフル (ကြ် ာ) ပရိုတ် Camphor

かんりえいようし

管理栄養士
ြ တ်ပို တင် (လိိုင်ေင်ရ) အင်ာဟာရနဗ  ပညာရ င်

Nutritionist;

National Registered Dietitian

かんりゅうする

灌流する
ပျ ွဲ့န  ို့နေသည်၊ နဆားနရမ န်ားသည် Perfuse

かんりょう

完了
ပပီားဆို ားမခင်ား

Conclusion; Completion; 

Fulfilment;End;Finish

かんわケア

緩和ケア

(ကင်ဆာေနသာ နရာဂေါြျာားအင်တ က် နနာက်ဆို ား

အင်ဆငဲ့်အင်ထိ ကိုသြှုအင်ာားလို ား မပြုလိုပ်ပပီားနနာက် ) 

နရာဂေါကိုသမခင်ားကိို ရပ်တနံ့်၍ ခ ောားြှု န  နာ

အင်တ က်သာ နောငဲ့်နရ ာက်ကိုသမခင်ား

Palliative Care

かんわケアチーム

緩和ケアチーム

ကင်ဆာေနသာ နရာဂေါြျာားအင်တ က် နနာက်ဆို ား

အင်ဆငဲ့်အင်ထိ ကိုသြှုအင်ာားလို ား မပြုလိုပ်ပပီားနသာ

လူနာကိို အင်ထူားနောငဲ့်နရ ာက်ြှု နပားနသာအင်  ွဲွဲ့

Palliative Care Team

かんわケアびょうとう

緩和ケア病棟

ကင်ဆာေနသာ နရာဂေါြျာားအင်တ က် နနာက်ဆို ား

အင်ဆငဲ့်အင်ထိ ကိုသြှုအင်ာားလို ား မပြုလိုပ်ပပီားနသာ

လူနာကိို အင်ထူားနောငဲ့်နရ ာက်ြှု 

နပားနသာအင်နဆာင်

Palliative Care Unit
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きおうれき

既往歴
နဆားကိုသြှု၊ နရာဂေါကိုသြှု ြ တ်တြ်ား

Past (Medical) (Previous) History; 

Anamnesis

きかんし

気管支
နလပပန်နချာင်ား Bronchus

きかんし(ぜんそく)(BA)

気管支(喘息)(BA)
ပန်ားနာရင်ကကပ်

Asthma Bronchiale; 

Bronchitic (Bronchial) Asthma

きかんしえん

気管支炎
နလပပန်နချာင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Bronchitis

きかんしかくちょうざい

気管支拡張剤
(အင်ဆိုတ်)နလပပန် ကျယ်နေနသာ နဆား Bronchodilator

きかんしきょう

気管支鏡
(အင်ဆိုတ်)နလပပန် တ င်ားကကညဲ့် ြ န်နမပာင်ား Bronchoscope

きかんせっかい

気管切開
နလပပန် ခ ွဲေိတ်မခင်ား Tracheotomy

きかんそうかん

気管挿管

အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ား နလပပန်အင်တ င်ားသိိုို့

(ရာဘာ) ပပန် ထညဲ့်သ င်ားမခင်ား

Intubation;

Endotracheal Intubation

ききょう

気胸
အင်ဆိုတ်အင်နမြမားပေါားအင်တ င်ား နလ င်မခင်ား Pneumothorax

きく

効く

အင်ကျိြုားအင်ာနိသင်၊ အင်ကျိြုားသက်နရာက်ြှုရ ိသည်

(အင်သို ား င်သည်၊ နဆားတိိုားသည်)

Effect 

(Act; Work)

キサンテン ဇန်သင်ား မ ပ်နပေါင်ား Xanthene

きししょう

黄視症
အင် ေါမြင်ေကခြု၊ အင် ေါမြင်နရာဂေါ Xanthopsia

きず

傷
 ဏ်ရာ

Vulnus; Wound; Crack;

Speck; Fault; Injury

きせい(はくせん)きんせいもうそう

寄生(白癬)菌性毛瘡
ကပ်ပေါားနကာင်နကကာငဲ့် အင်နြ ားမြေ်နရာင်ရြ်ားမခင်ား

Sycosis Parasitaris;

Parasitic Sycosis

きせいちゅう

寄生虫
ကပ်ပေါားနကာင်၊ ကပ်နမြမာင် Parasite

きせき

奇跡
အင် ဲ့နကသာ  ယ်ရာမ ေ်ရပ်၊ ထူားဆန်ားတိိုက်ဆိိုင်နသာ Marvel; Miracle; Wonder

きぜつ

気絶
နြဲ့နမြာသ ာားသည် Swoon; Faint; Unconscious

きそ

基礎
အင်နမခခ ၊ ြူလ Foundation; Base

帰宅（きたく）

・

退院（たいいん）

(နဆားရို နဆားခန်ားလာမပပပီား) အိင်ြ်မပန်မခင်ား

・

(နဆားရို တက်ရာြ  နဆားရို ဆင်ား) အိင်ြ်မပန်မခင်ား

Returning Home

・

Discharge

きどう

気道
အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ား Respiratory Tract

きとうえん

亀頭炎
လိင်တ  ထိပ် ို နရာင်ရြ်ားမခင်ား Balanitis

きどうかくほ

気道確保

အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ား ရ င်ားလင်ားနကာင်ားြ န်ရန်

မပြုလိုပ်မခင်ား
Airway Management

キニジン က ီနီ င်ား (န လို ားခိုန်နှုန်ား ပို ြ န်မ ေ်နေနသာနဆား ) Quinidine Sulfate



きぶん

気分
ခ ောားြှု Mood; Temper; Feeling

きほん

基本
အင်နမခခ 

Base; Fundament;

Groundwork; Foundation

きゅうきゅう

救急
အင်နရားနပေါ် Emergency

きゅうきゅうしゃ

救急車
အင်နရားနပေါ် လူနာတင်ကာား Ambulance Car; Ambulance

きゅうきゅうはんそう

救急搬送
လူနာတင်ကာားန ငဲ့် ပိိုို့နဆာင်မခင်ား

Emergency Transport;

Ambulance Transport

きゅうし(は)

臼歯(歯)
အင်ော ေါားရန် နနာက်ပိိုင်ား အင် သ ာားြျာား Molar (Tooth)

きゅうせいかんえん

急性肝炎

အင်ချိန်တိိုအင်တ င်ား မ ေ်နသာ၊

ရိုတ်တရက် အင်သည်ားအင်သန် မ ေ်နသာ

အင်သည်ားနရာင်ရြ်ားမခင်ား

Acute Hepatitis

きゅうせいたんのうえん

急性胆嚢炎

အင်ချိန်တိိုအင်တ င်ား မ ေ်နသာ၊

ရိုတ်တရက် အင်သည်ားအင်သန် မ ေ်နသာ

သည်ားနမခနရာင်ရြ်ားမခင်ား

Acute Cholecystitis

きゅうにゅう

吸入
အင်သက်ရှုမခင်ား

Insufflation;

Aspiration; Inspiration

きゅうにゅうき

吸入器
အင်သက်ရ ှူ ကိရိယာ

Inhaler; Inhalator;

Inspirator

きゅうにゅうやく

吸入薬
ရ ှူနဆား Inhalant

きゅうめい

救命
အင်သက်ကယ်မခင်ား Lifesaving

きゅうよう

休養
အင်နာားယူမခင်ား

Rest; Recreation;

Convalescence

きょうけんびょう

狂犬病
နခ ားရူားမပန်နရာဂေါ Rabies

きょうせい

矯正
မပြုမပင်ကိုသမခင်ား Correction

きょうひしょう

強皮症
အင်နရမပာားြာ နရာဂေါ Scleroderma

きょうまく

強膜
ြျက်မ ှူ၊ ြျက်လို ား၏ အင်မ ှူပိိုင်ား Sclera; Sclerotica

きょくちょう

局長
ဌာနြ ှူား Director

きょくしょますい

局所麻酔
ထို နဆား Local Anesthesia

きんがん

近眼
အင်နီားြှုန် Myopia; Shortsightedness

きんきゅうせい

緊急性
အင်နရားကကီားြှု Emergency

きんきょういりょう

緊急医療
အင်နရားနပေါ် ကိုသြှု Emergency Care

きんし

近視
အင်န ားြှုန် Myopia



きんちょう

緊張
ေိတ် ိအင်ာား ြျာားမခင်ား၊ ေိတ်လှုပ်ရ ာားမခင်ား

Stress; Tension;

Tone; Tonus; Tensio;

Tonic; Strain

きんにく

筋肉
ကကက်သာား Muscle

きんにくつう

筋肉痛
ကကက်သာားနာမခင်ား

Muscle Ache (Soreness); 

Myalgia; Muscular pain

きんるい

菌類
အင်နရမပာားတ င် မ ေ်နသာြှိုနရာဂေါ Fungus; Fungi

きんるいがく

菌類学

အင်နရမပာားတ င် မ ေ်နသာြှိုနရာဂေါကိို

နလဲ့လာနသာ ဘာသာရပ်
Fungology
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くうきかんせん

空気感染

နလထွဲြ  ကူားေက်မခင်ား၊

နလြ  တေ်ဆငဲ့် ကူားေက်မခင်ား
Airborne Infection

クエンさん

クエン酸
နရ ာက်၊ လိနြမာ်၊ သ ပိုရာရ ိ ဆီထရေ် အင်က်ဆေ် Citric Acid

くすり

薬
နဆား

Medicine; Medicament;

Drug

くすりゆび

薬指
လက်သူကကယ် Ring Finger; Forth Finger

くだ

管
ပပန် Pipe; A Tube; A Duct

くち

口
ပေါားေပ်၊ ခ တ င်ား

Aperture; Vent; Mouth;

Os; Aditus; Port;

くっせつせいきんし

屈折性近視
အင်လင်ားယိိုင်၍ မ ေ်နသာ အင်န ားြှုန် Refractive Myopia

くっせつりょく

屈折力
အင်လင်ားယိိုင်ြှု ည န်ားကိန်ား Refractive Power

くび

首
လည်ပင်ား Neck

くびすじ

首すじ
ဂိုတ်ပိိုား၊ ဇက်ပိိုား Nape (Back) (Scruff) of The Neck

クモまく

クモ膜

ဦားနန ာက်ကိို  ို ားအင်ိုပ်ထာားနသာ

ပငဲ့်ကူြျှင်ကွဲဲ့သိိုို့နသာ အင်နမြမားပေါား

Arachnoid Membrane;

Arachnoidea; Arachnoides

クモまくかしゅっけつ

クモ膜下出血

ဦားနန ာက်ရ ိ ပငဲ့်ကူြျှင် အင်နမြမားနအင်ာက်တ င် 

နသ ားထ က်မခင်ား

Subarachnoid (cerebral hemorrhage) 

Bleeding

クラスター အင်ေိုအင်န ား၊ လူေိုလူန ား၊ ေိုခပြု  ိိုင်ားရ မခင်ား Cluster

クラスター かんせん

クラスター感染
အင်ေိုလိိုက်၊ အင်ခပြု လိိုက် ကူားေက်မခင်ား Outbreak

くらす

暮らす
နနထိိုင်သည် Live

グラフ ဂရပ် Graph

グラベラ(みけん)

グラベラ(眉間)
ြျက်ခို ားကကာား Glabella



グラムせんしょく

グラム染色

ဂရြ် အင်နရာင်ဆိိုားနည်ား ေနေ်၊

ဘက်တီားရီားယာားပိိုားကိို အင်နရာင်ဆိိုား

ဓေါတ်ခ ွဲ ေြ်ားသပ်မခင်ား

Gram Stain

グラムようせいきゅうきん

グラム陽性球菌

ဂရြ် အင်နရာင်ဆိိုားမခင်ားမ ငဲ့် အင်နရာင်ဆိိုား

ဓေါတ်ခ ွဲရာတ င် ခရြ်ားနရာင်ရ ိနသာ 

ဘက်တီားရီားယာားပိိုား

Gram-Positive Coccoi

クリーム ခရင်ြ်၊ လိြ်ားနဆား Cream

クリップ ကလေ်
Clip Block; Clip

Rebound and alignment Clip;

クリニック နဆားခန်ား Clinic

グルコース(ぶどうとう)

グルコース(ぶどう糖)
ဂလူားကိိုို့ (အင်ချိြုဓေါတ်) Glucose

くるしい

苦しい
တင်ားကျပ်နသာ Hard; Gruelling

くるまいす

車イス

လူနာတင် လ ည်ားဘီား၊

ဘီားတတ် ကိုလာားထိိုင်၊   ီားလ်ချွဲ
Wheelchair

くるまよい

車酔い
ကာားနတာက် ကာားြူားမခင်ား Car Sickness

クルびょう

クル病

ဗီတာြင် ီ ချိြုွဲ့တွဲဲ့၍ ကနလားြျာားတ င် 

မ ေ်တတ်သညဲ့် အင်ရိိုားနပျာဲ့(အင်ရိိုားအင်ာားနည်ား)နရာဂေါ
Rachits Disease

グレイ
လူကိို သက်နရာက်နေနသာ ဓေါတ်နရာင်မခည်၏

ေ ြ်ားအင်ာားကိို တိိုင်ားတာနသာ ယူနေ်
Gy(gray)

クロロキン

(マラリとっこうやく)

(マラリアの特効薬)

(ကလိိုရိိုက င်ား) င က် ျာားနရာဂေါ ကိုသနဆား Chloroquine
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ケアしょくいん

ケア職員
မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်နသာ  န်ထြ်ား Care Staff

ケアマネジャー （ケアマネ） မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်ြှု တာ န်ခ Care Manager

けいかかんさつ

経過観察

(နဆားရို ဆင်ားပပီားနနာက်) နရာဂေါအင်နမခအင်နနအင်ာား

နောငဲ့်ကကညဲ့်မခင်ား
Follow-Up

けいれん

痙攣
တက်မခင်ား (တိုန်မခင်ား) အင်နကကာဆ ွဲမခင်ား

Convulsion; Spasm;

Convulsive Seizures

ケーソンびょう

ケーソン病

နရငိုတ်ရာတ င်  ိအင်ာားနမပာင်ားြှုံ့နကကာငဲ့်

မ ေ်နသာ နရာဂေါ
Ecompression Sickness

げか(かいぼう)ようメス

外科(解剖)用メス

ခ ွဲေိတ် (လူနသနကာင်ခ ွဲရာတ င်) သို ားနသာ 

ခ ွဲေိတ်ဓေါား

Surgical Knife

(Operating Anatomy; Autopsy)

けが

怪我
(မပင်ပ)  ဏ်ရာ Wound; Injury

げか

外科
ခ ွဲေိတ်ဌာန Chirurgia; Surgery

げかい

外科医
ခ ွဲေိတ် ဆရာ န် Surgeon

げけつ

下血
နသ ား ြ်ား၊ နသ ား ြ်ားသ ာားမခင်ား Bloody Bowel Discharge; Melena



げざい

下剤
 ြ်ားနှုတ်နဆား

Deobstruent; Purgative;

Cathartic; Purgantia; Laxative

げじゅん

下旬
လတေ်လ၏ နနာက်ဆို ား ဆယ်ရက်

Last 11 Days of The Month;

Later Part of a Month

けつあつ

血圧
နသ ားနပေါင်ချိန်၊ နသ ား ိအင်ာား

Blood Pressure;

Arterial Pressure; Pressure

けつあつガスぶんせき

血液ガス分析
နသ ားတ င်ား ဓေါတ်နင ွဲ့ပြာဏ ေေ်နဆားမခင်ား Blood Gas Analysis

けつあつけい

血圧計
နသ ား( ိအင်ာား)တိိုင်ားေက် Blood Pressure Manometer

けつえき

血液
နသ ားရည် Blood

けつえきガス

血液ガス

နသ ားထွဲရ ိ ဓေါတ်နင ွဲ့

(အင်သက်ရ ှူထိုတ်မခင်ားန ငဲ့်ဆိိုင်နသာ

O2, CO2 ေသညဲ့်)

Blood Gas

けつえきびょうせんもんい

血液病専門医
နသ ားပညာရ င် Hematologist

けっか

効果
ထိနရာက်ြှု Effectiveness; Effect

けっかく

結核
တီဘီနရာဂေါ Tuberculosis

けっかくきん

結核菌
တီဘီပိိုား Mycobacterium tuberculosis

けっかくせいきょうまくえん

結核性胸膜炎
တီဘီနရာဂေါနကကာငဲ့် ရင်နခေါင်ား အင်ဆိုတ်နရာင်မခင်ား Tuberculous pleurisy/pleuritis

けっかん

血管
နသ ားနကကာ Blood Vessel

けっかんしゅうしゅく

血管収縮
နသ ားနကကာကျြု ွဲ့မခင်ား Vasoconstriction

げっけい

月経
ဓြမတာရာသီ

Catamenia; Menstrual 

Discharge;Menstruation

げっけいこんなんしょう

月経困難症
ရာသီလာေဉ် နာမခင်ား Dysmenorrhea

けっせい

血清
နသ ားရည်ကကည် Blood Serum; Serum

けっせき

結石
နကျာက်တည်မခင်ား Calculi; Concretion; Concrement

けっせん(しょう)

血栓(症）
နသ ားခွဲ(သညဲ့်နရာဂေါ) Clot; Thrombin; Thrombus

けったん

血痰
နသ ားသလိပ်

Blood Stained Sputum;

Hemosputum; Bloody Sputum

けっとうち

血糖値
နသ ားချိြုပြာဏ Glucose Level; Blood Glucose Level

けつべん

血便
နသ ား ြ်ား

Bloody Stool; Melena; Bloody 

Excrement

けつまくえん

結膜炎
ြျက်နမြမားနရာင်မခင်ား၊ ြျက်ေိနာမခင်ား Conjunctivitis



げねつざい

解熱剤
ကိိုယ်ပူကျနဆား၊ အင် ျာားကျနဆား Antipyretic; Antifebrile

げねつちんつうやく

解熱鎮痛薬
ကိိုယ်ပူချိန် အင်နာနပျာက်နဆား

Drug for Fever and Pain(Antipyretic-

Analgesic)

げり

下痢
 ြ်ားနလျှာမခင်ား Diarrhea

げりどめぐすり

下痢止め薬
 ြ်ားပိတ်နဆား Antidiarrheic Drug; Antidiarrheic

けん

腱

အင်နကကာ

(အင်ရိိုားြျာားန ငဲ့် တ ွဲနနနသာ ကကက်ေ န်ားရွတ် )
Tendon

げんいん

原因
အင်နကကာင်ားအင်ရင်ား Occasion; Cause; Factor

けんえきほう

検疫法
နရာဂေါနမခချြုပ်ဥပန Quarantine Law

けんがん

検眼
ြျက်ေိ ေေ်နဆားမခင်ား Optometry

けんきゅうしつ

研究室
ဓေါတ်ခ ွဲခန်ား၊ သိုနတသန မပြုလိုပ်သညဲ့်အင်ခန်ား Laboratory; Research

けんこうかんさつ

健康観察

ကျန်ားြာနရား အင်နမခအင်နန(အင်ထူား) ကကပ်ြတ်

နောငဲ့်ကကညဲ့် ေေ်နဆားမခင်ား
Health Monitoring

けんこうほけん

健康保険
ကျန်ားြာနရား အင်ာြခ Health Insurance

けんさ

検査
နဆားေေ်မခင်ား

Test; Examination; Verify;

Survey; Check; Inspection

けんさでしんだんされたひと

検査で診断された人
နဆားေေ်မခင်ားမ ငဲ့် အင်တည်မပြုခ ရသူ Confirmed Case

けんさのたいしょう

検査の対象
နဆားေေ်ရန် လိိုအင်ပ်သူ Probable Case

けんさゆうようせいをひょうかするし

ひょう

検査有用性を評価する指標

「感度」　（かんど）

「特異度」（とくいど）

「的中率」（てきちゅうりつ）

နဆားေေ်ြှုအင်တ က် အင်နရားပေါ အင်ရာနရာက်နသာ

Usefulness / Value;

Sensitivity;

Specificity;

Accuracy Rate

けんしん

健診
ကျန်ားြာနရားဆိိုင်ရာ နဆားေေ်မခင်ား

Medical Check-up; Medical 

Examination

けんにょう

検尿
ဆီားေေ်မခင်ား Urinalysis; Urine Analysis

㋙

こうCO2けっしょう

高CO2血症

こうにさんかたんそけっしょう

高二酸化炭素血症

နသ ားထွဲတ င် CO2 Level  မြငဲ့်တက်နနမခင်ား
Hypercapnia;

Hypercarbia

こうあつやく

降圧薬
(နသ ား)  ိအင်ာားကျနဆား

Hypotensive Drug; Antihypertensive 

Agent

こうがいれつ

口蓋裂
အင်ာနခေါင်က ွဲမခင်ား Cleft palate



こうがん

睾丸
န  ားနေဲ့

Spermary; Testicle;

Testis; Orchis

こうきんやく

抗菌薬
ပဋိဇီ နဆား(နရာဂေါပိိုားသတ်နဆား)

Antimicrobial;

Antibacterial(Antimicrobial)Agent

こうけつあつ

高血圧
အင်နပေါ်နသ ား(နသ ားနပေါင်ချိန်)

Hyp-T; high Blood Pressure;

HBP; Hypertension

こうけっかくやく

抗結核薬
တီဘီပိိုားသတ်နဆား Antiphthisic Drug; Antitubercular

こうげんびょう

膠原病

နသ ားလ တ်နကကာကွဲဲ့သိိုို့နသာ နနရာရ ိ ဆက်သ ယ်

တေ်ရ ှူားြျာားကိို  ိုကခနပားသည် နကာ်လာဂျင် 

နရာဂေါ

CTD; 

Collagen Disease; Collagenosis

こうしんれつ

口唇裂
နြ ားရာပေါ နှုတ်ခြ်ားအင်ာနခေါင်က ွဲနရာဂေါ Cleft lip; Cleft palate

こうせいぶっしつ（さいきん）/こう

ウィルスやく

抗生物質(細菌)/抗ウィルス薬

ပဋိဇီ နဆား(နရာဂေါပိိုားသတ်နဆား)
Anti-Biotics (for bacteria) /

Anti-Virals (for virus)

こうないえん

口内炎
ခ တ င်ား အင်နာေက် Canker Sore; Stomatitis

こうにょうさんけっしょう

高尿酸血症
ယူရေ်အင်က်ဆေ် မြငဲ့်ြာားနသာ နရာဂေါ Hyperuricemia; Hyperuricacidemia

こうにんかんごし

公認看護師
အင်သိအင်ြ တ်မပြု (လက်ြ တ်ရ) သူနာမပြု Certified Nurse

こうふん

興奮
တိုန်လှုပ်မခင်ား၊ ေိတ်လှုပ်ရ ာားမခင်ား Excitement

こうもん

肛門
ေအိင်ို Vent; Anal; Anus

こうれいしゃ

高齢者
သက်ကကီားရွယ်အိင်ို

The Elderly; Aged People;

Elderly Person

こきゅう

呼吸
အင်သက်ရ ှူမခင်ား

Breathing; Ventilation; Pneusis; 

Respiration

こきゅうき

呼吸器

အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ားန ငဲ့် သက်ဆိိုင်နသာ

အင်ဂဂေါအင်ေိတ်အင်ပိိုင်ားြျာား

Respiratory System

(Organs; Apparatus)

こきゅうきのう

呼吸機能
အင်သက်ရ ှူေ ြ်ားအင်ာား Respiratory Function

こきゅうく

呼吸苦

အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ားတ င် တေ်ခိုခို ပိတ်ေိိုို့ပပီား

အင်သက်ရ ှူကကပ်မခင်ား၊ အင်သက်ရှု ြ မခင်ား
Choking; Suffocating

こきゅうこんなん

呼吸困難
အင်သက်ရ ှူရပ်မခင်ား (ရ ှူြရမခင်ား၊ ြမပညဲ့် မခင်ား)

Difficulty of Breathing;

Dyspnea; Respiratory Distress

こきゅうふぜん

呼吸不全

နသ ားထွဲတ င်  O2 နည်ား၍ CO2 ြျာားမပာားလာ၍

အင်သက်ရ ှူြှု ပျက်ေီားလာမခင်ား

Respiratory Failure;

Respiratory Insufficiency

こくさいかんせんしょうセンター

国際感染症センター

နိိုင်င တကာ ကူားေက်နရာဂေါ မပန်ံ့ပ ာားြှု

ကာက ယ်နရားဌာန

Diease Control and

Preventation Center

こくりつかんせんしょうけんきゅう

しょ（にほん）

国立感染症研究所（日本）

အင်ြျိြုားသာား ကူားေက်နရာဂေါ မပန်ံ့ပ ာားြှု

ကာက ယ်နရားန ငဲ့် သိုနတသနဌာန

(NIID) National Institute of Infectious 

Diseases

こつがく

骨学
အင်ရိိုားဆိိုင်ရာ ပညာရပ် Osteology



こっせつ

骨折
အင်ရိိုားကျိြုားမခင်ား Fracture

こっせつのこてい

骨折の固定
အင်ရိိုားဆက်မခင်ား Bone Fracture Fixation

こつばん

骨盤
တင်ပေါားဆို ရိိုား Pelvis

ことば

言葉
ေကာား၊ န ေါဟာရ

Language; Speech;

Word; Phrase,

こどもっぽい

子供っぽい
ကနလားဆန်နသာ

Puerile; Infancy;

Childish; Infantile

こびとしょう

小人症

အင်ရပ်အင်နြာင်ားဆနံ့်ထ က်ြှု ြရ ိနသာ နရာဂေါ၊

(လူပိုကနလားြျာားကွဲဲ့သိိုို့ မ ေ်လာမခင်ား )
Nanism, Dwarfism

こゆび

小指
လက်သန်ား Little Finger

コレステロールち

コレステロール値
နကာ်လက်ေထနရာ ပြာဏ Cholesterol Level

こわれる

壊れる
ပျက်ေီားသည်

Break; Give way;

Break down; Give out

こをうまない

子を産まない
ကနလားြနြ ားနသာ

Not do Childbearing;

Not Produce a Child

こをもうける

子をもうける
ကနလားရ ိနသာ၊ ကိိုယ် န်နဆာင်သည် Rice up Seed 

コンタクト ြျက်ကပ်ြ န် Contact

コンタクトレンズ ြျက်ကပ်ြ န် ြ န်ဘီလူား Contact Lens

こんちゅうがく

昆虫学
ပိိုားြ ာားနဗ ၊ ကိြိလနဗ Entomology

こんちゅうがくしゃ

昆虫学者
ပိိုြ ာားနဗ  ပညာရ င်၊ ကိြိလနဗ  ပညာရ င် Entomologist

㋚

さいあく

最悪
အင်ဆိိုား ေါားဆို ား Worst

さいきん

細菌
ဘက်တီားရီားယာား ပိိုားြ ာား Bacteria

さいきんがく

細菌学
ဘက်တီားရီားယာား နဗ Bacteriology

さいきんがくしゃ

細菌学者
ဘက်တီားရီားယာား နဗ ပညာရ င် Bacteriologist

さいきんかんせんしょう

細菌感染症
ဘက်တီားရီားယာား ကူားေက်နရာဂေါ Bacterial Infection

さいきんせい

細菌性
ဘက်တီားရီားယာား ဆိိုင်ရာ Bacterial

さいけつ

採血
(နသ ားေေ်ရန်) နသ ားထိုတ်ယူမခင်ား

Draw Blood; Take Blood;

Vote

さいけんさ

再検査
ထပ်ြ  နဆားေေ်မခင်ား Re-Examination

さいこうけつあつち

最高血圧値
အင်နပေါ်နသ ား ပြာဏ Systolic Blood Pressure Value



さいしゅうげっけい

最終月経
နနာက်ဆို ားရာသီလာမခင်ား Last Menstrual Period

さいたい

臍帯
ချက်ကကိြုား

Umbilical Funiculus;

Umbilical Cord

さいだい

最大
အင်ြျာားဆို ား Maximum

ざいたくかんわケア

在宅緩和ケア

နနာက်ဆို ားအင်ဆငဲ့် ကိုသြှု လူနာအင်ာား

အိင်ြ်တ င် ကိုသမခင်ား
Palliative Care at Home

さいていけつあつち

最低血圧値
နအင်ာက်နသ ား (နသ ားနပေါင်ချိန်) Diastolic Blood Pressure

さいねん

再燃

(နာကျင်ြှု အင်နာနရာဂေါ ေသည်ဲ့တိိုို့ကိို )

ပိိုြိို ဆိိုားရွာားလာမခင်ား၊ မပန်၍ မ ေ်မခင်ား
Flare-up; Recurrence; Exacerbation

さいはつせい

再発生
နရာဂေါမပန်မ ေ်မခင်ား Re-Occurrence

さいぼう

細胞
ဆွဲလ်ကလာပ်ေည်ား Cell

さいぼうがく

細胞学
ဆွဲလ်နဗ Cytology

さいぼうしつ

細胞質
ဆွဲလ်သာား Cytoplasam

さいぼうほうかい

細胞崩壊
ဆွဲလ်ြျာား ပျက်ေီားမခင်ား Cytolysis

さける

避ける
နရ ာင်တိြ်ားသည်

Hedge; Dodge; Sidestep;

Circumvent; Evade

さすようなきゅうげきないたみ

刺すような急激な痛み

ဓေါားန ငဲ့် ထိိုားသကွဲဲ့သိိုို့ ရိုတ်တရက် ေူားရ ေ ာ 

နာကျင်မခင်ား
Sharp Stabbing Pain

さっきん

殺菌
ပိိုားသတ်မခင်ား Disinfection; Sterilization; Sterilisation

さつじんきょう

殺人狂
လူသတ်ချင်ေိတ် (မ ေ်နသာနရာဂေါ) Murder Maniac

さっちゅうざい

殺虫剤

အင်င်ားဆက်ပိိုားြ ာားြျာားကိို နသနေနိိုင်နသာ

ပိိုားသတ်နဆား
Insecticide

さべつ

差別
ခ ွဲမခာားမခင်ား Discrimination

さむけ

寒気
နအင်ားေိြဲ့်ေိြဲ့် Shivering

ざやく

坐薬

 ြ်ားချှူနတာငဲ့်၊

ေအိင်ိုတ င်ား ထညဲ့်သ င်ားရနသာ နဆားနတာငဲ့်
Suppository

さん

酸
အင်က်ဆေ် Acid

さんか(がく)

産科(学)
သာား  ာား ပညာဌာန၊ သာား  ာားပညာရပ် Obstertrics

さんこう

参考
ကျြ်ားကိိုားကာား (ောရင်ား) Reference

さんそ

酸素
နအင်ာက်ဆီဂျင် Oxygen



さんそか

酸素化
နအင်ာက်ဆီဂျင် ဓေါတ်နင ွဲ့နပားမခင်ား Oxygenation

さんそきゅうにゅう

酸素吸入
နအင်ာက်ဆီဂျင် နပားမခင်ား Oxygen Inhalation

さんそちゅうどく

酸素中毒
နအင်ာက်ဆီဂျင် ဓေါတ်နင ွဲ့ အင်ဆိပ်သငဲ့်မခင်ား Oxygen Toxicity

さんそボンベ

酸素ボンベ
နအင်ာက်ဆီဂျင်ဘူား

Oxygen Tank;

Oxygen Cylinder

ざんにょう

残尿
ဆီားကျန်မခင်ား Residual Urine

さんふじんか

産婦人科
သာား  ာား ပညာဌာန Obstertrics and Gynecology

㋛

じ

痔
လိပ်နခေါင်ား Hemorrhoids; Pile

し(いのちがたえること）

死(命が絶えること)
နသဆို ားမခင်ား Death

しいんしんもん

死因審問
နသတြ်ားေေ်ချက်

Cause of Death; Death Certificate; 

Necrophilism

しか

歯科
သ ာားဌာန Dentistry

しかい

歯科医
သ ာားဆရာ န်

Dental Surgeon;

Odontologist; Dentist

じかくせつじょ

痔核切除
လိပ်နခေါင်ားမ တ်မခင်ား Hemorrhoidectomy

じかせん

耳下腺
နာားနအင်ာက်ပေါားနောင် ဂလင်ား Parotid Gland

じかせんえん

耳下腺炎

နာားနအင်ာက်ပေါားနောင် ဂလင်ားနရာင်ရြ်ားမခင်ား၊

ပေါားချိတ်နရာင်နာ
Mumps

しかん

死姦

အင်နလာင်ား/နသဆို ားပပီား ခနဓာကိိုယ်ကိို

(ကာြ) ေ ွဲလြ်ားမခင်ား
Necrophilism

じかん

時間
အင်ချိန် T; Hour; H.; Hora; Time

しきゅう

至急
အင်နရားနပေါ် Urgent

しきゅう

子宮
သာားအိင်ြ် Uterine

しきゅうかく

子宮角
သာားအိင်ြ်ဂျိြုနောင်ား Uterine Horns

しきゅうがさがる　

子宮が下がる
သာားအိင်ြ်နအင်ာက်သိိုို့ ကျမခင်ား Down the uterus

しきゅうがん

子宮癌
သာားအိင်ြ် ကင်ဆာ

Carcinoma Uteri;

Cervix Neoplasm; Uterine Cancer

しきゅうこ

子宮口
သာားအိင်ြ် 

Os Uteri;

Ostium Uteri;

Ostium (opening) of Uterus

しきゅうけいえん

子宮頚炎
သာားအိင်ြ်နခေါင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Cervicitis 



しきゅうけいがん

子宮頸がん
သာားအိင်ြ်နခေါင်ား ကင်ဆာ Cervical Cancer

しきゅうけいがんけんさ

子宮頸がん検査
သာားအိင်ြ်နခေါင်ား ကင်ဆာ ေေ်နဆားမခင်ား Pap smear; HPV test

しきゅうしゅうしゅく

子宮収縮
သာားအိင်ြ်ကျြု ွဲ့မခင်ား Uterine Contraction

しきゅうたいがん

子宮体癌
သာားအိင်ြ် ကင်ဆာ Uterine Cancer; Endometrial Cancer

しきゅうないひにんぐ

子宮内避妊具

သနနဓတာားရန် သာားအိင်ြ်တ င်ား

ထညဲ့်ရနသာ ပေစည်ား

IUCD;

Intrauterine Contraceptive Device

しきゅうたいぶ

子宮体部
သာားအိင်ြ် Corpus Uteri

しきゅうないにんしん

子宮内妊娠
သာားအိင်ြ်အင်တ င်ား ကိိုယ် န်နဆာင်မခင်ား Intrauterine Pergnancy 

しきゅうないまく

子宮内膜
သာားအိင်ြ် အင်တ င်ားဆို ား အင်လ ာ Endometrium

しきゅうないまくしょう

子宮内膜症

သာားအိင်ြ် အင်တ င်ားဆို ား အင်လ ာရ ိ ဆွဲလ်ြျာား

အင်မခာားနနရာြျာားတ င် နတ ွဲ့ရ ိရမခင်ား
Endometriosis

しきゅうびょう

子宮病
သာားအိင်ြ်နရာဂေါ Uterine Disease

しきょうふ

死恐怖
နသဆို ားမခင်ားကိို အင်လ န်အင်ြင်ား နကကာက်ရွ ွဲ့မ့ခင်ား Thanatophobia

しきょうふしょう(ネクロフォビア)

死恐怖症(ネクロフォビア)
နသဆို ားမခင်ားကိို အင်လ န်အင်ြင်ား နကကာက်ရွ ွဲ့မ့ခင်ား Necrophobia; fear for death

じくせいきんし

軸性近視
ြျက် န်ားရိိုားနကကာငဲ့်မ ေ်နသာ အင်န ားြှုန် Myopia Axialis; Axial Myopia

しげき

刺激
လှု ံ့နဆာ်နပားသညဲ့်အင်ရာ Stimulus

しごこうちょく

死後硬直
နသဆို ားပပီားနနာက် ြာနတာငဲ့်လာမခင်ား Rigor mortis

じこちゅうしん

自己中心
အင်တတကကီားြာားမခင်ား Self-centered

しごの

死後の
နသဆို ားပပီနနာက် Of post-mortem

しこんかん

歯根管
သ ာားအင်မြေ်ပပန် Root Canal

じさつ

自殺
ကိိုယဲ့်ကိိုယ်ကိို နသနကကာင်ားကက ေည်မခင်ား Suicide

じさつけいかく

自殺計画

ကိိုယဲ့်ကိိုယ်ကိို နသနကကာင်ားကက ေည်မခင်ား 

အင်ေီအင်ေဉ်
Suicide Plan

しざん

死産
ကနလားအင်နသနြ ား  ာားမခင်ား Stillbirth; Stillborn

じしつ

痔疾
လိပ်နခေါင်ား Hemorrhoids; Pile

ししまひ

四肢麻痺

(နမခလက်အင်ာားလို ား) အင်နကကာနသမခင်ား /

ြလှုပ်ရ ာားနိိုင်မခင်ား
Limb paralysis; Quadriplegia



じしゅく

自粛

ြိြိဆနဒကိို ထိန်ားချြုပ်မခင်ား၊ ြိြိကိိုယ်ကိို 

ထိန်ားချြုပ်မခင်ား
Self-Restraint

じしょうこうい

自傷行為
ြိြိကိိုယ်ကိို  ဏ်ရာရနေသညဲ့် အင်မပြုအင်ြူ Action of self-harm

しせき

歯石

(ကယ်လဆီယြ်န ငဲ့် သ ဆာားြျာား ပေါ င်သညဲ့် )

သ ာားနချားနကျာက်
Tartar

じせき

耳石
နာားနကျာက် Otolith

しぜんりゅうざん

自然流産
သဘာ အင်နလျာက် ကနလားပျက်ကျမခင်ား

Sp.Ab. (Spontaneous/Natural) 

Abortion

しそん

子孫
ြျိြုားဆက်၊ ြျိြုားန ယ်

Offspring; Descent; 

Sibling; Progeny; Descendant

した

舌
လျှာ Tongue

したい、からだ

死体、体
လူနသနကာင် Dead Body

したいかいぼう

死体解剖
လူနသနကာင် ခ ွဲေိတ်မခင်ား Autopsy

したいせいあい

死体性愛
လူနသနကာင် (ကာြ) ေ ွဲလြ်ား ချေ်ခင်မခင်ား Necrophilia

じたくかくり

自宅隔離

နရာဂေါကူားေက်ြှု ကာက ယ်ရန် နနအိင်ြ်တ င်ပင်

ြိသာားေိုန ငဲ့် ြထိတ နေဘွဲ၊ သီားမခာားေီနနနေမခင်ား
Home Isolation

しちゅうかんせん

市中感染

လူေိုလူန ားြ  ကူားေက်ခ လာရနသာ

အင်ိုပ်ေိုလိိုက် ကူားေက်နရာဂေါ
Community-Aquired Infection

しちゅうはいえん

市中肺炎

လူေိုလူန ားြ  ကူားေက်ခ လာရနသာ

အင်ဆိုတ်နရာင် နြိိုားနီားယာား နရာဂေါ
Community-Aquired Pneumonia

しちょくぜんの

死直前の
ြနသဆို ားြီ Death just before the

じっけんしつ

実験室
သိုနတသန ဓေါတ်ခ ွဲခန်ား Laboratory

しっしん

失神
သတိလေ်မခင်ား Dizziness, Syncope

しっしん

湿疹
န င်ားခူနာ Eczema

しつど

湿度
ေိိုထိိုင်ားဆ

Air Bumidity; Humidity;

Moisture

しっとうい

執刀医
ခ ွဲေိတ်ဆရာ န် Surgeon

しつないおんど

室内温度
အင်ခန်ား အင်ပူချိန် Room Temperature

しっぷ

湿布

(နာကျင်ကိိုက်ခွဲြှုအင်တ က်) နဆားပလာေတာ

(အင်ပူ/အင်နအင်ား န ေ်ြျိြုားရ ိသည်)
Fomentation

しつめい

失明
ြျက်နေဲ့က ယ်မခင်ား

Loss of eyesight; Blind;

Sightless

していかんせんしょう

指定感染症
သတ်ြ တ်ထာားသညဲ့် ကူားေက်နရာဂေါ Designated Infectious Diseases



じどうしょう

自動症

သဘာ အင်တိိုင်ား အင်လိိုအင်နလျာက်

လိုပ်နဆာင်မခင်ား / တို ို့မပန်မခင်ား
Automatism

じどうたいがいしきじょさいどうき

(AED)

自動体外式除細動器 (AED)

(အင်လိိုအင်နလျာက်) နလို ားနိိုားေက် Automated External Defibrilator

じびか

耳鼻科
နာား၊ န ာနခေါင်ားဆိိုင်ရာနရာဂေါကို ဌာန Otolaryngology

しひょう

指標
ရည်ည န်ားချက် Index; Indicator

しびれ ထို ကျဉ်မခင်ား Numbness

じぶん

自分
ကိိုယ်တိိုင် Myself (Yourself)

しぼう

死亡
နသဆို ားမခင်ား Death

しぼう

脂肪
အင်ဆီ Fat

しほうかいぼう

司法解剖

(ြူခင်ားနဆားပညာ/ဥပန အင်ရ)

လူနသနကာင် ခ ွဲေိတ်မခင်ား
Autopsy

しぼうさん

脂肪酸
 က်တီားအင်က်ဆေ် Fatty Acid

しぼうしょうめいしょ

死亡証明書
နသဆို ားနကကာင်ားလက်ြ တ်/နထာက်ခ ော Death Certificate

しぼうそしき

脂肪組織
အင်ဆီတေ်ရ ှူား Adipose Tissue

しみる နာကျင်မခင်ား၊ ေပ် ျဉ်ား ျဉ်ားမ ေ်မခင်ား Stings

しや

視野
အင်မြင်၊ မြင်က င်ား View

しゃかいほけん

社会保険
လူြှုနရားရာ ကျန်ားြာနရား အင်ာြာခ Social Insurance

じゃくしゃ

弱者
အင်ာားနည်ားသူ၊ ထိခိိုက်လ ယ်သူ Weak Person

じゃくねんそう

若年層
လူရွယ်လူလတ်တန်ား၊ လူငယ်လူရွယ် Young People

しゅうい

周囲
ပတ် န်ားကျင် Around

じゅうえんハゲ(だつもうしょう)

十円ハゲ(脱毛症)
နနရာက က်၍ ဆ ပင်က တ်မခင်ား Alopecia; (Ten Yen bald)

じゅうかく

縦隔

ရင်လယ်ကန်ံ့ အင်လယ်မခာား၊

န လို ားနသ ားလ တ်နကကာြနလပပန်န ငဲ့် အင်မခာား

နသ ားလ တ်နကကာ နဗ်နကကာြျာားရ ိသညဲ့်

ရင်နအင်ာက်ရ ိ နနရာ

Mediastinum

じゅうごう

重合、ポリメリゼーション

နြာ်လီကျှူား တေ်ခိုမခင်ား ဓေါတ်မပြု၍ တန်ားဆက်

အင်သ င် မ ေ်မခင်ား၊

နပေါ်လီြာ ေသညဲ့် ကလပ်ေည်ားနပေါင်ားေိုမခင်ား

Polymerization

じゅうしょうきゅうせいこきゅうき

しょうこうぐん

重症急性呼吸器症候群

ရိုတ်တရက်မ ေ်နသာ အင်သက်ရ ှူလြ်ားနကကာင်ား

ဆိိုင်ရာ မပင်ားထန်သညဲ့် နရာဂေါလကခဏာ
Severe acute Respiratory Syndrome



じゅうたい

重体
အင်နရားနပေါ်၊ အင်နရားကကီားနသာ Seriously Ill

しゅうだんかんせん

集団感染

လူအင်ြျာားေို ကူားေက်မခင်ား၊

အင်ေိုအင်ခပြု လိိုက် နရာဂေါမ ေ်ပ ာားမခင်ား

Outbreak;

Mass Infection

しゅうだんせいかつ

集団生活
လူေိုလူန ားမ ငဲ့် လှုပ်ရ ာားမခင်ား Group Activity

しゅうちゅうちりょうしつICU

集中治療室 ICU
အင်ထူားကကပ်ြတ် ကိုသနဆာင်၊ အင်တ င်ားလူနာဌာန ICU Intensive Care Unit

じゅうにしちょう

十二指腸
အူင်သိြ်ဦားပိိုင်ား Duodenum

じゅうにしちょうかいよう

十二指腸潰瘍
အူင်သိြ်(ဦားပိိုင်ား) မပည်တည်မခင်ား Duodenal Ulcer

しゅうはすう

周波数
ကကိြ်နှုန်ား Frequency

じゅうぶん

十分
မပညဲ့်ေို မခင်ား Enough

しゅうまつきケア

終末期ケア
နန င်ဆည်ားဆာချိန် မပြုေိုနောငဲ့်နရ ာက်မခင်ား End of life Care

じゅうもうせいしっかん

絨毛性疾患
နရြ ာအင်မပင်နြ ားဆိိုင်ရာနရာဂေါ Chorionic Disease

じゅうよう

重要
အင်နရားကကီားနသာ Inportant

しゅうろうせいげん

就労制限
အင်လိုပ်ကနံ့်သတ်မခင်ား Restriction of Work

しゅこんかん

手根管
လက်ြျက်၊ လက်နကာက် တ် လှိုင်နခေါင်ား Carpal Tunnel

しゅじい

主治医
အင်ဓိက ကိုသနပားနသာ ဆရာ

Family Doctor;

Attending Physician

しゅじゅつしつ

手術室
ခ ွဲေိတ်ခန်ား Operating Room

しゅそ

主訴
လူနာြ နမပာသညဲ့် အင်ဓိကနရာဂေါ အင်နမခအင်နန Chief Complaint *CC

しゅっけつ

出血
နသ ားထ က်မခင်ား (န ာနခေါင်ားနသ ားလျှ မခင်ား) Bleeding (Nosebleed)

しゅっさん

出産
နြ ား  ာားမခင်ား Birth

しゅっさんごの

出産後の
နြ ား  ာားပပီားနနာက် After Birth

しゅっさんりつ

出産率
နြ ား  ာားနှုန်ား Birth Rates

じゅみょう

寿命
သက်တြ်ား Lifespan

じゅみょうえんちょう

寿命延長
သက်တြ်ားရ ည်မခင်ား၊ သက်တြ်ားဆ ွဲဆနံ့်မခင်ား Life Extension

しゅるい

種類
အင်ြျိြုားအင်ောား Type

じゅんアルコール

純アルコール

သန်ံ့ေဉ်နသာ အင်ယ်လ်ကိိုနဟာ၊

ရာနှုန်ားမပညဲ့် အင်ယ်လ်ကိိုနဟာ
Pure Alcohol



じゅんかんき

循環器
နသ ားလည်ပတ်ြှုဆိိုင်ရာ အင်ဂဂေါ အင်ေိတ်အင်ပိိုင်ားြျာား Circulatory Organ

じゅんかんきせんもんい

循環器専門医
န လို ားနသ ားနကကာဆိိုင်ရာ ဆရာ န် Cardiologists

じょいん

女陰
ြအင်ဂဂေါ (Bearded clam)

しよう

使用
အင်သို ားမပြုမခင်ား Use

しょうあつやく

昇圧薬
နသ ား( ိအင်ာား) တက်နအင်ာင် မပြုလိုပ်နပားနသာနဆား Vasopressor

しょうか

消化
အင်ောနမခမခင်ား Digestion

しょうがい

障害

ရိုပ်ပိိုင်ား(သိိုို့) ေိတ်ပိိုင်ားဆိိုင်ရာ ချိြုွဲ့ယ င်ားချက်၊

အင်ာားနည်ားချက်ရ ိနသာ
Handicap; Disability; Disorder

しょうがいしゃ

障害者
ြသန်ေ ြ်ားသူ

Handicapped person; disabled 

person

しょうかかんしゅっけつ

消化管出血
အင်ောလြ်ားနကကာင်ားြ  နသ ားထ က်မခင်ား GI bleeding

しょうかかんせんこう

消化管穿孔

အင်ောအိင်ြ် (သိိုို့) အူင်လြ်ားနကကာင်ား

တေ်နနရာရာတ င် နပေါက်မခင်ား
GI (gastrointestinal) Perforation

しょうかき

消化器
အင်ောနမခအင်ဂဂေါ Digestive Organ

しょうかふりょう(しょう)

消化不良(症)
အင်ောြနကကမခင်ား(နရာဂေါ) Unable to digest; Indigestion

しょうかやく

消化薬
အင်ောနကကနဆား Digestive Drugs

しょうき

正気
သတိ Consciousness

じょうきめっきんき

蒸気滅菌器
(နရနန ားနင ွဲ့သို ား) နပေါင်ားတင်ပိိုားသတ်ေက် Steam Sterilizer

じょうきょう

状況
အင်နမခအင်နန Status

じょうけんにあてはまるひと

条件に当てはまる人

ကူားေက်နရာဂေါရ ိသည်ဟို သ သယရ ိနသာသူ 

(လူနာ)
suspected case

じょうざい

錠剤
နဆားမပာား Tablet

じょうざいきん

常在菌

နဂိိုရ ိရင်ားေ ွဲ (ခနဓာကိိုယ်အင်ကျိြုားမပြု ) 

ဘက်တီားရီားယာား

Indigenous Bacterial Flora;

Normal flora

しょうさいどう

除細動
န လို ားနရ ာဲ့ရိိုက်မခင်ား Defibrillation

しょうしたい

硝子体
ြျက်လို ားအင်တ င်ားရ ိ အင်ရည် (ြျက်ေိရည်မပေ်) Viteous

じょうじゅん

上旬
လတေ်လ၏ ပထြဆို ား ဆယ်ရက် (လဆန်ားပိိုင်ား)

Early Month;

First 10days of Month

しょじょまく

処女膜
အင်ပျိြုနြ ား Hymen



しょじょまくせっかい

処女膜切開
အင်ပျိြုနြ ား နပေါက်မခင်ား Hymen incision

じょうたい

状態
အင်နမခအင်နန Status

しょうちょう

小腸
အူင်သိြ် Small Intestine

しょうどく

消毒
ပိိုားသတ်မခင်ား Disinfection

しょうどくえき

消毒液
ပိိုားသတ်နဆားရည် Antiseptic Solution

しょうどくやく

消毒薬
ပိိုားသတ်နဆား Disinfectant

しょうにか

小児科
ကနလားအင်ထူားကို ဌာန Pediatrics

しょうにかい

小児科医
ကနလားအင်ထူားကို ဆရာ န် Pediatrician

しょうにかいいん

小児科医院
ကနလားအင်ထူားကို နဆားခန်ား Pediatric Clinic

しょうのう

樟脳
ပရိုပ် Camphor

しょうびょうてあて(きん)

傷病手当(金)
ထိခိိုက် ဏ်ရာရမခင်ား အင်တ က် နပားအင်ပ်နင  ေရိတ် Allowance for Injury/ Disease

しょうべん

小便
ဆီား၊ ကျင်ငယ် Piss

しょうべんき

小便器
ဆီားန ငဲ့်ဆိိုင်နသာ အင်ဂဂေါ Urinal

じょうみゃく

静脈
နသ ားမပန်နကကာ Vein

じょうみゃくないの

静脈内の
နသ ားမပန်နကကာအင်တ င်ား Intravenously

じょうりゅう

蒸留
နရနင ွဲ့ပျ နေ၍ (ဓေါတ်ခ ွဲ) အင်နအင်ားခ မခင်ား Distillation

しょうれい

症例
နရာဂေါမ ေ်ရပ်၊ လူနာ၊ နရာဂေါသည် Case

しょききゅうきゅう

初期救急
နရ ားဦားသူနာမပြု First Aid

しょくじれき

食事歴
အင်ောားအင်နသာက် ြ တ်တြ်ားရာဇ င် Dietary History

しょくちゅうどく(しょくあたり)

食中毒(食あたり)
အင်ော အင်ဆိပ်သငဲ့်မခင်ား၊ အင်ောနတာက်မခင်ား Food Poisoning

しょくどう

食道
အင်ောြျိြုပပန် Esophagus

しょくどう・い・じゅうにしちょう

食道・胃・十二指腸
အင်ောြျိြုပပန်၊ အင်ောအိင်ြ်၊ အူင်

Esophagus; Gastroduodenal; 

Duodenal

しょくどう・いとうしけんさ

食道・胃透視検査

အင်ောအိင်ြ်န ငဲ့် အူင်လြ်ားနကကာင်ား 

ြ န်နမပာင်ားကကညဲ့်မခင်ား
Esophageal and Gastric Fluoroscopy

しょくどうえん

食道炎
အင်ောြျိြုပပန် နရာင်ရြ်ားမခင်ား Esophagitis



しょくどうがん

食道癌
အင်ောြျိြုပပန် တ င်ရ ိနသာ ကင်ဆာ Esophageal Cancer

しょくどうじょうみゃくりゅう

食道静脈瘤
အင်ောြျိြုပပန်ရ ိ နသ ားမပန်နကကာ ထို ားမခင်ား Esophageal Varices

しょけい

初経
ပထြဆို ား ရာသီ/ဓြမတာ လာမခင်ား First Menstruation; Menarche

じょさいどうき

除細動器
န လို ားနရ ာဲ့ရိိုက်ေက် Defibrillator

しょさん

初産
သာားဦား  ာားမခင်ား Primiparous

じょさんし/じょさんぷ

助産師/助産婦
သာား  ာားဆရာြ ( ြ်ားဆ ွဲသည်) Midwife; Primipara

じょしこうねんき

女子更年期
နသ ားဆို ားချိန် Women's Menopause

じょしゅ

助手
လက်နထာက် တာ န်ခ Assistant

しょじょ

処女
အင်ပျိြု Virgin

しょじょ(じゅんけつ)をうばうこと

処女(純潔)を奪うこと
အင်ပျိြုနြ ားကိို ရယူမခင်ား Deflower

じょせい

女性
အင်ြျိြုားသြီား Female

じょせいきょうふしょう

女性恐怖症
အင်ြျိြုားသြီား အင်နကကာက်လ န်နရာဂေါ Gynophobia

しょち

処置
ကိုသမခင်ား Treatment

ショック နရ ာဲ့ခ်ရမခင်ား၊ နကကာက်လနံ့်တိုန်လှုပ်မခင်ား Shock

しょほうしゅう

処方集
ကိုသြှုပို ေ ၊ ကိုထို ား Regimen

しょほうせん

処方箋
နဆား(အင်ည န်ား) ော Prescription

しらが

白髪
ဆ ပင်မ ှူ Hoar, Hoary, (White/Gray hair)

しらがぞめ

白髪染め
ဆ ပင် (နက်ရန်/အင်နရာင်) နဆားဆိိုားမခင်ား Hair Dye

しり(でんぶ)

尻(臀部)
တင်ပေါား Buttocks

じりつしえんいりょうせいど

自立支援医療制度

(精神疾患や障害者対象)

 မပန်လည်နာလန်ထ ထူနထာင်နရား အင်တ က်

(အင်လ ှူနင ) နထာက်ပ ဲ့သညဲ့် ေနေ်

Co-payment Support System for 

Rehabilitation

じりつしんけい

自律神経
အင်ာရို နကကာ

(autonomous)(autonomic)

Autonomic Neuron

しりょく

視力
(ြျက်ေိ) အင်မြင်အင်ာား Eyesight; Visual acuity

しりょくけい

視力計
(ြျက်ေိ) အင်မြင်အင်ာား တိိုင်ားတာသညဲ့် ကိရိယာ Optometer

しりょくけんさ

視力検査
(ြျက်ေိ) အင်မြင်အင်ာား ေေ်နဆားမခင်ား Eyesight; Eye test(exam)



しりょくそくていそち

視力測定装置
(ြျက်ေိ) အင်မြင်အင်ာား ေေ်နဆားကိရိယာ Optometer

じんえん

腎炎
နကျာက်ကပ်နရာင်ရြ်ားမခင်ား Nephritis

しんがく

神学

ခရေ်ယာန် ဘာသာနရား၊

ယို ကကည်ြှုဆိိုင်ရာ နလဲ့လာြှုပညာ
Theology

しんがたコロナウィルス

新型コロナウィルス
COVID-19 ကိိုရိိုနာ ဗိိုင်ားရပ်ေ်တိုပ်နက ား Novel Coronavirus

しんがたコロナウィルスむねのしゃし

んのかげ

新型コロナウィルス胸の写真の影

COVID-19 ကိိုရိိုနာ ဗိိုင်ားရပ်ေ် ကူားေက်ခ ရသူ၏

ရင်နခေါင်ားဓေါတ်ြ န်(ပို ရိပ်)

Chest X'ray of patient with corona 

virus

しんきん

心筋
န လို ားကကက်သာား Myocardial

しんきん

真菌
ြှို Fungi; Mycomycetes

しんきんこうそく

心筋梗塞

န လို ား ကကက်သာားပိုတ်မခင်ား၊

ရိုတ်တရက် န လို ားန ေါက်မခင်ား

Myocardial [Cardiac] Infarction;

heart attack

しんきんシンチグラフィー 

心筋シンチグラフィー

န လို ားကကက်သာား အင်လိုပ် လိုပ်ပို  အင်နသားေိတ် 

တိိုင်ားထ ာမခင်ား
Myocardial Scintigraphy

しんけい

神経
အင်ာရို နကကာ Nerve

しんけいがく

神経学
အင်ာရို နကကာဆိိုင်ရာ ပညာရပ် Neurology

しんけいけい

神経系

အင်ာရို နကကာ   ွဲွဲ့ေည်ား

အင်လိုပ် လိုပ်ပို ေနေ်
Nervous System

しんげんせい

心原性
န လို ားန ငဲ့် သက်ဆိိုင်နသာ Cardiogenic

しんこう

進行
နရာဂေါပိိုြိို ဆိိုားရွာားလာမခင်ား၊ နရ ွဲ့ဆက်တိိုားနနနသာ Progress

じんこうこきゅう

人工呼吸
အင်သက်ရ ှူေက်မ ငဲ့် အင်သက်ရ ှူမခင်ား

Artificial Respiration;

Artificial Ventilation

じんこうこきゅうき

人工呼吸器
အင်သက်ရ ှူေက်

Artificial Ventilator;

Artificial Respirator

じんこうこきゅうきなどからはずす

人工呼吸器などから外す
အင်သက်ရ ှူေက်မ ြုတ်မခင်ား Take off the ventilator

じんこうしんぱい

人工心肺

န လို ားနသ ားလ ညဲ့်ေက်၊

ခ ွဲေိတ်ေဉ် န လို ားအင်ဆိုတ်အင်ောား နသ ားလ ညဲ့်နပားေက်

Heart-Lung machine used in cardiac 

surgery

じんこうとうせき

人工透析
ေက်မ ငဲ့် နကျာက်ကပ်နဆားနကကာမခင်ား Dialysis

じんこうりゅうざん

人工流産
ကနလား ျက်ချမခင်ား Artificial Miscarriage

しんこきゅう

深呼吸
အင်သက်မပင်ားမပင်ားရ ှူမခင်ား Deep Breath

しんざつおん

心雑音
ပငီားတ ာားသကွဲဲ့သိိုို့ ပို ြ န်ြဟိုတ်နသာ န လို ားခိုန်သ Heart Murmur



しんさつしつ

診察室
လူနာ ေြ်ားသပ်ခန်ား Examination Room

しんさつだい

診察代
နဆားေေ်ခ၊ ေြ်ားသပ်ခ၊ ဆရာ န်မပသခ Examination Fee

しんさつだい

診察台
လူနာေြ်ားသပ်ရာ ကိုတင် Examination Table

しんしつせい

心室性
န လို ားနသ ားလ တ်ခန်ား Ventricular

しんしつちゅうかくけっそん

心室中核欠損

န လို ားနသ ားလ တ်ခန်ား၂ခိုကကာားရ ိ အင်နမြမားပေါား 

ပျက်ေီားမခင်ား
Ventricular septum defect

しんじゅん

浸潤

နရာဂေါပျ ွဲ့န  ို့ြှု၊ ထိိုားန ေါက် င်နရာက်မခင်ား၊

အင်နမြမားပေါား ပျက်ေီားမခင်ား
Infiltration

しんじゅんえい

浸潤影
နရာဂေါပျ ွဲ့န  ို့ြှု အင်နမခအင်နန (ပို ရိပ်) Infiltrative Shadow

しんせいじ

新生児
နြ ားကင်ားေ ကနလားငယ် Neonate; Newborn baby

しんせいぶつ

新生物
ကင်ဆာကျိတ်၊ အင်ကျိတ် Neoplasm; Tumour

じんせきしょう

腎石症
နကျာက်ကပ်နကျာက်တည်နရာဂေါ Kidney stone; Renal calculus

しんぞう

心臓
န လို ား Heart; Cardic

じんぞう

腎臓
နကျာက်ကပ် Kidney

しんぞう(びょう)の

心臓(病)の
န လို ား (နရာဂေါ) ၏ Of Heart Disease

しんぞうげか

心臓外科
န လို ားခ ွဲေိတ်ဌာန Cardiac Surgery

しんぞうしんけいしょう

心臓神経症

အင်ြ န်တကယ်ြဟိုတ်၊ ေိတ်တ င်ားြ  န လို ားနရာဂေါ

မ ေ်နနသည်ဟို ထင်ရမခင်ား
Cardiac Neurosis

しんぞうなんかしょう

心臓軟化症
န လို ားအင်ဂဂေါ တေ်ရ ှူားြျာား နပျာဲ့မခင်ား Cardio Malacia

しんぞうびょう

心臓病
န လို ားနရာဂေါ Heart Disease

じんぞうびょう

腎臓病
နကျာက်ကပ်နရာဂေါ Kidney Disease

しんぞうのいじょうなひだい

心臓の異常な肥大
န လို ား အင်လ န်အင်ြင်ား ကကီားြာားမခင်ား Cardiac Hypertrophy; Cardiomegaly

しんたいしょうがいしゃてちょう

身体障害者手帳

ခနဓာကိိုယ် ြသန်ေ ြ်ားသူ ြ တ်တြ်ားလက်ေ ွဲောအင်ိုပ်၊

ြသန်ြေ ြ်ားလူနာ ကျန်ားြာနရား ြ တ်တြ်ား 

(လက်ြ တ်)

Medical ID for Handicapped Persons;

Physically disability certificate;

Disability Welfare Handbook

しんだん

診断
နဆားေေ်ြ တ်တြ်ား Diagnosis; Medical examination

しんだんしょ

診断書
ကျန်ားြာနရား နဆားေေ်လ ာ Medical Certificate

しんだんする

診断する
နဆားေေ်မခင်ား Diagnose



しんちょうけい

身長計
အင်ရပ်ပြာဏတိိုင်ားသညဲ့် ကိရိယာ Stadiometer, Height Meter

じんつう

陣痛
သာား  ာားခေါနီား ဗိိုက်နာမခင်ား Labor

しんていし

心停止
ရိုတ်တရက် န လို ားရပ်မခင်ား Cardiac Arrest

しんでんず

心電図
အီင်ားေီဂျီ Electrocardiogram (E.C.G)

しんでんずけんさ

心電図検査
အီင်ားေီဂျီမ ငဲ့် န လို ားေေ်နဆားမခင်ား Electrocardiograpgy

しんぱい

心肺
န လို ားအင်ဆိုတ် Cardiopulmonary

しんぱい

心配
(ေိတ်) ပူပန်မခင်ား Worry

しんぱいしょう

心配症
ေိတ်ပူတတ်သညဲ့် နသာက(ြျာားမပာား) နရာဂေါ (To be) Anxious

しんぱいていし

心肺停止
န လို ားခိုန် ရပ်တနံ့်မခင်ား၊ အင်သက်ရ ှူရပ်တနံ့်မခင်ား Cardiopulmonary Arrest

しんふぜん

心不全
န လို ားနရာဂေါ Heart Failure

しんぼう

心房
န လို ားနသ ား င်ခန်ား Atrium

しんぼうさいどう・しんぼうそどう

心房細動・心房粗動
န လို ားနသ ား င်ခန်ား ပို ြ န်ြဟိုတ် မြန်မြန်ခိုန်မခင်ား

AF (Atrial Fibrillation)

・AF Auricular Flutter

じんましん

蕁麻疹
အင်င်မပင်ထမခင်ား (အင်နရမပာား အင် ိုအင် ိနံ့် ထ က်မခင်ား ) Urticaria (Nettle Rash)

しんりがく

心理学
ေိတ်ပညာနဗ Psychology

しんりょう

診療
နရာဂေါရ ာန   ကိုသမခင်ား

Diagnosis and treatment;

Medical Care

しんりょうじょ

診療所
နဆားရို နဆားခန်ား Dispensary; Clinic

しんりょうようのいす

診療用の椅子
နဆားေေ်ရာတ င် သို ားသညဲ့် ကိုလာားထိိုင် Medical Chair

しんりょうようのつくえ

診療用の机
နဆားေေ်ရာတ င် သို ားသညဲ့် ောားပ ွဲ Medical Table

ひまつ

飛沫
နရာဂေါပိိုားရ ိနသာ (အင်ရည်) အင်ေက်ကနလား Droplet

もんしん

問診
နဆားေေ်ချက် ရယူမခင်ား Interview

㋜

すいしょうたい

水晶体

အင်လင်ားန ေါက်နိိုင်နသာ ြျက်ေိအင်တ င်ားရ ိ 

သဘာ ြ န်ဘီလူား၊ ြျက်ေိလင်ားြ န်၊ လင်ားြ န်ကကည်
Crystalline Lens

すいしょうたいえん

水晶体炎
ြျက်ေိလင်ားြ န် နရာင်ရြ်ားမခင်ား Phakitis; Lentitis; Phacitis



すいぞうがん

膵臓癌
ြိုနံ့်ချိြုအိင်ပ် ကင်ဆာ

Cancer of Pancreas;

Pancreatic Cancer

すいぶん

水分
နရဓေါတ်၊ အင်ေိိုဓေါတ်၊ ေိိုထိိုင်ားြှု Humidity; Moisture; Water

ずいまく

髄膜
ဦားနန ာက်အင်နမြမားပေါား Meninges

ずいまくえん

髄膜炎
ဦားနန ာက်အင်နမြမားပေါား နရာင်နရာဂေါ Meningitis

すいみん

睡眠
အိင်ပ်ေက် အင်နာားယူမခင်ား Sleep

すいみんじむこきゅう

睡眠時無呼吸
အိင်ပ်နပျာ်ေဉ် အင်သက်ရ ှူရပ်မခင်ား Sleep apnea

すいみんしょうがい

睡眠障害
အိင်ပ်ြရရသညဲ့် နရာဂေါ၊ အိင်ပ်ြနပျာ်သညဲ့် နရာဂေါ

Sleep Disturbance;

Somnipathy; Dysgryphia

すいみんぶそく

睡眠不足
အိင်ပ်နရားြ မခင်ား Sleep Deprivation

すいみんやく

睡眠薬
အိင်ပ်နဆား

Hypnotic; Somnifacient;

Sleeping Pill

ずつう

頭痛
နခေါင်ားကိိုက်မခင်ား Headache

ステロイド ေတီားရိိုက် နဟာ်ြိုန်ား Steroid

ストレス ေိတ် ိေီားမခင်ား Stress

するどい

鋭い
ခ န်ထက်မခင်ား၊ ေူားရ မခင်ား

Sharp; Astute; Shrewd;

Pointed; Discerning

㋝

じょうみゃく

静脈
နသ ားမပန်နကကာ Vein; Vena

せいえきにょう

精液尿
သိုတ်နသ ားပေါနသာ ဆီား Semenuria

せいえきにょうしょう

精液尿症
ဆီားတ င်ား သိုတ်ရည်ပေါနသာ နရာဂေါ Semenuria disease

せいかがく

生化学
ဇီ ဓေါတို နဗ  ပညာရပ် Biochemistry

せいかつしゅうかんびょう

生活習慣病

ဆီားချိြု၊နသ ားတိိုားကွဲဲ့သိိုို့နသာ (ပို ြ န် အင်တိိုင်ားအင်တာ

 ြရ ိ) နနထိိုင်ောားနသာက်ြှုနကကာငဲ့် မ ေ်နသာ 

နရာဂေါြျာား

Life Style Related Disease

せいき(じょせい)

性器(女性)
အင်ြျိြုားသြီား လိင်အင်ဂဂေါ Female Genitalia; Bit; Bread

せいき(だんせい)

性器(男性)
အင်ြျိြုားသာား လိင်အင်ဂဂေါ Genital

せいけいげか

整形外科
အင်ရိိုားခ ွဲေိတ် ကိုသြှု ဌာန Orthopedic surgery

せいけん

生検
အင်သာားေ (တေ်ရ ှူား) နဆားေေ်မခင်ား Biopsy



せいこうい

性行為

ကာြဆက်ဆ ြှု၊ လိင်ြ 

တေ်ဆငဲ့် ကူားေက်မခင်ား (နရာဂေါ)

Sex; Sexually Transmission;

SexuallyTransmittedDisease

(STD)

せいさんざい

制酸剤

အင်က်ဆေ်အင်ချဉ် (နပေါက်မခင်ားနကကာငဲ့် မ ေ်နသာ

ဗိိုက်နာမခင်ား)ကိို နမ နပျာက်နဆား
Antacid

せいし

精子
သိုတ်နသ ားပေါနသာ ဆီား Sperm

せいしげんしょうしょう

精子減少症
သိုတ်နကာင် အင်ရည်အင်တ က် နလျာဲ့နည်ားမခင်ား Oligospermia

せいじょう

性状
ေရိိုက်၊ ပင်ကိိုယ်ြူရင်ား

Character; Nature;

Property; Attribute

せいしょくき

生殖器
လိင်အင်ဂဂေါ

Sexual Organ; Generative Organ;

Genital Organ

せいしんあんていざい

精神安定剤
ေိတ်ပငိြ်နဆား

Tranquilizer; Neuroleptic;

Anxiolytic Drug

せいしんい

精神医
အင်ာရို နကကာ (ဆိိုင်ရာ) ဆရာ န် Psychiatrist

せいしんいがく

精神医学
ေိတ်ကျန်ားြာနရား Psychiatry

せいしんいがくしゃ

精神医学者
ေိတ်ကျန်ားြာနရား (ဆိိုင်ရာ) ဆရာ န် Psychiatrist

せいしんいがくの

精神医学の
ေိတ်ကျန်ားြာနရားဆိိုင်ရာ ပညာရပ်၏ Psychiatric

せいしんびょう

精神病の
ေိတ်ကျန်ားြာနရား မပဿနာ (ဆိိုင်ရာ)နရာဂေါ Mental illiness

せいしんふくしし

精神福祉士
ေိတ်နာလန်ထ    ွဲ့ပ ိြုားနအင်ာင် မပြုလိုပ်နပားသူ Psychiatric Social Worker

せいたいそしきけんさ

生体組織検査
အင်သာားေ (တေ်ရ ှူား) နဆားေေ်မခင်ား Biopsy

せいちょうつう

成長痛

ကနလားြျာား အင်ရပ်ထ က် ကကီားထ ာားမခင်ားနကကာငဲ့်

ကကက်သာားြျာား နာကျင်မခင်ား
Growing pain (in childhood)

せいびょう

性病
လိင်ြ  တေ်ဆငဲ့် ကူားေက်တတ်နသာ နရာဂေါ

Venereal Disease;

Sexually transmitted disease

せいぶつかがく

生物化学
ဇီ ဓေါတို နဗ  ပညာရပ် Biochemistry

せいぶつがく

生物学
ဇီ  နဗ Biology

せいべつ

性別
လိင် Sexuality; Sex

せいめい

生命
အင်သက်ဇီ ိန် Biosis; Life

せいめいほけん

生命保険
အင်သက်အင်ာြခ Life insurance

せいやくしょ(しはらい)

誓約書(支払い)
ကိုသခ နပားနဆာင်ပေါြည်ဟို ကတိသေစာ မပြုမခင်ား Letter of Pledge for Payment

せいり

生理
ဓြမတာ Menstruation



せいりかがくてき

生理化学的な
ဇီ ကြမနဗ  ဓေါတိုနဗ  ပညာရပ်ဆိိုင်ရာ Physiochemical

せいりがく

生理学
ဇီ ကြမနဗ  ပညာရပ်ဆိိုင်ရာ သက်ရ ိကိေစ Physiology

せいりけんさしつ

生理検査室

ဇီ ကြမနဗ  (တေ်ရ ှူားြျာား သိိုို့ြဟိုတ် အင်ဂဂေါြျာား )

 ၏

လိုပ်နဆာင်ချက်ကိို နလဲ့လာနသာ ဓေါတ်ခ ွဲခန်ား

Physiological Examination

ゼーゼーいう

ゼーゼー言う
တရ ီရ ီ အင်သ မြည်၍ အင်သက်ရ ှူမခင်ား Wheezing

せき

咳
နချာင်ားဆိိုားမခင်ား Cough

せきがいせん

赤外線
အင်နီလှိုင်ားနအင်ာက် နရာင်မခည် Infra Red

せきじゅうじ

赤十字
ကကက်နမခနီ Red Cross

せきついしょう

脊椎症

အင်ရိိုားကျီားနပေါင်ားတက်မခင်ားနရာဂေါ၊

နကျာရိိုားဆေ်ယိိုို့ယ င်ား နရာဂေါ။

(သက်ကကီားရွယ်အိင်ိုန ငဲ့် နကျာရိိုားဆေ်နရာင်ရြ်ားသူ

ြျာားတ င် နတ ွဲ့ရ၏)

Spondylosis

せきどめ(ぐすり)

咳止め(薬)

နချာင်ားဆိိုားနဆား၊

နချာင်ားဆိိုား(နပျာက်/သက်သာ)နဆား
Cough Medicine; Cough syrup

せきはい(じんぱい)

石肺(塵肺)
အင်ဆိုတ်နကျာက် Stone Luch; Pneumoconiosis

せっかい

切開
ခ ွဲေိတ်သည်၊ အင်နရမပာားနပေါ်တ င် ခ ွဲေိတ်မခင်ား Incision

せっかいする

切開する
ခ ွဲေိတ်သည်၊ အင်နရမပာားနပေါ်တ င် ခ ွဲေိတ်သည် Incised

せっきょくてき

積極的

ေိတ်ပေါ င်ောား၊ ကျာားကိုတ်တေ်ရ၊ 

တက်တက်ကကကက
Active;

せっきょくてきえきがくちょうさ

積極的疫学調査

ထိနရာက်ေ ာ ကူားေက်နရာဂေါကိို 

ေို ေြ်ားေေ်နဆားမခင်ား
Active Surveillance

せっけっきゅう

赤血球
နသ ားနီဥ Red Blood Cell

せっけつびょう

赤血病
နသ ားနီဥနရာဂေါ

Red Blood (Erythremia) Disease

(Polycytmemia / Anaemia <Iron 

Deficiency Anaemia>)

せっしょく

接触
ထိနတ ွဲ့မခင်ား၊ ဆက်သ ယ်လာမခင်ား Contact

せっしょくかんせん

接触感染
ထိနတ ွဲ့ြှုြ  တဆငဲ့် ကူားေက်မခင်ား Contact Infection

せっしょくしゃ

接触者
နရာဂေါပိိုားရ ိသူန ငဲ့် အင်နီားကပ် ထိေပ် နနထိိုင်ခွဲဲ့သူ Closed contact

せっぱくそうざん

切迫早産
အင်ချိန်ြတိိုင်ြီ အင်နရားနပေါ် နြ ား  ာားမခင်ား

Threatened Premature Labor;

Imminent Abortion

せっぱくりゅうざん

切迫流産
ကနလားပျက်ကျြလိို မ ေ်မခင်ား

Threatened Abortion;

Imminent Abortion



せつめいぶんしょ

説明文書

ရ င်ားလင်ားနမပာကကာား နရားသာားထာားနသာ ောနောင်၊

အင်ည န်ားောနောင်
Explanatory Notes (Instructions)

せなか

背中
နကျာကိုန်ား Back

セファロスポリン 
ဘက်တီားရီားယာား အင်ိုပ်ေိုြျာားကိို ကျယ်မပနံ့်ေ ာ

ကိုသနိိုင်နသာ ပိိုားသတ်နဆား အင်ိုပ်ေို
Cephalosporin

せめる

責める

အင်မပေ်တင်သည်၊  ိအင်ာားနပားသည်၊

နာကျင်ြှု မပြုနေသည်၊ ညမင်ားပန်ားန ိပ်ေက်သည်၊

ေ တ်ေ ွဲသည်၊ တိိုက်ခိိုက်သည်

Torture;

Excruciate;

Torment;

Criminate

ぜんご

前後
နရ ွဲ့နနာက် Before and Behind

せんこつ

仙骨
နကျာရိိုားဆေ်တ ယ် ၅ခိုပေါနသာ  ိိုင်ားပို ေ  ပြီားထူရိိုား Sacrum

ぜんしんますい

全身麻酔

ခနဓာကိိုယ် တေ်ကိိုယ်လို ားအင်ာား

နြဲ့နမြာနေရန် နပားသညဲ့် နြဲ့နဆား
General Anesthesia

せんせい

先生
ဆရာ ( န်) Doctor; Teacher

ぜんそく

喘息
ပန်ားနာရင်ကကပ်နရာဂေါ Asthma

ぜんそくちりょうやく

喘息治療薬
ပန်ားနာရင်ကကပ်နရာဂေါတ င် အင်သို ားမပြုနသာ နဆား Antasthmatic

せんたくき

洗濯機
အင် တ်နလျှာ်ေက် Washing Machine

ぜんちょう

前腸
အူင်နရ ွဲ့ပိိုင်ား

Foregut;

Stomodeum; Prosenteron

せんていりょうようひ

選定療養費: 

ほけんがいりょうようひ（いやく）

保険外療養費（意訳）

ကျန်ားြာနရား အင်ာြခ န ငဲ့် ြဆိိုင်နသာ ကိုထို ား၊

နဆားြျာားကိို အင်သို ားမပြုရာတ င် ကိုန်ကျနသာ

နဆားကိုသေရိတ်

Surcharge for the Patient without 

Referral Letter;

Not Covered by Insurance

ぜんとうの

前頭の
နရ ွဲ့ဦားနခေါင်ားပိိုင်ား Sinsiput; Forehead

ぜんぽう[かほう]とっしゅつ(しょう)

前方[下方]突出(症)
နရ ွဲ့သိိုို့ နငေါထ က်နနမခင်ား (နရာဂေါ) Protruding Forward

せんもう

せん妄

(အင် ျာား/နြဲ့နဆားနကကာငဲ့်)ကနယာင်ကတန်ား 

မ ေ်မခင်ား
Delirium

せんもんい

専門医
အင်ထူားဆရာ န်ကကီား Medical specialist

せんもんか

専門家
ပနရာ် က်ရ င်နယ်၊ က ြ်ားကျင်သူ Expert; Specialist; Professional

ぜんわん(ぜんはく)

前腕(前膊)
လက်နြာင်ား၊ လက် ျ Forearm

㋞



ぞうえいざい

造影剤

ဆနံ့်ကျင်ဘက် ကကာားခ ပေစည်ား၊

ဓေါတ်နရာင်မခည် ြမ တ်နိိုင်နသာ အင်ရာ တထြု

(CT ရိိုက်ကူားသညဲ့်အင်ခေါ အင်သို ားမပြုနသာ နဆားရည်)

Contrast Medium;

Contrast and Opaque Media

ぞうか

増加
တိိုားပ ာားမခင်ား Increase; Gain

ぞうき

臓器
ကိိုယ်တ င်ားအင်ဂဂေါ အင်ေိတ်အင်ပိိုင်ားြျာား၊ ကလီောြျာား Internal organs; Viscera

そうきはっけん

早期発見
နောေီားေ ာ နတ ွဲ့ရ ိမခင်ား Early Detection

そうごうてき

総合的
ေိုနပေါင်ား၍ (ခခြု ငို ၍) ေဉ်ားောားမခင်ား Comprehensive; Synthetic

そうざん

早産

လြနေဲ့ဘွဲ သတ်ြ တ်ရက်ထက်

နောနသာကနလား နြ ား  ာားမခင်ား

Premature Birth;

Premature/Early Delivery

そうししゃ

創始者
တည်နထာင်သူ Founder

そうだん

相談
တိိုင်ပင်မခင်ား Consultation

そくせんじょきょ

塞栓除去

နသ ားနကကာတ င်ား ပိတ်ဆိိုို့နနနသာ

နသ ားခွဲကိို ခ ွဲေိတ် ယ်ရ ာားမခင်ား

Embolectomy;

Surgical removal of embolus

そしき

組織
တေ်ရ ှူား (အင်သာားြျှင်) Tissue

そしきしん

組織診
တေ်ရ ှူားနဗ  နရာဂေါရ ာန   ေေ်နဆားမခင်ား histological diagnosis

そっとう

卒倒
သတိလေ်မခင်ား၊ (ြူား)နြဲ့နမြာမခင်ား Fainting; Syncope

㋟

だい3きばいどく

第3期梅毒
တတိယအင်ဆငဲ့် ဆေ် လေ်နရာဂေါ Third stage of Syphilis

たいいん

退院
နဆားရို ဆင်ားမခင်ား Leaving hospital;

Discharge from hospital

たいいんしん

大陰唇
နှုတ်ခြ်ားကကီား၊ ြအင်ဂဂေါဇတ်၏ အင်ရည်မပာားလိပ် Labia Majora

たいおう

対応

ဆက်န ယ်ြှု၊ (နည်ားပညာအင်ရ)

သငဲ့်နတာ် ကိိုက်ညီနသာ

Correspondence (to);

dealing with;

compatibility (with technology)

たいがいじゅせい

体外受精
ခနဓာကိိုယ် မပင်ပတ င် သနနဓနအင်ာင်ရန် မပြုလိုပ်မခင်ား External Fertilization

たいじ

胎児
သနနဓသာားနလာင်ား၊ သနနဓသာား Embryo; Foetus; Fetus

たいじゅう

体重
ကိိုယ်ခနဓာ အင်နလားချိန် Body Weight

たいじゅうげんしょう

体重減少
ကိိုယ်ခနဓာ အင်နလားချိန် ကျမခင်ား၊ ပိန်မခင်ား Loss (of) Weight;

Weight Reduction

だいじょうみゃく

大静脈
နသ ားမပန်နကကာြကကီား Vena Cave



たいしょく

大食
အင်ောားကကီားမခင်ား Bulimia; Voracity

たいせいきん

耐性菌

နဆားယဉ်ပေါား ဘက်တီားရီားယာား၊

နဆားြတိိုားနတာဲ့နသာ ဘက်တီားရီယာား
Antibiotic-resistant bacteria

だいぜつしょう

大舌症
လျှာကကီားမခင်ား Macroglossia

たいせつ

大切
အင်နရားကကီားနသာ၊ တန် ိိုားထာားနသာ Crucial; Important; Important;

Of Import

だいたいこつ

大腿骨
နပေါင်ရိိုား Femur

だいたいこつ[ぶ]の

大腿骨[部]の
နပေါင်ရိိုားအင်ပိိုင်ား Of the Femoral Part

だいたいしんけいつう

大腿神経痛
နပေါင်ရိိုားရ ိ အင်ာရို နကကာ နာကျင်မခင်ား Femoral neuralgia;

Femoral nerve pain

だいちょう

大腸
အူင်ြကကီား Large Bowel;

Intestinum Crassum; Colon

だいちょうカメラ

大腸カメラ
အူင်ြကကီား ကကညဲ့် ကင်ြရာ Colonoscopic camera

だいちょうえん

大腸炎
အူင်ြကကီား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Colitis

だいちょうがん

大腸癌
အူင်ြကကီား ကင်ဆာ Large Bowel Cancer;

Colorectal Cancer

だいちょうきん

大腸菌
အူင်ြကကီား အင်တ င်ားရ ိ ပိိုား

Colitis Germ;

Bacterium (Escherichia/

coliform bacilli) Coli

たいどう

胎動
( ြ်ားပိိုက်အင်တ င်ားရ ိ) ကနလားငယ် လှုပ်မခင်ား Fetal Movement; Quickening

だいどうみゃく

大動脈
နသ ားလ တ်နကကာြကကီား Aorta

たいないどけい

体内時計

ရာသီဥတို၊ နနံ့/ည ကိိုလိိုက်၍

ခနဓာကိိုယ်ြ  အင်ချိန်ကိိုက် လိုပ်နဆာင်ချက်
Biological Clock

たいはん

大半
အင်ြျာားအင်ာားမ ငဲ့် Majority, Most (of), Mostly

たいばん

胎盤
ချက်(ကကိြုား/မပာား)၊ အင်ချင်ား Placenta

たいぶつレンズ

対物レンズ

(အင်ဏိုကကညဲ့် ြ န်ဘီလူားထိပ်ရ ိ ပို ရိပ်ထင်ရ ာားနေရန်

အင်တိိုားအင်နလျာဲ့ မပြုလိုပ်နိိုင်နသာ ) ြ န်ဘီလူား
Objective Lens

だいぶぶん

大部分
အင်ြျာားအင်ာားမ ငဲ့်၊ နတာ်နတာ်ြျာားြျာား အင်ပိိုင်ား Almost

だいほっさ(てんかんせいしっかんかん

れんご)

大発作 (てんかん性疾患関連語)

တက်တတ်နသာနရာဂေါ Grand Mal

たいんしょう

多飲症
အင်လ န်အင်ြင်ားနရငတ်မခင်ား၊ နရနသာက်လ န်ားမခင်ား Polydipsia; Excessive thirst;

Excessive drinking



ダウンしょう

ダウン症

ဂဏာြပငိြ် ေိတ်ြထိန်ားနိိုင်နသာနရာဂေါ၊

န ေါင်ားနရာဂေါ၊

ဦားနန ာက်   ွဲ့ပ ိြုားြှု နန ားနက ားနသာ နရာဂေါ

Down's Disease;

Down's Syndrom

たこ အင်သာားြာ ို A Callus; A Corn

たちくらみ

立ちくらみ

လှုပ်ရ ာားလျှင် (ရိုတ်တရက် ြတ်တတ်ရပ်လျှင် )

ြူားြိိုက်မခင်ား

Dizzy; Dizziness;

Postural hypotension;Vertigo

だっすいしょうじょう

脱水症状
နရဓေါတ်ကိုန်ခန်ားမခင်ား၊ နရဓေါတ်ခန်ားနမခာက်မခင်ား Dehydration

だつも

脱毛
အင်နြ ားက တ်မခင်ား၊ အင်နြ ားနှုတ်မခင်ား Depilation; Removal of Hair

だつもうざい

脱毛剤
အင်နြ ားက တ်နဆား Dipilatory

だつモルヒネほう

脱モルヒネ法

နြာ် င်ားမ တ်မခင်ား၊

နြာ် ီားယာား ေ ွဲမခင်ားြ  ကိုသနသာနည်ား
De-morphine Method

だつりょく

脱力
အင်ာားနည်ားချက်၊ က ာဟချက် Weakness; Adynamia

たにょうしょう

多尿症
ဆီားသ ာားြျာားမခင်ား Polyuria

たにんきょうふしょう

他人恐怖症
လူေိြ်ားသူေိြ်ားနကကာက်မခင်ား Xenophobia

たまる

溜まる
ေိုေည်ားသည် Gather; Accumulate; 

Cumulate;Amass;Pile Up

たもつ

保つ
တည်ပြွဲနေသည်၊ ထိန်ားထာားသည် Observe; Keep(up);

Maintain; Defend

たん

痰
သလိပ် Sputum; Phlegm; Expectoration

たんかんえん

胆管炎
သည်ားနမခပပန် နရာင်ရြ်ားမခင်ား Cholangitis

たんじゅう

胆汁
သည်ားနမခရည် Bile

たんじゅうさん

胆汁酸
အင်က်ေေ် သည်ားနမခရည် Bile Acid

たんしゅく

短縮
ကျြု ွဲ့မခင်ား Shortening Operation;

Shortening; Contracting

たんじゅんきんし

単純近視
သာြာန် အင်န ားြှုန်မခင်ား Simple Myopia

だんせいか(しょう)

男性化(症)

ြိန်ားကနလားြျာား အင်ပျိြုန ေါ် င်ေအင်ချိန်တ င်၊

နယာက်ကျာားနလားကွဲဲ့သိိုို့ပင်

(အင်သ နအင်ာမခင်ား၊ ေလိုပ်ကကီားလာမခင်ား )

Masulinism; Virilism;

Man Karatosis

たんせき

胆石
သည်ားနမခနကျာက် Gallstone

たんとうい

担当医
တာ န်ခ  ဆရာ န် Doctor in Charge

たんの けんさ

痰の検査
သလိပ် ေေ်နဆားမခင်ား Examination of Sputum

たんのう

胆嚢
သည်ားနမခအိင်ပ် Gall Bladder



たんのうえん

胆嚢炎
သည်ားနမခအိင်ပ်နရာင်မခင်ား Cholecystitis

㋠

ちんせい(さいみん)ざい

鎮静(催眠)剤

ေိတ်ပငိြ်နဆား၊ အိင်ပ်နဆား Calmative; Sedative; Sedation;

Sedatives; Opiate; hypnotic

ち

血
နသ ား Blood

ち

小さい
နသားနသာ Small

ちかくどんま

知覚鈍麻
ထို ကျဉ်မခင်ား Numbness; Hypoesthesia

チカチカしたひかり

チカチカした光
ြ ိတ်တိုတ် ြ ိတ်တိုတ် အင်လင်ားနရာင် Klickering Light

ちしき

知識
ဗဟိုသိုတ၊ သတင်ားအင်ချက်အင်လက် Know-How; Information;

Knowledge

ちつ

膣
နယာနိ၊ နြ ားလြ်ားနကကာင်ား Vagina; Cunnus

ちつえん

膣炎

နယာနိ နရာင်ရြ်ားမခင်ား၊

နြ ားလြ်ားနကကာင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား
Colpitis; Vaginitis; Elytritis

ちつカンジダしょう

膣カンジダ症

အင်ြျိြုားသြီား နြ ားလြ်ားနကကာင်ား အင်ဂဂေါရပ်

အင်တ င်ားသိိုို့ ြှိုနရာဂေါပိိုား  င်မခင်ား
Vaginal Candidiasis

ちなまぐさい

血なまぐさい
နသ ားေိြ်ားန ံ့ Bloody

ちぶさをしゃぶる

乳房をしゃぶる
သာားမြတ်အင်ာားေိုတ်မခင်ား Suck The Breast

ちゃくよう

着用
 တ်ောားနေမခင်ား Wear

ちゅうい

注意
သတိ (မပြု/ထာား) မခင်ား Attention

ちゅういじこう

注意事項
သတိမပြုရြညဲ့် အင်ချက်ြျာား Precautions;

Matters that Require Attention

ちゅうしゃ

注射
နဆားထိိုားမခင်ား Infusion; Injection; Injection

ちゅうしゃき

注射器
နဆားထိိုားပပန် Syringe

ちゅうしゃばり

注射針
အင်ပ် (နဆားထိိုားအင်ပ်) Needle

ちゅうじゅん

中旬
လ အင်လယ်ပိိုင်ား၊ လတေ်လ၏ အင်လယ် ၁၀ရက် Second (ten days) Decade of a 

Month

ちゅうしんか

中心窩

ြျက်ကကည်လ ာ အင်နပေါ်ရ ိ ချိြုငဲ့် အင်နသားနလား

(မြင်နိိုင်ေ ြ်ား အင်မြငဲ့်ဆို ားနနရာ )

Fovea Centralis;

Fovea Centralis Retinae;

Central Pit

ちゅうとうしょう

中等症

အင်လ န်အင်က   ြမ ေ်နသာ နရာဂေါ၊

အင်လယ်အင်လတ် အင်ဆငဲ့်မ ေ်နသာ နရာဂေါ
Moderate Disease

ちゅうもく

注目
သတိထာားကကသညဲ့် အင်ရာ Observation; Attention;

Remark; Notice



ちょう

腸
အူင် Intestine

ちょうえん

腸炎
အူင်နရာင်မခင်ား Enteritis

ちょうおんぱ

超音波
အင်ာထရာနဆာင်ား

Ultrasonics; 

Supersonic Ray;

Ultra Audible Sound

ちょうおんぱけんさ

超音波検査
အင်ာထရာနဆာင်ား နဆားေေ်မခင်ား Ultrasonography; Echo; Echography

ちょうおんぱしんだんそうち

超音波診断装置
အင်ာထရာနဆာင်ား (နဆားေေ်) ေက် Ultrasonic Diagnoostic Apparatus

ちょうかん

腸管
အူင်လြ်ားနကကာင်ား Digestive tract;

Intestinal tract

ちょうざいの

調剤の
နဆားေပ်နသာ Compounding; Pharmacy;

Drug Compounding

ちょうしんき

聴診器
နာားကျပ် Stethoscope

ちょうチフス

腸チフス
အူင်နရာင်ငန်ား ျာား နရာဂေါ Typhoid

ちょくせつ

直接
တိိုက်ရိိုက် Firsthand; Personally;

In Person; At First Hand

ちょくちょうせつじょ

直腸切除
အူင်ြကကီား မ တ်ထိုတ်မခင်ား Rectal Resection; Rectectomy

ちょくちょうつう

直腸痛
ေအိင်ိုနာကျင်မခင်ား Rectal pain

ちりょう

治療
နဆားကိုသမခင်ား Treatment

ちりょうしつ

治療室
နဆားကိုသသညဲ့် အင်ခန်ား Treatment Room

ちりょうほう(ちりょうほうほう)

治療法(治療方法)
ကိုသနည်ား Treatment (Method)

ちりょうやく

治療薬
ကိုသနဆား Remedium; Therapeutic Agent;

Curative Medicine

ちんせいざい

鎮静剤
ေိတ်ပငိြ်နဆား Sedative

ちんつうざい

鎮痛剤
အင်ကိိုက်အင်ခွဲ နပျာက် (သက်သာ) နဆား Analgesic

㋡

ついかんばんぼうりゅう

椎間板膨隆
(ခေါားဆေ်ရိိုားကကာားရ ိ) အင်ရိိုားနိုချပ် ိိုင်ား န ေါင်ားကကမခင်ား (Intervertebral) Disk Bulge

つういん

通院
နဆားရို မပမခင်ား

(ambulatory)

(Commuting/Attend to Hospital)

Out paient

つうふう

痛風
နဂေါက် နရာဂေါ Gout

つかれる

疲れる
ပင်ပန်ားမခင်ား Tired



つたえた

伝える
နမပာကကာား/ြ ာကကာား သည် Tell

つづく

続く
ဆက်လက် မ ေ်မခင်ား/လိုပ်မခင်ား Following; Continue..

つば

唾
တ နတ ား Spit

つめ

爪
လက်သည်ား Nail

㋢

て

手
လက် Hand

てあしくちびょう

手足口病
နမခလက်ပေါားေပ် အင်နာနပေါက်နရာဂေါ Hand, Foot and Mouth Disease

てあしのゆび

手足の指
 နမခနချာင်ားလက်နချာင်ား Fingers and Toes

てあらい

手洗い
လက်နဆားမခင်ား (bathroom) *Hand Washing

ていさんそけっしょう

低酸素血症

နသ ားအင်တ င်ား နအင်ာက်ဆီဂျင်ဓေါတ်

နည်ားပေါားသညဲ့်နရာဂေါ
Hypoxemia

ていど

程度
.....နလာက်၊ …….ခန်ံ့ (ပြာဏမပ သကဂတ) Degree *Deal

てきせつな

適切な
သငဲ့်တငဲ့်နသာ၊ နလျာ်ကန်နသာ Apposite; Appropriate

てくび

手首
လက်နကာက် တ် Wrist

テトラサイクリン တက်ထရာ ဆိိုင်ကလင်ား Tetracycline

てぶくろ

手袋
လက်အိင်တ် Gloves

でんかいしつ

電解質
လျှပ်လိိုက်ရည် (လျှြုပ်ေေ်ေီား င်နိိုင်နသာ အင်ရည် ) Electrolyte

てんかん

癲癇

 က်ရူားမပန် နရာဂေါ၊

ြကကာခဏ တက်ပပီား သတိနြဲ့သ ာားမခင်ား
Epilepsy

てんがんやく

点眼薬
ြျက်ေဉ်ားနဆား Eye drops

でんきメス

電気メス
(ခ ွဲေိတ်ခန်ားသို ား) လျှပ်ေေ်ဓေါား Electrocautery;

Electric Knife; Cautery Knife

デングねつ

デング熱
နသ ားလ န်တိုပ်နက ား (အင် ျာား) Dengue fever

でんしけんびきょう

電子顕微鏡
အင်က်လက်ထရွန် ြိိုက်ခရိိုေကိုပ် Electron Microscope

てんてき

点滴
အင်နကကာနဆား သ င်ားမခင်ား Drip Infusion; Intravenous Drip

てんとう

転倒
နချာ်လွဲမခင်ား Drop; Tendency to Fall;

Reversal; Inversion

てんねんとう

天然痘
နရနကျာက်(နရာဂေါ) Smallpox



てんらく

転落
မပြုတ်ကျမခင်ား Fall

㋣

どういする

同意する
သနဘာတူညီသည် Agree with Somebody About [on] Sth

どうかん

導管
ပိိုက်နချာင်ား၊ ပပန်နချာင်ား

Vessel Capillary Tube;

Pipe Line; Line; Conductor

どうき

動悸
န လို ားခိုန် မြန်မခင်ား Palpitation; Palpitatio Cordis

どうこう

同行
အင်တူတက  သ ာားမခင်ား

Fellow Pilgrim;

Accompanying; Party

とうこつどうみゃく

橈骨動脈
လက်နကာက် တ် နသ ား(လ တ်) နကကာ Arteria Radialis; Radial Artery

どうし

同視
ြျက်လို ားန ေ်ဘက် အင်မြင်တူမခင်ား Identification; Isopia

どうじょうみゃく

動静脈
နသ ားလ တ်မပန်နကကာ Arteriovenous

どうせいあいのじょせい

同性愛の女性
လိင်တူချေ်နသာ အင်ြျိြုားသြီား Homosexual women; Lebisan

とうつう

疼痛
ကိိုက်ခွဲမခင်ား Dolor; Ache; Pain

どうとう(にすること)

同等(にすること)
တူညီနသာ As; Every bit; Equally

とうにょうびょう

糖尿病
ဆီားချိြုနရာဂေါ

Diabetic; DM;

Diabetes Mellitus; Diabetes

とうにょうびょうじんしょう

糖尿病性腎症

ဆီားချိြုနကကာငဲ့်မ ေ်နသာ

နကျာက်ကပ်နရာဂေါန  နာ
Diabetic Nephropathy

とうにょうびょうせいしんけいしょう

糖尿病性神経症

ဆီားချိြုနကကာငဲ့်မ ေ်နသာ

အင်ာရို နကကာ ထိခိိုက်ြှု နရာဂေါန  နာ
Diabetic Neuropathy

とうにょうびょうのくすり

糖尿病の薬
ဆီားချိြုကျနဆား၊ ဆီားချိြုထိန်ားနဆား

Diabetes Remedy;

Antidiabetic Drug

どうはん

同伴
အင်တူတက Associated

とうびょういん

当病院
ဤနဆားရို  (၄င်ားနဆားရို ၊ ထိိုနဆားရို ) This Hospital

どうぶつ

動物
တိရိေဆာန် Animal

どうぶつがく

動物学
သတတနဗ Zoology

どうぶつがくしゃ

動物学者
သတတနဗ  ပညာရ င် Zoologist

どうぶつしょくせい

動物食性

အင်မခာားတိရိေဆာန်ြျာား၏ အင်သာားကိို

ောားမခင်ားတ င် ြ ိခိိုနသာ
Zoophagous

どうぶつせいあいしょう

動物性愛症

တိရိေဆာန်န ငဲ့် ကာြဆက်ဆ ြှုကိို

ကကိြုက်နသာ နရာဂေါ
Zoolagnia



どうぶつせいどくそ

動物性毒素
တိရိေဆာန်ြ  အင်နမခခ မ ေ်နသာ အင်ဆိပ် Zootoxin

どうぶつとのせいこう(じゅうかん)

動物との性交(獣姦)
တိရိေဆာန်န ငဲ့် ကာြဆက်ဆ မခင်ား

Bestiality; Bestialitas;

Zooerastia

どうみゃく

動脈
နသ ားလ တ် နကကာ Arterial; Artery; Arteria

どうみゃくえん

動脈炎
နသ ား(လ တ် )နကကာ နရာင်ရြ်ားမခင်ား Arteriitis; Arteritis

どうみゃくかん

動脈管
နသ ား(လ တ် )နကကာပပန်

Arterial Duct;

Ductus Arteriosus;

Botallo Duct

どうみゃくこうか

動脈硬化
နသ ား(လ တ် )နကကာ ြာနကကာမခင်ား Arteriosclerosis

どうみゃくこうかしょう

動脈硬化症
နသ ား(လ တ် )နကကာ ြာနကကာသညဲ့် နရာဂေါ Arteriosclerosis

どうみゃくさつえい

動脈撮影
နသ ားလ တ်နကကာ ဓေါတ်ြ န်ရိိုက်မခင်ား

Angiogram ; Arterial Phase;

AG; Arteriography

どうりょくがく

動力学

နရွွဲ့လျာားေ ြ်ားအင်င်၊

အင်နရွွဲ့ေ ြ်ားအင်ာားန ငဲ့် ဆိိုင်နသာ ပညာရပ်
Dynamics; Kinetics

とくいど

特異度:

いんせいのひとをただしくいんせいと

はんだんするかくりつ

陰性の人を正しく陰性と判定する確率

တိကျြှု Specificity

どくそ

毒素
အင်ဆိပ် Poison; Toxic Material

どくぶつがく

毒物学
အင်ဆိပ်ဆိိုင်ရာ ပညာရပ် Toxicology

としごろ

年ごろ

(အိင်ြ်နထာင်မပြုရန်) သငဲ့်နတာ်နသာ အင်ရွယ်၊

အင်ထိိုက်အင်နလျာက် ကကီားမပင်ား ရင်ဲ့ကျက်နသာ

အင်ရွယ်

appropriate age (to….);

old enough (to….);

age of maturity; age of adulthood

どしょく

土食
နမြကကီားောားမခင်ား Geophagia

どしょくしょう

土食症
နမြကကီားောားချင်သညဲ့် နရာဂေါ Allotriophagy; Geophagia

どそう

土葬
နမြမြမပ် သပဂိြုဟ်မခင်ား Burial

とつぜん

突然
ရိုတ်တရက် Sudden

とぶつ

吐物
အင်န် တ် Vomitus

とりこむ

取り込む
နပေါင်ားေပ် နလဲ့လာယူသည်

Integrate; Incorporate;

Ingest; Take in; Absorb

とりはだ

鳥肌
ကကက်သီားထမခင်ား

goosebumps; gooseflesh;

goose pimples

㋤



ナースコール သူနာမပြုနခေါ် ဘွဲလ်နခေါင်ားနလာင်ား Nurse call button

ないいんせい

内因性
ကိိုယ်ခနဓာအင်တ င်ားြ  မ ေ်နပေါ်နသာ Edogenous

ないか

内科
အင်နထ နထ နရာဂေါကို ဌာန Internal Medicine; Medicine

ないかい

内科医
အင်နထ နထ နရာဂေါကို ဆရာ န် Physician

ないじ

内耳
အင်တ င်ားနာား၊ နာားအင်တ င်ားပိိုင်ား Inner Ear; Internal Ear

ないしきょう

内視鏡
အင်တ င်ားကကညဲ့်ြ န်နမပာင်ား Endoscope

ないしん

内診
အင်နထ နထ  နရာဂေါ နဆားေေ်မခင်ား Internal Examination

ないぞう

内臓
ကိိုယ်တ င်ား အင်ဂဂေါကလီော Visceral Organ

ないぞうリーシュマニアしょう

内臓リーシュマニア症

ကိိုယ်တ င်ား ကလီောအင်ာား ပိိုားတေ်ြျိြုား

ကိိုက်ခ ရ၍ ကပ်ပေါားေ ွဲနာ (လီရ ြာြီယာ)
Visceral leishmaniasis

ないはんせんそく

内反尖足
နမခအင်တ င်ားဘက် ခ င်မခင်ား Varus Equinus

ないふく

内服
နသာက်နဆား/ပေါားေပ်န ငဲ့် ဆိိုင်နသာ Oral Administration; p. o.

ないふくれき

内服歴
နသာက်နဆားသို ားေ ွဲမခင်ား ြ တ်တြ်ား History of Oral Administration

ないぶんぴつき

内分泌器

နသ ားအင်တ င်ား နဟာ်ြိုန်ားြျာားကိို တိိုက်ရိိုက် 

ထိုတ်နပားနသာ အင်ဂဂေါအင်ေိတ်အင်ပိိုင်ား
Endocrine Organ

なかゆび

中指
လက်ခလယ် Digitus Medius; Middle Finger

ながれ

流れ
ေီားဆင်ားမခင်ား Flow

なく

泣く
ငိိုသည် Cry

なやむ

悩む
နတ န မခင်ား To be Worried; To be Troubled

なれ

慣れ
ကျငဲ့်သာားရနသာ Experience

なんこつ

軟骨
အင်ရိိုားနို Cartilage

なんこつ(の)

軟骨(の)
အင်ရိိုားနို (၏) (of) Cartilage

なんこつえん

軟骨炎
အင်ရိိုားနို နရာင်မခင်ား Polychondrtis

なんざん

難産
ြီား  ာားရန် ခက်ခွဲမခင်ား Difficult Delivery

なんど

何度
အင်ကကိြ်ြျာားေ ာ၊ ဘယ်န ေ်ကကိြ်

How many times?;

How often?

なんびょう

難病
ရှုပ်နထ ားနပ လီ (ကိုသရန် ခက်ခွဲ)နသာ နရာဂေါ Incurable Disease



㊁

にさんかたんそ

二酸化炭素
ကာဘ န် ိိုင်နအင်ာက်ဆိို ်

Carbon Dioxide;

Carbonic Acid Anhydride

にせいしゃ

にせ医者
သြာားနယာင် / အင်နယာင်နဆာင် ဆရာ န် Quack

にちじょうせいかつ

日常生活
သာြာန်နနံ့ေဉ် နနထိိုင်ြှု Daily Life

にっこう

日光
နနနရာင်မခည် Sun Rays; Sunlight

にっちゅう

日中
နနံ့လည်နနံ့ခင်ား Daytime

にゅういん

入院
နဆားရို တက်မခင်ား

Hospital Admission;

Hospitalization; Admission

にゅういんひ

入院費
နဆားရို တက်ခ Hospital Expense

にゅうじ

乳児
နိိုေိိုို့ကနလား၊ တေ်န ေ်နအင်ာက်ကနလား Suckling Infant; Baby; Infant

にゅうよく

入浴
နရချိြုားမခင်ား

Balneum; Bathing;

Balneum Bath; Bath

にゅうよくざい

入浴剤
နရချိြုားကန်သို ားနဆား

Bath Water Mixes;

Bath Additives

にょうかん

尿管
(နကျာက်ကပ်န ငဲ့် ဆီားအိင်ြ် အင်ကကာားရ ိ ) ဆီားပပန် Ureter

にょうかんえん

尿管炎
ဆီားလြ်ားနကကာင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Urinary Tract Inflammation

にょうけんさ

尿検査
ဆီားေေ်မခင်ား Urinalysis

にょうさいきんばいよう

尿細菌培養
(နဆားေေ်ရန်) ဆီားပိိုားနြ ားမခင်ား Urinary bacteria culture

にょうそ

尿素
ယူရီားယာားဓေါတ် Urea

にょうとう

尿糖
ဆီားတ င်ပေါရ ိနသာ (သကကာား) အင်ချိြုဓေါတ် Urine suger

にょうどう

尿道

(ဆီားအိင်ြ်ြ  အင်မပင်သိိုို့ ထ က်နသာ) 

ဆီားလြ်ားနကကာင်ား
Urethra

にょうとうち

尿糖値
ဆီားတ င်ပေါရ ိနသာ (သကကာား) အင်ချိြုဓေါတ် ပြာဏ Urine Suger Value

にょうぶんせき

尿分析
ဆီားေေ်မခင်ား Urine Analysis

にょうろかんせんしょう

尿路感染症
ဆီားလြ်ားနကကာင်ား ပိိုား င်မခင်ား Urinary tract infection

にょうろけっせき

尿路結石
ဆီားလြ်ားနကကာင်ား နကျာက်တည်မခင်ား Urinary Tract Stone; Urolithiasis

にんげん

人間
လူသာား Man; Human

にんしん

妊娠
ကိိုယ် န်နဆာင်မခင်ား Pregnancy



にんしんけんさ

妊娠検査
ကိိုယ် န်ရ ိြရ ိ ေေ်မခင်ား pregnancy Test

にんしんこうけつあつしょうこうぐん

妊娠高血圧症候群
ကိိုယ် န်နကကာငဲ့် မ ေ်နသာ နသ ားတိိုားနရာဂေါ Pregnancy-Induced Hypertension

にんしんする

妊娠する
ကိိုယ် န်ရ ိသည်၊ ကိိုယ် န်နဆာင်သည် Get Pregnant

にんしんとうにょうびょう

妊娠糖尿病
ကိိုယ် န်နဆာင်သည် ဆီားချိြုနရာဂေါ

Pregnancy Diabetes;

Gestational Diabetes

にんちしょう

認知症

ရူားသ ပ်မခင်ား၊ ဦားနန ာက် ြူြြ န်မခင်ား၊

ြ တ်ဉာဏ်ချိြုွဲ့ယ င်ားမခင်ား
Dementia

㋦

ぬりくすり

塗り薬
လိြ်ားနဆား Ointment; Liniment

㋧

ねざけ

寝酒
ညဘက်အင်ရက်နသာက်မခင်ား Nightcap

ねしょうべん

寝小便
အိင်ပ်ယာအင်တ င်ား ဆီားသ ာားမခင်ား Bedwetting

ねつ

熱
အင် ျာား၊ ကိိုယ်ပူမခင်ား Fever

ねっしゃびょう

熱射病
အင်ပူရ ပ်မခင်ား Heat stroke

ねっしょう

熱傷
အင်ပူနလာင်မခင်ား

Burn; Burn Injury;

Combustio; Ambustion

ねぶそく

寝不足
အိင်ပ်နရားပျက်မခင်ား၊ အိင်ပ်နရားြ မခင်ား Lack of Sleep

ねむ

眠り
အိင်ပ်နပျာ်မခင်ား

Sleeping; Decease;

Death; Expiry

ねむけ

眠気
အိင်ပ်ချင်ေိတ် Sleepiness

ねんれい

年齢
အင်သက် (အင်ရွယ်) Age

㋨

のう

脳
ဦားနန ာက် Brain

のうえん

脳炎
ဦားနန ာက် နရာင်မခင်ား

Encephalitis; Eerebritis; 

Encephalitides

のうけいせいふぜん

脳形成不全
ဦားနန ာက် ပို ြ န် ကကီားထ ာားြှု ြရ ိမခင်ား Encephalo-dysplasia

のうしゅく

濃縮
သိပ်သည်ားမပေ်န ေ်မခင်ား Enriched

のうしゅっけつ

脳出血
ဦားနန ာက်နသ ားထ က်မခင်ား

Encephalorrhagia; Intracerebral 

Bleeding

のうしょう

脳症
ဦားနန ာက်နရာဂေါ Encephalopathy



のうしょうがい

脳障害
ဦားနန ာက် ထိခိိုက်မခင်ား Brain Damage

のうしんけい

脳神経
ဦားနန ာက် အင်ာရို နကကာ Cranial Nerve

のうしんけいげか

脳神経外科
ဦားနန ာက် န ငဲ့် အင်ာရို နကကာ ခ ွဲေိတ်ဌာန Neurosurgery

のうひしつ

脳皮質
ဦားနန ာက်၏ အင်မပင်ဘက်ဆို ား အင်လ ာ Brain cortex

のど

喉
လည်နချာင်ား Throat

のどぼとけ

喉仏

အင်ာသီား၊ လည်နေဲ့၊ အင်သ အိင်ိုားန ငဲ့်အင်တူ

မ ေ်လာနသာ လည်တိိုင်ရ ိ အင်နေဲ့
Adam's Apple

のみぐすり

飲み薬
နသာက်နဆား Oral Medication

のみこむこと

飲み込むこと
နသာက်မခင်ား၊ ြျိြုချမခင်ား Swallow

㋩

は

歯
သ ာား Tooth

はい

肺
အင်ဆိုတ် Lung

はいえん

肺炎

(さいきんせい、ひていがた、かんしつ

せい）

（細菌性、非定型、間質性）

(နြိိုားနီားယာား) အင်ဆိုတ်နရာင်နရာဂေါ၊

အင်ဆိုတ်နရာင်မခင်ား

Pneumonia

(Bacterial, Atypical, Interstitial)

はいきしゅ

肺気腫

အင်ဆိုတ်နလအိင်တ်ငယ်ြျာား နရာင်ရြ်ားမခင်ားနကကာငဲ့်

နလပပန်ပိတ်၍ အင်သက်ရ ှူကျပ်မခင်ား
Pulmonary Emphysema

はいけつしょう

敗血症

နသ ားထွဲ တေ်ရူားထွဲသိိုို့ နရာဂေါပိိုား အင်ဆိပ်ပျ ွဲ့မခင်ား၊

နသ ားြသန်ံ့်မ ေ်မခင်ား၊

ကိိုယ်တ င်ားသိိုို့ နရာဂေါပိိုား င်မခင်ား၊

အင်ဆိုတ်တ င်ား နလ င်န ာနရာင်မခင်ား

Sepsis

はいすいしゅ/はいふしゅ

肺水腫/肺浮腫

အင်ဆိုတ်(နလအိင်တ်)အင်တ င်ား နရ င်မခင်ား၊ 

န ာနရာင်မခင်ား
Pulmonary Edema

はいにょう

排尿
ဆီားသ ာားမခင်ား Urination

はいにょうこんなん

排尿困難
ဆီားသ ာားရ ခက်ခွဲမခင်ား Difficult Urination

はいにょうしょうがい

排尿障害
ဆီားသ ာားရ ခက်ခွဲမခင်ား၊ နာကျင်မခင်ား Dysuria

はいべん

排便
အင်ညေ်အင်နကကား ကျင်ကကီားေ နံ့်မခင်ား Defecation

はいほう

肺胞
အင်ဆိုတ် နလအိင်တ်ငယ် Alveoli of Lung

はいらん

排卵
သာားဥနကကမခင်ား Ovulation



はがぬける

歯が抜ける

သ ာားကျိြုားသည်၊ က တ်ထ က်သည်

(歯を抜くနှုတ်သည် )
To Lose a Tooth

はきけ

吐き気
အင်န်ချင်ေိတ် Gagging; Nausea

はきだす

吐き出す
အင်န်ထိုတ်သည်

Exhale; Emanate;

Give Forth; Sick; Disgorge

はく

吐く
အင်န်သည် Vomit

はぐき

歯茎
သ ာား ို ား Gums

はくないしょう

白内障
အင်တ င်ားတိြ်၊ ြျက်ေိလင်ားြ န်၏ အင်လင်ားပိတ်မခင်ား Cataracts

はこぶ

運ぶ
သယ်နဆာင်မခင်ား

Bear; Channel; Channelise;

Transport

はしゅせい

播種性
ခနဓာကိိုယ် အင်န  ို့ ပျ ွဲ့န  ို့မခင်ား Disseminated

ばしょ

場所
နနရာ Place

はずかしい

恥ずかしい
ရ က်မခင်ား Ashamed

パソコン က န်ပျြုတာ Personal Computer

はたらき

動き
လှုပ်ရ ာားြှု Movement

はつおんしょうがい

発音障害
ေကာားြပီမခင်ား၊ အင်/ထေ် မခင်ား

Pronunciation Failure;

Speech Disorder

はすい

破水
နရြ ာနပေါက်မခင်ား Amniorrhexis; Rupture of membrane

はつねつ

発熱
ေ ျာားလာမခင်ား၊ ကိိုယ်ပူလာမခင်ား

Fever; Heating; Heat Buildup;

Pyrexia

はな

鼻
န ာနခေါင်ား Nose

はなじる

鼻汁
န ာရည် Nasal Discharge

はなみず

鼻水
န ာရည်ယိိုမခင်ား Runny Nose

はやりめ

はやり目

ပိိုားနကကာငဲ့်မ ေ်နသာ ြျက်ေိေ  မခင်ား၊

ြျက်ေိနာ၊ ြျက်ခ  အင်တ င်ားသာား နရာင်ရြ်ားနာ
Pink Eye; Conjunctivitis

はらおび

腹帯
 ြ်ားပိိုက် ( ြ်ားနခေါင်ား) မပာား Belly band

はりぐすり

貼り薬
ကပ်နဆား Medical Patch

はりでさすような

針で刺すような
အင်ပ်န ငဲ့် ထိိုားသကွဲဲ့သိိုို့ Sting; Bite; Prick

はをけずる

歯を削る
သ ာားမခေ်မခင်ား Scaling

はんい

範囲
အင်ကျယ်အင် န်ား ပေါတ် န်ားကျင် Area; Scope; Range



バンコマイシン 
glycopeptide အင်ိုပ်ေို င်

ဘက်တီားရီားယာား ပိိုားသတ်နဆား
Vancomycin

はんていきじゅん

判定基準
ေြ်ားသပ်မခင်ား၊ ဆို ားမ တ်ရန် သတ်ြ တ်ချက်ြျာား Testing Criteria

はんぱつせい

汎発性
တေ်ကိိုယ်လို ားတ င် မ ေ်ပ ာားမခင်ား Generalized

㋪
ひきつるような 

引きつるような
ဆ ွဲထာားသကွဲဲ့သိိုို့ Twitch

ひじ

肘
တ နတာင်ဆေ် Elbow

びちゅうかくわんきょくしょう

鼻中隔湾曲症
န ာနခေါင်ားအင်ကန်ံ့ နကာက်နက ားမခင်ား Nasal septal deviation/curvature

ひつような

必要な
လိိုအင်ပ်ချက် Necessary

ひとさしゆび

人指し指
လက်ညမိြုား (Index) Finger

ひやあせ

冷や汗
နခ ားနေား Cold Sweat

びょうき

病気
နရာဂေါ Disease; Sickness; Illness

びょうげんたい

病原体

ခနဓာကိိုယ်အင်တ င်ား နရာဂေါမ ေ်နေနသာ ပိိုားြ ာား၊

နရာဂေါ ပိိုားြ ာားဇီ 

Causative Factor;

Disease Germ; Pathogen

びょうてききんし

病的近視
နရာဂေါနကကာငဲ့် အင်န ားြှုန်မခင်ား Pathological Myopia

びょうり

病理
နရာဂေါ ရ ာန  နရား Pathology; Pathological State

びょうりい

病理医
နရာဂေါနဗ  ဆရာ န် Pathologist

びょうりがく

病理学
နရာဂေါနဗ Pathology

びょうりけんさ

病理検査
နရာဂေါ ရ ာန  နရား နဆားေေ်ချက် Pathological Examination

びょうりそしきしんだん

病理組織診断
အင်ဏိုကကညဲ့် ြ န်နမပာင်ားမ ငဲ့် နရာဂေါရ ာန   ေေ်နဆားမခင်ား Histopathologic Diagnosis

ぴりぴりする ေိိုားေိိုားေေ်ေေ် ကျဉ်မခင်ား Tingling sensation

ひるね

昼寝
နနံ့လည်နနံ့ခင်ား အင်နာားယူမခင်ား၊ တနရားအိင်ပ်မခင်ား Rest; Midday Nap; Nap

ピント ဆို ချက် Focus

㋫

ふあん

不安
ေိတ်ြချရမခင်ား

Nervous; Disconcerted;

Restless; Anxiety

ふあんていきょうしんしょう

不安定狭心症

(ြူြြ န်) ေိတ်ြချရနသားနသာ န လို ားနသ ားနကကာ

ကျဉ်ား/ပိတ် ရင်ဘတ်နအင်ာငဲ့်မခင်ား အင်နမခအင်နန

Insecurity Angina Pectoris;

Unstable Angiitis(Angina)

ふかしけん

負荷試験

 န်ပိ ခ နိိုင်ရည် ေေ်နဆားြှု၊

ခ နိိုင်ရည်ကိို ေြ်ားသပ် ေေ်နဆားမခင်ား

Load test; Endurance Test;

Tolerance Test

ふくざつ

複雑
ရှုပ်နထ ားမခင်ား Complexly



ふくさよう

副作用
နဘားထ က် ထိခိိုက်ြှု၊ နဘားထ က်ဆိိုားကျိြုားြျာား

Side Effect/Reaction;

Adverse Drug Reactions

ふくすい

腹水
 ျဉ်ား၊ နရ ျဉ်ား Ascites Fluid; Ascites; Hydroperitonia

ふくせい(DNAなどの）

複製 (DNAなどの）
ပ ာားယူမခင်ား၊ မပန်ကကာားချက်၊ ပွဲဲ့တင်သ ၊ တန်မပန် Replication

ふくつう

腹痛
ဗိိုက်နာမခင်ား Abdominal Pain; Abdominalgia

ふくびくうえん

副鼻腔炎
န ာနိုရိိုား လှိုဏ်ားနခေါင်ား နရာင်ရြ်ားမခင်ား Sinusitis

ふけ နဗာက်၊ ဦားရည်ခ   အင်ရည်မပာား Dandruff

ふしょう

負傷
 ဏ်ရာ Wound; Injury; Hurt

ふせいみゃく

不整脈
န လို ားခိုန်နှု ား၊ နသ ားခိုန်နှုန်ား ပို ြြ န်မခင်ား Arrhythmia

ふだん

普段
သာြာန် ရိိုားရိိုား

Usual; Normal; Everyday;

Habitual; Ordinary

フットケア

*とうにょうびょうかんじゃの

糖尿病患者の

(ဆီားချိြုန  နာရ င်ြျာား ) နမခနချာင်ား (ထိခိိုက်ြှု 

ြရ ိနေရန်) နောငဲ့်နရ ာက်မခင်ား၊ နမခနချာင်ားရ ိ 

အင်နာ ဏ်ရာြျာားအင်ာား နောငဲ့်နရ ာက် ကိုသမခင်ား

Diabetic Foot Care

(Self-Care /

Medical Professional Care)

ぶどうまく

ぶどう膜

ြျက် န်ားနက်န ငဲ့်

နသ ားနကကာြျာားပေါ အင်လယ်လ ာ (အူင်ဗီယာ)
Uvea

ふみん

不眠
အိင်ပ်ြနပျာ်မခင်ား Vigil; Agrypnia; Sleeplessness

プロトロンビンじかん(PT)

プロトロンビン時間(PT)

အင်သည်ားက နပေါင်ားေည်ားထိုတ်လိုပ်သညဲ့် နသ ားထွဲရ ိ

Blood plasma တ င် ပေါနသာ နသ ားရည်ကကည်

ပရိိုတိြ်ား မ ေ်ပေါသည်။ န ေါက်ယူေေ်နဆားနသာ

နသ ားေက်အင်တ င်ား နဆားထညဲ့်ကာ နသ ားခွဲရန် 

ကကာချိန်ကိို တိိုင်ားထ ာ န ေါ်မပပေါသည်။

Prothrombin Time

ぶんしひょうてきやく

分子標的薬

သတ်ြ တ်ထာားနသာ/သက်ဆိိုင်ရာ ကင်ဆာဆွဲလ်

ကိိုသာ တိိုက် က်နပားနသာ ကင်ဆာ နရာဂေါ 

ကိုသရာတ င် သို ားနသာနဆား (Chemotherapy 

ဓေါတိုကိုထို ားထက် ပိိုနကာင်ားနသာနဆား )

Molecular Target Drug

ぶんべん

分娩
ြီား  ာားမခင်ား Delivery

ぶんべんしつ

分娩室
ြီား  ာားခန်ား Delivery Room

ぶんべんだい

分娩台
ြီား  ာားကိုတင် Delivery Table; Birthing Table

ぶんべんよていび

分娩予定日
ခနံ့်ြ န်ား နြ ား  ာားြညဲ့်ရက် Estimated Date of Delivery

㋬

へいけい

閉経
နသ ားဆို ားမခင်ား Menopause

ベッドパン ချီားအိင်ိုား၊ နသားအိင်ိုား Bedpan



ペニシリン ပင်နယ်ေလင် Penicillin; PC; Pc; Penicilin

ヘマトロジー
နသ ား(ရည်)နဗ ၊

နသ ားရည်ကကည်ဆိိုင်ရာ ပညာရပ်
Hematology

ヘリコバクターピロリきん

ヘリコバクターピロリ菌

 အင်ောအိင်ြ်  နရာင်ရြ်ားနေနသာ ပိိုား၊

အင်ောအိင်ြ်ကင်ဆင် မ ေ်နေနိိုင်နသာ ပိိုား
Helicobacter Pylori

へんか

変化
နမပာင်ားလွဲမခင်ား၊ ထူားမခာားမခင်ား

Change; Declension;

Conjugation; Variation

へんとう・へんとうせん

へんとう・扁桃腺

ပေါားသိ၊ အင်ာေပ်သီား၊

ပေါားေပ်တ င်ား လျှာနနာက်ရ ိ မပန်ရည် (ဂလင်ား)
Tonsil

べんぴ

便秘
 ြ်ားချြုပ်မခင်ား

Constipation;

Obstipation

べんぴやく

便秘薬
 ြ်ားနှုတ်နဆား Laxative

㋭

ぼういん「しょく」

暴飲[食]
အင်နသာက်(အင်ောား)ကျှူားမခင်ား Excessive Drinking

ぼうこう

膀胱
ဆီားအိင်ြ် Urinary Bladder; Bladder; Urocystic

ぼうこうえん

膀胱炎
ဆီားအိင်ြ်နရာင်ရြ်ားမခင်ား

Inflammation of Urinary Bladder; 

Cystitis

ほうさんつう

放散痛

ကင်ဆာနရာဂေါတ င် ဓေါတ်နရာင်မခည်မ ငဲ့်

နဆားကိုသြှုနကကာငဲ့် မ ေ်နသာ၊ အင်ာရို နကကာ

တေ်နလျာက် မ ာထ က်၍ နာကျင်မခင်ား

Irradiation Pain;

Irradiating Pain

ほうしゃせんちりょう

放射線治療
ဓေါတ်နရာင်မခည် ကင်မခင်ား RT Radiation Therapy; Radiotherapy

ほうじょうきたい

胞状奇胎

ေပျေ်သီားခိိုင် သဏဏန် သနနဓတည်မခင်ား၊

ေပျေ်သီား သနနဓ

Grape Mole; Mole Hydatidosa;

Hydatidiform Mole

ほうたい

包帯
ပတ်တီား

Dressing; Splenium; Fascia; 

Bandaging

ほうていだいりにん

法定代理人
တရာား င် လိုပ်ပိိုင်ခ ငဲ့်ရ ိနသာ ကိိုယ်ောားလ ယ်

Legally Authorized

Representative

(A Spouse, Parent, Next of kin)

ほうほう

方法
နည်ားလြ်ား

Method; Technique;

Procedure; Approach

ほくろ、ぼはん

黒子、母斑
ြ ွဲို့ နြ ားရာပေါ အင်ြ တ်၊ အင်နရားမပာားနပေါ်ရ ိ အင်နာက က် Mole; Nevus; Lentigo

ほけんしょうかん

保険償還
အင်ာြခ နကကားအင်မ ေ် ကိုန်ကျေရိတ် မပန်နပားမခင်ား

Reimbursement; repayment for 

insurance

ほけんしょうけん

保険証券

အင်ာြခ နကကားသ င်ားပပီားသညဲ့်

သက်နသခ လက်ြ တ် / ောရွက်ောတြ်ား

Insurance bill or certificate;

Insurance policy

ほけんりょう

保険料
အင်ာြခ နကကားနင Premium; Insurance Premium

ぼしけんこうてちょう(ぼしてちょう)

母子健康手帳 (母子手帳)
ြိခင်န ငဲ့် ကနလား ကျန်ားြာနရားြ တ်တြ်ား Mother‐Children Health Passbook

ぼにゅうでそだてる

母乳で育てる
ြိခင်နိိုို့ရည် တိိုက်နက ားမခင်ား Breastfeeding



ほね

骨
အင်ရိိုား Os; Bone; Rib

ホルモン ဟိိုြိုန်ား Hormone

ホルモンりょうほう

ホルモン療法
ဟိိုြိုန်ားနည်ားမ ငဲ့် ကိုသမခင်ား Hormonal Therapy; Hormonotherapy

ほんにん

本人
ကာယက ရ င်

Person in Question;

The Said Person; Person

㋮

まんせいいえん

慢性胃炎
နာတာရ ည် အင်ောအိင်ြ်နရာင်မခင်ား Chronic Gastritis

まんせいかんえん

慢性肝炎
နာတာရ ည် အင်သည်ားနရာင်မခင်ား Chronic Hepatitis

まんせいかんせつ

慢性関節リウマチ
နာတာရ ည် ရူြာတေ်ဇင် နရာဂေါ

Chronic Rheumatism;

Arthritis Rheumarthritis

マクロライド 

Azithromycin , Erythromycin ,

Clacithromycin

ဘက်တီားရီားယာား ပိိုားသတ်နဆားအင်ိုပ်ေို

Macrolides

まひ

麻痺
ထို ကျဉ်မခင်ား၊ အင်နကကာနသမခင်ား

Paralysis; Palsy;

Numbness; Rigour

まもる

守る
ကာက ယ်နောငဲ့်နရ ာက်မခင်ား

Observe; Keep;

Maintain; Field

まちあいしつ

待合室
နောင်ဆိိုင်ားခန်ားြ Waiting Room

まどぐち

窓口
လက်ခ ဌာန Window; Counter

㋯

みかく

味覚
အင်ရသာ Taste

りょくしょくそうしょうこうぐん

緑色爪症候群

Pseudomonas  ပိိုားနကကာငဲ့်မ ေ်နသာ 

လက်သည်ားေိြ်ားနရာဂေါ
Green Nail Syndrome

みまん

未満
ြမပညဲ့်နသာ၊ နအင်ာက်ထေ်၊ ....ထက်နည်ားနသာ Less than; Under

みみ

耳
နာား

Edge; Auris; Ear;

Hearing; Selvage; Lug

みゃくらくまく

脈絡膜
ြျက်လို ားနသ ားြျှင် Choroid; Vascular Tunic; Chorioidea

㋰

むこきゅう

無呼吸
အင်သက်ြရ ှူမခင်ား၊ အင်သက်ရ ှူရပ်မခင်ား

Apnea; Anaerosis;

Respiratory Arrest

むしば

虫歯
သ ာားနဆ ားနမြဲ့မခင်ား (သ ာားပိိုားောားမခင်ား) Dental Caries

むねやけ

胸やけ
ရင်ပူမခင်ား

Heartburn;

Pyrosis

㋱

め

目
ြျက်ေိ

Eye; Division; Vision;

Eyesight; Texture; Sight; Ordo



めがね

眼鏡
ြျက်ြ န် (Eye) Glassess

めざめる

目覚める
အိင်ပ်ချင်နမပမခင်ား၊ အိင်ပ်ယာနိိုားမခင်ား

Arouse; Come Alive;

Wake; Waken; Awake

メス ခ ွဲေိတ်ဓေါား Knife; Scalpel; Surgical Knife

めっきん

滅菌
ပိိုားသတ်ရန် နပေါင်ားတင်မခင်ား

Sterility; Disinfection;

Sterilization; Sterile

めっきんき

滅菌器
ပိိုားသတ်နပေါင်ားတင်ေက် Sterilizer; Autoclave

めまい ြိိုက်ကနည်ားမ ေ်မခင်ား Dizziness; Vertigo

めめしい ြိန်ြဆန်မခင်ား၊ ကန ွဲကလျနိိုင်နသာ Sissy; Effeminate

めやに

目ヤニ
ြျက် တ် Eye Mucus

めんえき

免疫
ကိိုယ်ခ ေ ြ်ားအင်ာား Immunitas; Immunization; Immunity

めんえきよくせいざい

免疫抑制薬
ကိိုယ်ခ ေ ြ်ားအင်ာား ထိန်ားချြုပ်နဆား Immunosuppressive Agent

めんえきりょうほう

免疫療法
ကိိုယ်ခ ေ ြ်ားအင်ာား ကိုသနည်ား

Immune therapy;

Immunotherapy

めんえきはんのう

免疫反応
ကိိုယ်ခ ေ ြ်ားအင်ာား တိုနံ့်မပန်ြှု Immune Reaction

㋲

もうまく

網膜
အင်ာရို လ ာ၊ ြျက်ကကည်လ ာ၊ (ြျက်ေိ) မြင်လ ာ Rential

もうまくたい

毛様体

ြျက်လို ားအင်တ င်ားရ ိ ြ န်ဘီလို ား အင်ခို ားကိို 

ထိန်ားချြုပ်နပားနသာ ကကက်သာား

Corpus Ciliare;

Ciliary Body

もうまくはくり

網膜剥離
(ြျက်ေိ) မြင်လ ာက ာမခင်ား

Detachment of Retina;

Ablation of Retina

ものもらい ြျက်ေိေ  မခင်ား Hordeolum; sty

もまくしょうたい

毛様小帯

Ciliary body န ငဲ့် eye-lens ကိိုဆက်ထာားနသာ

အင်ြျှင်အင်ိုပ်ေို အင်ရွတ်  (ဆီလီယာ အင်မပာားကနလား )

Ciliary Zonule;

Suspensory ligaments;

Apparatus Suspensorius Lentis

モルヒネ နြာ် ိန်ား Morphine

もろさ (ကကပ်ဆတ်) က ွဲလ ယ်မခင်ား Brittleness

もんしん

問診
နဆားေေ်မခင်ား

Illness History Taking;

History of Present Illness;

Examination

もんだい

問題
ပိုေဆာ၊ နြားခ န်ား

Problem; Question;

Issue; Trouble; Matter

㋳

やかん

夜間
ညဘက်၊ ညအင်ချိန်ကာလ Nocturnal

やくがくの

薬学の
နဆား ေါားနဗ Pharmaceutic; Pharmaceutical

やくざいし

薬剤師
နဆား ေါားနဗ  ပညာရ င်

Pharmaceutical Chemist;

Pharmaceutist; Pharmacist



やくざいようしゅつせいステント 

薬剤溶出性ステント

ကင်ဆာနရာဂေါနဆားကွဲဲ့သိိုို့နသာ နဆားြျာားကိို 

သိုတ်လိြ်ားကာ နသ ားနကကာအင်ရည်မပာား ဆွဲလ်ြျာား

 တိိုားြလာနေရန် မပြုလိုပ်ထာားနသာ ေတီားပပန်

Drug-Eluting Stent (DES)

やくぶついぞんしょう

薬物依存症

ကကာရ ည်ေ ွဲပြွဲေ ာ နဆားနသာက်နန၍၊

နဆားြရ ိလျှင် ြမ ေ်နသာ အင်နမခအင်နန

Drug Dependence Disease;

Drug Dependence

やくわり

役割
တာ န် Role

やけど

火傷
အင်ပူနလာင်မခင်ား Burn

やけるような 

焼けるような
အင်ပူနလာင် သကွဲဲ့သိိုို့ ပူနလာင်သည် Burn

やすむ

休む
အင်နာားယူသည် Rest; Break; Pause; Intermit

やにょうしょう(いにょう(しょう))

夜尿症(遺尿(症))
အိင်ပ်ယာတ င်ား ဆီားသ ာားမခင်ား

Enuresis Nocturnal;

Enuresis Nocturna; Bed Wetting

やぶいしゃ

やぶ医者
ဆရာ န် ေိတ်ြရ ိနသာ/ြပီသနသာ ဆရာ န် Quack Doctor; Quack

㋴

ゆうどぐ

有毒
အင်ဆိပ် Venomous

ゆうがい

有害な
အင်နတရာယ်ရ ိနသာ (အင်ဆိပ်ရ ိနသာ) Harmful; Noxious; Hazardous

ゆえき

輸液
နဆားသ င်ားမခင်ား Infusion; Transfusion

ゆしゅつ

輸血
နသ ားသ င်ားမခင်ား Blood Transfusion; Transfusion

ユニバーサルカセット ဓေါတ်ခ ွဲခန်ားသို ား ယူနီဗာဆယ် ကက်ဆက်မပာား Universal Cassette

ゆにゅうかんせんしょう

輸入感染症
မပင်ပြ   င်နရာက်လာနသာ ကူားေက်နရာဂေါ Imported Infection Diseases

ゆび

指
လက်နချာင်ား Finger; Digitus; Toe; Dactyl; Digit

ゆびかんせつ

指関節
လက်ဆေ် Finger Foint

ゆびさき

指先
လက်ထိပ် Fingertip

㋵

よういん

要因
အင်နကကာင်ားတရာား၊ အင်ချက်အင်လက် Factors

ようえき

溶液
နဆားရည် Solution

ようじき

幼児期
ကနလားငယ်ဘ early childhood; Infancy

ようすい

羊水
နရြ ာရည် Amniotic fluid

ようせい

陽性
နရာဂေါရ ိမခင်ား၊ ပိိုားရ ိမခင်ား၊ အင်နတရာယ်ရ ိမခင်ား Positive



ようせいてきちゅうりつ

陽性的中率
တိကျနသာ နရ ွဲ့နမပားတန်ဘိိုား Positive Predictive Value

ようつう

腰痛
နကျာကိုန်ား၊ ခေါားနာမခင်ား Back pain

ようぶ

腰部
ခေါားပိိုင်ား Lumbar

ようれんきん

溶連菌
ေတက်တိိုနကာဘတ် ဘက်တီားရီားယာားပိိုား Streptococcus pyogens

ようれんきんかんせんしょう

溶連菌感染症

ေတက်တိိုနကာဘတ် ဘက်တီားရီားယာားပိိုား 

နကကာငဲ့် မ ေ်နသာ ....

လည်နချာင်ားနာမခင်ား၊

အင်ဆိုတ်နရာင် နြိိုားနီားယာား၊

အင်ရည်မပာား၊ အင်နာ မပည်ပိိုား င်မခင်ား

အင်ရိိုားအင်ဆေ်၊ နလားဘက်နာနရာဂေါ၊

နကျာက်ကပ်နရာင်မခင်ား ေသမ ငဲ့် ...

Streptococcal Infection

よこからの

横からの
နဘားဘက်ြ From the Side

よこばい

横ばい
နရာဂေါအင်နမခအင်နန တိိုားတက်တည်ပငိြ်လာမခင်ား Stable; Almost Unchanged

ヨダレがでる

ヨダレが出る
သ ာားရည်ကျသည် Drooling; Mouth Watering

ヨヒンバン
ယိိုဟင်ဘင်ား

(ကာြေိတ်ကကနဆားအင်မ ေ် သို ားတတ်သည် )
Yohimbine

よぼう

予防
ကာက ယ်မခင်ား Prevention; Precaution

よぼうせっしゅう

予防接種
ကာက ယ်နဆား(ထိိုားမခင်ား) Vaccinations

よぼうちゅうしゃ

予防注射
ထိိုနဆား ကာက ယ်နဆား

Immunization Shot;

Preventive Injection;

Vaccination

よぼうやく

予防薬
ကာက ယ်နဆား Preventive Drugs

よやく

予約
ကကိြုတင် ောရင်ားနပားမခင်ား Reservation; Appointment

よやくばんごう

予約番号
ကကိြုတင် ြ တ်တြ်ားသ င်ား န ပေါတ်

Confirmation Number;

Reservation Number

よわい

弱い
အင်ာားနည်ားနသာ Delicate; Weak

㋶

らんかん

卵管
သာားဥပပန်

Oviduct; Fallopian Tube;

Fallopian Tubes; Salpinx

らんかんせつじょ

卵管切除
သာားဥပပန် ခ ွဲေိတ်မခင်ား Tubal Resection; Tubectomy

らんし

卵子
ြြျိြုားဥ

Eva; Oocyte; Ovule;

Ovum; Ova

ランセット ခ ွဲေိတ်ကိုသသညဲ့် ဓေါား (ကနလားြျာား) Lanceola; Lancet



らんそう

卵巣
သနနဓြျိြုားနေဲ့ တည်ရာအိင်ြ်၊ သာားဥအိင်ြ်

Ovary; Ovary Animal;

Ovarium; Oophoron

らんそうがん

卵巣癌
သာားဥအိင်ြ်ကင်ဆာ

Ovarian Cancer;

Ovarian Neoplasm

らんほう

卵胞
သာားဥအိင်ပ်ငယ် Ovarian Follicle

㋷

リスク ေ နံ့်ောားြှု Risk

リセット ရီဆက်၊ မပန်၍ တတ်သည်/လိုပ်သည် Resetting; Reset

リトナビル(こうHIV やく)

リトナビル(抗HIV薬）

HIVကိုသရာတ င် သို ားနသာ

ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ် ပိိုားသတ်နဆား တေ်ြျိြုား
(RTV) Ritonavir

りにょう

利尿
ဆီားရ င်မခင်ား Diuresis

りにょうやく

利尿薬
ဆီားရ င်နဆား Diuretic

リネン
နလျှာ်မ ငဲ့်ရက်သညဲ့် ပိတ်ေ၊

ောားပ ွဲခင်ား၊ အိင်ပ်ရာခင်ား ေသညဲ့် ချည်ထည်ြျိြုား
Linen

リハバリテーシ မပန်လည်ထူနထာင်မခင်ား၊ နာလန်ထ နလဲ့ကျငဲ့်မခင်ား Rehabilitation

リハビリ မပန်လည်ထူနထာင်မခင်ား၊ နာလန်ထ နလဲ့ကျငဲ့်မခင်ား Rehabilitation

りゅうこう

流行
ပျ ွဲ့န  ို့မခင်ား

Prevalence; Epidemic;

Epidemia; Prevalent; Fashion

りゅうざん

流産
ကိိုယ် န်ပျက်ကျမခင်ား Abortion; Miscarriage

りょうせいほっさせい

良性発作性

とういめまいしょう

頭位めまい症

(ကင်ဆာြဟိုတ်နသာ) ြမပင်ားထန်နသာ

ရိုတ်တရက် နခေါင်ားြူားန မခင်ား န  နာ

BPPV;

Benign Paroxysmal Positional Vertigo

りようもくてき

利用目的
အင်သို ားမပြုသညဲ့် ရည်ရွယ်ချက်

Purpose of Use... ;

Indications

りょくないしょう

緑内障
နရတိြ် Glaucoma

りょこうれき

旅行歴
ခရီားသ ာား ရာဇ င်ြ တ်တြ်ား Travel History

りんげつ

臨月
(ကိိုယ် န်) နနံ့နေဲ့လနေဲ့ The Last Month of Pregnancy

りんじだいたいいし

臨時代替医師
အင်နရားနပေါ် (အင်ထူား) ကိိုယ်ောား ဆရာ န်

Special(temporary) Alternative 

Physicians

りんしょう

臨床
နဆား ေါားကိုသြှု၊ လက်နတ ွဲ့ Clinical

りんしょうけんきゅうセンター

臨床研究センター
ကျန်ားြာနရား သိုနတသန ေင်တာ Clinical Research Center

りんしょうしんりし

臨床心理士
လက်နတ ွဲ့ ေိတ်ကိုထို ား ပညာရ င် Clinical Psychologist

リンパ နသ ားမ ှူလွဲလ် နသ ားရည်ကကည် Lymph



リンパかん

リンパ管
နသ ားမ ှူလွဲလ် နသ ားရည်ကကည်နကကာ Lymph Duct; Lymphatic Vessel

㋸

るいれき

瘰癧
ကျပ်နာ Scrofula

㋹

れいあんしつ

霊安室
အင်နအင်ားခန်ား၊ နရခွဲတိိုက် Mortuary; Morgue; Corpse Room

レイプごうかん

レイプ(強姦)
အင်ဓြမ မပြုကျငဲ့်မခင်ား Rape

レムデシビル

エボラしゅっけつねつちりょうやく

エボラ出血熱治療薬、

こうウィルスやく

抗ウィルス薬

အီင်ဘိိုလာ ဗိိုင်ားယပ်ေ်န ငဲ့်

ြာားေ်နရာဂေါ ကိုသနသာနဆား

(ကိိုဗေ် ကိုသရာတ င် ေြ်ားသပ်အင်သို ားမပြုသည်)

Remdesivir

レンズ ြ န်ဘီလူား Glasses; Lens; L

レントゲン ဓေါတ်ြ န်  An X‐ray

㋺

ろうがん

老眼
သက်ကကီားြှုန် Presbyopia

ろうさせいきょうしんしょう

労作性狭心症

န လို ားကကက်သာားသိိုို့  O2 ပေါ င်နသာနသ ားကိို 

လို နလာက်ေ ာ ြပိိုို့နိိုင်၍ ရင်ဘတ်နအင်ာငဲ့်မခင်ား 

နရာဂေါန  နာ

Labor Stenocardia;

Angina en Effort; EA

ろうむふのう

労務不能
အင်လိုပ်ြလိုပ်နိိုင်မခင်ား Inability to Work

ロックダウン
(တိိုင်ားမပည် တေ်ပြိြုွဲ့န ငဲ့် တေ်ပြိြုွဲ့ကိို အင် င်ထ က် 

ြရ ိရနလနအင်ာင်) ပိတ်ဆိိုို့ထာားမခင်ား
Lockdown

㋻

ワクシニア
န ာားတ င်နကျာက်နရာဂေါ မ ေ်နေနသာ 

ဗိိုင်ားရပ်ေ်ေ်ပိိုား
Vaccinia

ワクチン
ကာက ယ်နဆား (နကျာက်နဆားရည်)၊

လူတ င်ထိိုားနသာ နကျာက်နရာဂေါ ကာက ယ်နဆား
Vaccine

ワクチン(よぼせっしゅ)をする

ワクチン(予防接種)をする
ကာက ယ်နဆား ထိိုားသည် Vaccinate

ワセリン ဗက်ဆလင်၊ နရန နချား  နယာင်ားဆီ
Vaseline; Paraffin Jelly;

Petrolatum; Petrolate;

Petroleum Jelly

ワレリアナこん

ワレリアナ根

ဗယ်လာရီယင်၊

ေိတ်နချာက်ချာားန  နာကို နဆားတေ်ြျိြုား

Valerian Root;

Valerian
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အမှာစာလွှာ
   ဖမန်မာ  အနုပညာဆလာက၊ အဆက ာ်ဆဒ်းယ  စြုံဖပဖြစ်သူ

အလကဂာဆက ာ်စွာ ဘွ ွဲ့ရ

ရုပ်ရှင်ဒေါရ ုက်တာ  ရာကကီ်း ဦ်းသုခ၏သာ်း၊

 ရာဦ်းရ ဆအာင် "သုခ (သာ်း)" ရှာဆြွ တင်ဖပထာ်းသည ်

(ဂ ပန်၊ ဖမန်မာ၊ အဂဂလ ပ် ) သုြုံ်းဘာသာဖြင ် ဖပ စုထာ်းဆသာ

"လူနာအတက်ွ က န််းမာဆရ်း  ုင်ရာ ဆဝေါဟာရမ ာ်း " စာအုပ်သည်

ဆ ်းဆလာကသာ်း  ရာဝန်မ ာ်း၊ သူနာဖပ ၊ ဆ ်းဘက်  ုင်ရာ ကျွမ််းက င်သူမ ာ်း

မဖြစ်မဆန ဆ ာင်ထာ်းသင ်ဆသာ စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်သည်ဟု ယုြုံကကည်ပေါသည်။

Translated by  YinYin Hla (Wakaba Japanese Language School)

          2020年、世界は瞬時にしてコロナ禍に覆われました。 人々が世界を股にかけて移動するようになったのが原因です。

新型コロナウイルスなど 新興感染症の多くがアジア地域由来の人畜共通感染症であり、今後、我が国とアジアとの関係も

パンデミック対策も含めて更に深めていく必要があると考えます。

         （一財）松本財団は、次世代を 担う国際医療プロフェッショナルの 育成のために設立されましたが、今般、このような

課題を見据えた歩みの一つとして、「サクラグローバルホーディング（株）」 の 宇塚レオン氏の 御尽力により、 ミャンマーの

「知っておくと便利な医療用語ハンドブック」が作られました。

　　　一人でも多くの方の目にとまり今後の国際交流のお役に立てて頂ければ幸いです。
          ၂၀၂၀ မပညဲ့်န ေ်တ င် တေ်ကြ္ာလို ား ရိုတ်မခည်ားဆိိုသကွဲဲ့သိိုို့ကိိုရိိုနာဗိိုင်ားရပ်ေ်၏ထိိုားန က်မခင်ား ဏ်ကိို ခ ောားခွဲဲ့ကကရပေါသည်။ လူသာားြျာား

သည် ကြ္ာအင်န  ို့သိိုို့ ခရီားသ ာားလာြှုမပြုမခင်ားြ တဆငဲ့် အင်ဆငဲ့်အင်ဆငဲ့် င်နရာက်ခွဲဲ့မခင်ားသည် အင်ဓိကအင်နကကာင်ားရင်ားမ ေ်ပေါသည်။ ကိိုရိိုနာနရာဂေါ

ပိိုားအင်သေ် ေသည်တိိုို့ကိို မ ေ်နေနသာ နရာဂေါဇေ်မြေ်ြျာားသည် အင်ာရ န သအင်တ င်ား ကူားေက်မ ေ်ပ ာားပပီား ဂျပန်မပည်န ငဲ့် အင်ာရ တိိုက်တိိုင်ားမပည်

တိိုို့ပေါတ်သက်ဆက်န ယ်ြှု၊ ကူားေက်နရာဂေါတိိုက် ျက်ြှုြျာားတ င် နက်နက်ရှိုင်ားရှိုင်ား၊ ကကိြုတင်မပင်ဆင်ြှုြျာားလိုပ်ရန် လိိုအင်ပ်သည်ဟို ထင်မြင်

ယူဆြိပေါသည်။

           "MATSUMOTO FOUNDATION" အင်  ွဲွဲ့အင်ေည်ားသည် အင်နာဂေါတ် ကျန်ားြာနရား နလာကအင်တ က် အင်တတ်ပညာရ င်ြျာားကိို မပြုေိုပျိြုား

နထာင်ရန်တည်နထာင်ခွဲဲ့ပပီား၊ အင်ခက်အင်ခွဲြျာားကိို တေ်ဆငဲ့်မခင်ားနကျာ်မ တ်ရန် နလ ကာားထေ်တေ်ဆငဲ့်အင်နနမ ငဲ့် Sakura Global Holding

Co.,ြ  သိုခ(သာား)က အင်ထူားကကိြုားောားြ တ်သာား၍ " သိထာားလျှင် အင်ဆင်နမပြညဲ့် ကျန်ားြာနရားေကာားေို " ကိိုမပြုေိုခွဲဲ့ပေါသည်။

          လူအင်ြျာားလက် ယ်သိိုို့ပိို၍ပိို၍နရာက်ရ ိကာ  နိိုင်င တကာကူားလူားဆက်ဆ နရားအင်တ က်  ယခိုထက်ပိိုြိိုအင်ကျိြုားရ ိြည် ဆိိုပေါက အင်လ န်

အင်ြင်ား ြ်ားနမြာက်ြိပေါနကကာင်ား ……



အင်ထူားပန်ကကာားမခင်ား

ဤ အင်ခြွဲဲ့န ငဲ့် အင်မြတ်ြပေါ ောအင်ိုပ်ြျာားသည် နေတနာတူ ြိတ်နဆ ြျာား၏

ပညာအင်ာား

နင အင်ာား

အင်ချိန်အင်ာား

လူအင်ာားနကကာငဲ့်

 ဤနလာကအင်တ င်ားသိိုို့ နရာက်ရ ိလာနသာ ရင်နသ ားငယ်ြျာား မ ေ်ပေါသည်။

ထိိုို့နကကာငဲ့် အင်ထက်ပေါ ခ န်အင်ာားြျာား ြထညဲ့် င်၊ အင်ခ ငဲ့်ြရ ိ ထပ်ဆငဲ့် မပန်ံ့ပ ာား နကာ်ပီကူားမခင်ား၊ ထပ်ဆငဲ့် န တာြျာား နပားပိိုို့မခင်ားြျာား

ြမပြုလိုပ်ကကပေါရန်၊ လူသာားပီသရန် နလားောားေ ာ နြတတာရပ်ခ အင်ပ်ပေါသည်။

သိုခ ောနပ မပနံ့်ပ ာားနရား အင်  ွဲွဲ့ င်ြျာား ကိိုယ်ောား
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