
 SECTION>HIV08 SOME COMMON TERMS LANGUAGE>THAI DATE REVISED>01/02/2010 Page>1 of 7 
  

HIV  ค าแปลศัพท์ที่ส าคัญ 
 

AIDS (เอดส์) 

โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 

Anal sex (เอนัล เซ็กส์) 

การร่วมเพศทางทวารหนัก 
 

Anus (เอนัส) 

ทวารหนัก 
 

Antibodi (แอนติบอดี)้ 
สารต้านทานเช้ือโรค หรือภูมิคุ้นเคย 
 

Antibiotic (แอนตี้ไบโอตคิ) 

ยาปฏิชีวนะ; ยาต้านอักเสบ 
 

Anti-discrimination (แอนตี้ดิสคริมมิเนชั่น) 

การต่อต้านการกดกันแบ่งแยกเนือ่งจากเหตุใดเหตหุนึ่ง 
 

Anti-retroviral drug (แอนตี้เรโทรไวรัล ดรั้ก) 

ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี 
 

Asymptomatic)(อะซิมพ์ทอมเมทิค) 

ไม่แสดงอาการ 
 

Bisexual (ไบเซ็กชวล) 

ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งกับผู้หญงิและผู้ชาย 
 

Breastfeeding (เบร็สท์ฟดีดิง) 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

 

Bleach (บลีช) 

น้ ายาฟอกขาว มีฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือโรคด้วย 
 

Cell (เซลล)์ 

เซลล ์

HIV – Common Terms 
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Cell nucleus (เซล์ นิวเคลียส) 

ศูนย์กลางของเซลล ์
 

Clamydia (คลัมมีเดีย) 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง 
 

Combination treatments(คอมบเินช่ันทรีทเมนท)์ 

การรักษาโรคโดยใชห้ลายวิธีรวมกัน 
 

Condom (คอนดอม) 

ถุงยางอนามัย; ปลอก; เสื้อฝน 
 

Confidentiality(คอนฟิเดนชอลลิตี้)  
รักษาเป็นความลับ 
 

Contagious (คอนเทเจียส) 

ติดต่อ; แพร่เชื้อโรค 
 

Counselling (เคานเ์ซลลิ่ง) 
การแนะแนว; การให้ค าปรึกษา 
 

Counsellor (เคาน์เซลเลอร)์ 
เจ้าหน้าที่แนะแนว 
 

Dementia (ดีเมนเทีย) 
โรคสมองเสื่อม; โรคความจ าเส่ือม 
 

Diagnosis (ไดแอกโนซิส) 

การวินิจแยโรค 
 

Discrimination (ดิสคริมมิเนช่ัน) 

การกีดกันแบ่งแยกเนื่องจากเหตุใดเหตหุนึง่ 
 

Disease (ดิซีส) 

โรค 
 

Dormant (ดอร์มันท)์ 

อยู่เฉยๆ เงียบๆ ไม่แสดงตัว 
 
Dose (โดส) 
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ขนาดการใช้ยา 
 

Drug resistance (ดรั้กรีซิสเทนซ)์ 

การดื้อยา 
 

Drug trial (ดรั้ก ไทรอัล) 

การทดลองยา 
 

Epidemic (เอพิเดมคิ) 

โรคระบาด 
 

Gay (เกย)์ 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน 
 

Genes and Genetics (จีนส์ แอนด์ เจเนตคิส์) 

พันธุกรรมและที่เกี่ยวข้องกบัพันธุกรรม  

 

Gonorrhoea (โกโนเรีย) 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง โรคหนองใน 
 

Hepatitis (เฮพพะไททิส)  

โรคตับอักเสบ 
 

Heterosexual (เฮทเทอโรเซ็กชวล) 

ผู้มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเทา่นั้น 
 

HIV (เอชไอวี) 
เชื้อไวรัสเอชไอวี 
 

HIV negative (เอชไอวี เนกาถีฟว์) 
ไม่พบสารต้านทานเช้ือเอชไอวีขณะตรวจ 
 

HIV positive (เอชไอวี โพสสิถีฟว์) 
มีเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกาย 
 

HIV status (เอชไอวี สเตตัส) 

สถานะภาพเชื้อเอชไอวี 
 
Homosexual (โฮโมเซ็กชวล) 

ผู้มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน 
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Immune system (อิมมูนซิสเทม) 

ระบบภูมคิุ้มกันโรค 
 

Infection (อินเฟคช่ัน) 

โรคหรือการอักเสบเนื่องจากการติดเช้ือโรค 
 

Informed consent (อินฟอร์มด์คอนเซ้นท)์ 

การแสดงความยิมยอมให้มีปฎบิตัิการทางการแพทย์ หลังจากได้รบัค าอธิบายแล้ว 
 

Injecting (อินเจ็คติง้)  
การฉีดยา 
 

Injecting drug user (อินเจ็คติ้งดรั้ก ยูสเซอร์) 
ผู้ฉีดยาเสพติดเข้าตนเอง 
 

Lesbian (เลสเบียน) 

หญิงที่มเีพศสัมพันธ์กับหญิงด้วยกัน 
 

Lubricant (ลู๊บบรคิันท)์ 

ส่ิงที่ทาให้ลืน่ก่อนการร่วมเพศ; หล่อล่ืน 
 

Mucosa (มิวโคซา)  
เยื่ออ่อนบผุิวหนังอวัยวะเพศและทวารหนัก 
 

Needle (นีดเดิล) 

เข็มฉีดยา 
 

Needle and Syringe Exchange(นีดเดิล แอนด์ซีรินจ์ เอ๊กซ์เช้นจ)์  
หน่วยแจกและแลกเปลี่ยนเข็มและหลอดฉีดยา 
  

Oral sex (ออรัล เซ็กส์) 

การร่วมเพศทางปากหรือด้วยปาก 
 

Oportunistic infection (อ๊อพพอร์ทูนิสติค อินเฟคช่ัน) 

 โรคแทรกซ้อน (การเป็นโรคอื่นๆเนื่องจากร่างกายป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้ว เช่น มีเชื้อเอชไอวี) 
 

Penis (พินิส) 

อวัยวะเพศชาย 
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Penetration (เพนเนเทรช่ัน) 

การสอดใส่อวัยวะเพศเข้าช่องคลอดหรือทวารหนัก 
 

People living with AIDS (พีเพิล ลิฟว่ิง วิธ เอดส)์ 
ผู้ป่วยเอดส ์
 

People living with HIV (พีเพิล ลิฟว่ิง วิธ เอดส)์ 

ผู้ป่วยเอดส ์
 

Placebo (พละซีโบ) 

ยาที่ไม่มีตัวยา 
 

Pregnancy (เพร็กแนนซี) 

การตั้งครรภ์ 
 

Prevention (พรีเว้นท์ช่ัน) 

การป้องกัน 
 

Prophylaxis (พร็อพฟีแล็กซิส) 

ยาป้องกันมิใหเ้กิดโรค 
 

Prostitute (พรอสติจูท) or sex worker  

โสเภณี; ผู้ให้บริการทางเพศ 
 

Protected sex (โพรเท็คทิดเซก็ส์) 

การร่วมเพศโดยมีการป้องกัน เชน่ใช้ถุงยางและ/หรือแผน่แดม 

 

Risk (ริสค)์ 

ความเสี่ยง 
 

Safe sex (เซฟ เซ็กส์) 

การร่วมเพศอย่างปลอดภัยโดยใชถุ้งยางและ/หรือแผ่นแดม 

 

Semen (ซีเมน) 

น้ าอสุจิของชาย 
 

Sexual health (เซ็กชวลเฮลท์) 
สุขภาพทางเพศ 
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Sexual intercourse (เซ็กชวลอินเทอรค์อร์ส) 

การร่วมประเวณี การร่วมเพศ 
 

Sexual transmitted disease (STD) (เซ็กชวล ทรานซ์มิททิด ดิซิส) 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดต่อกับได้จากการร่วมเพศ 
 

Sexuality (เซ็กชวลลิติ้) 
บุคลคิทางเพศ รสนิยมทางเพศ 
 

Side effects (ไซด์เอฟเฟคท์ส) 

อาการข้างเคียง 
 

Sores (ซอร์ส) 

แผลบนผิวหนัง_ 

 

Symptom (ซิมพ์ทอม) 

อาการ 
 

Syphilis (ซิฟิลิส) 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์-โรคซิฟิลิสหรือออกดอก 
 

Syringe (ซิรินจ์) 
การบอกฉีดยา 
 

Test (เทสต์) 
การตรวจสอบ 
 

Transfusion (ทรานส์ฟวิช่ัน) 

การถา่ยโลหิต 
 

Transgender (ทรานส์เจนเดอร์) 
การแปลงเพศ 
 

Transmission (ทรานส์มิสช่ัน) 

การแพร่โรค 
 

Treatment (ทรีตเมนท)์ 

การบ าบัดรักษา 
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Unprotected sex (อันโพรเทค็ทิด เซ็กส์) 

การร่วมเพศโดยไม่ใช้เครื่องป้องกัน 
 

Vaccine (วัคซีน) 

ยาวัคซีน ใช้ฉีดป้องกันโรค 
 

Vagina (วาไจนา) 
ช่องคลอด 
 

Vaginal fluid (วาไจนัล ฟลูอิค) 

ของเหลวในช่องคลอด 
 

Viral load (ไวรัล โลด) 

จ านวนไวรัสเอชไอวีในเลือดจ านวนหนึ่ง_ 

 

Virus (ไวรัส) 

เชื้อไวรัส เป็นเช้ือโรคชนดิหนึ่ง 
 

 

 

 


