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กรรมพนัธุ์ inherited, congenital

โรคกรรมพนัธุ์ congenital disorder
ขาด to be torn; to break; to lack, want, be short (of), have a shortage (of), incomplete, deficient (in), to fall short (of); to be
missing
โรคขาดอาหาร malnutrition, undernourishment

จาง pale, diluted, insipid, weak, faint
โรคโลหิตจาง anemia

จิต mind, heart; mental
จิตเภท schizophrenic

โรคจิตเภท schizophrenia
โรคจิต see โรค - โรคจิต

เจบ็ ill; to be hurt, injured; to hurt, be painful, sore
โรคภยัไข้เจบ็ sickness, illness, disease

ซึม to leak; to soak; to penetrate, seep, soak into, percolate; sleepy; dull, listless
ซึมเศร้า depressed

โรคซึมเศร้า depression
ดี2 bile, gall

โรคดีซ่าน jaundice, hepatitis
ตีบ constricted; vestigial

โรคคอตีบ diphtheria
ทรพัย,์ทรพัย- property, possessions, wealth; things

ทรพัยจ์าง as in โรคทรพัยจ์าง financial anemia
ทราม deteriorating, degenerating, decadent; bad, inferior; tender, soft

โรคจิตทราม psychopathic, degenerate
เทียม2 artificial, synthetic, pseudo-

โรคพิษสนัุขบา้เทียม pseudorabies, Aujeszky's disease
นอน to lie, recline; to go to bed

นอนไม่หลบั to be sleepless เชน่ to pass a sleepless night, be unable to get to sleep
โรคนอนไม่หลบั insomnia

บรุษุ man, male; person
โรคบรุษุ venereal disease

ประสาท1 nerve, neuro-; nuts
โรคประสาท nervous /disease/disorder/; neurosis, mental disorder; neurotic, mentally affected

ปอด1 lung, pulmonary
โรคปอด lung trouble, pulmonary disease

ปัจจบุนั the present, today; now; current
โรคปัจจบุนั see โรค - โรคปัจจบุนั
โรคลมปัจจบุนั sudden attack

พยาธิ sickness, disease; patho-; parasite, worm
พยาธิตวัจ๊ีด Gnathostoma spinigerum, a worm that burrows under the skin and through the body

โรคพยาธิตวัจ๊ีด gnathostomiasis
โรคาพยาธิ sickness, illness, disease

ภยั danger, peril
โรคภยั sickness, illness, disease

ร่วง fall (from, out, off), drop off, shed
โรคท้องร่วง diarrhea

ระบาด widespread, spreading; epidemic
โรคระบาด epidemic

ร้าย bad, evil, malicious; vile; ferocious; malignant; wicked, terribly good, great
โรคร้าย malignant disease, malignancy

เรือ้น as in
โรคเรือ้น leprosy

โรค disease, sickness, illness, disorder, trouble
โรคกระดกูพรนุ osteoporosis
โรคกระดกูอ่อน rickets
โรคกลวัน้ํา hydrophobia, rabies
โรคข้ออกัเสบ arthritis
โรคไขกระดกูฝ่อ aplastic anemia
โรคคอตีบ diphtheria
โรคจิต mental /disorder/disease/, neurosis; psycho! [sl]

โรคจิตทราม psychopathic, degenerate



โรคฉ่ีหนู leptospirosis
โรคตบัอ่อน pancreatic disease
โรคตาแดง conjunctivitis
โรคติดเช้ือไวรสั viral disease
โรคติดต่อ /contagious/communicable/ disease

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ sexually transmitted disease, venereal disease
โรคท้องร่วง diarrhea
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรนุแรง,โรคซารส์ severe acute respiratory syndrome, SARS
โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ infectious and noninfectious disease
โรคแทรกซ้อน complication
โรคบิด dysentery

โรคบิดมกูเลือด dysentery
โรคบิดมกูเลือดในสกุร swine dysentery

โรคบรุษุ venereal disease
โรคประจาํตวั chronic disease
โรคประสาท nervous /disease/disorder/; neurosis
โรคปัจจบุนั acute /disorder/illness/, sudden illness
โรคปากและเท้าเป่ือย foot-and-mouth disease
โรคพยาธิใบไม้ในตบัโค-กระบอื fasciolopsis
โรคพิษสนัุขบา้ rabies

โรคพิษสนัุขบา้เทียม pseudorabies, Aujeszky's disease
โรคพุ่มพวง lupus
โรคแพ้ภมิู autoimmune disease
โรคไฟลามทุ่ง erysipelas
โรคผอมแห้ง consumption, phthisis
โรคผิวหนัง skin disease
โรคผูห้ญิง V.D., venereal disease
โรคภยัไข้เจบ็ sickness, illness, disease
โรคภมิูแพ้ allergy
โรคมะเรง็ cancer
โรคระบบประสาท neurological /disease/disorder/
โรคระบาด epidemic
โรคร้าย malignant disease, malignancy
โรคเรือ้น leprosy
โรคเรือ้รงั chronic disease
โรคลมบา้หมู epilepsy
โรคเล่ือน unwelcome postponement; (to be a) chronic postponer
โรคโลหิตจาง anemia
โรควบู fainting spells, syncope
โรคศิลปะ medicine
โรคสมองเส่ือม Alzheimer's disease
โรคเส้นประสาท nervous disorder
โรคเส่ือมสมรรถภาพ(ทางเพศ) /penile/erectile/ dysfunction
โรคไส้ตนั appendicitis
โรคหดั measles
โรคหวัใจ heart disease
โรคห่า plague
โรคหืด asthma
โรคหดูหงอนไก่ condyloma accuminata
โรคเหน็บชา beriberi
โรคเหา pediculosis
โรคอหิวาตส์กุร swine fever
โรคอจุจาระร่วง diarrhea
โรคเอดส์ HIV positive; AIDS
โรคเอ๋อ cretinism

โรคา disease, malady
โรคาพยาธิ sickness, illness, disease

ลาํไส้ intestine, intestinal, entero-
โรคติดเช้ือไวรสัในลาํไส้ enterovirus

สรุา spirits, liquor, distilled liquor, hard liquor, alcohol
โรคพิษสรุาเรือ้รงั chronic alcoholism

หลอด tube; bobbin [ใชใ้นการทอผา้]; spool; (drinking) straw; a classifier for small cylindrical objects
หลอดลม trachea, windpipe, bronchi



โรคหลอดลม bronchial disease
หวาด to fear, be afraid, scared

หวาดระแวง to mistrust, be cautious (of), fear, be fearful (of), be apprehensive
โรคหวาดระแวง paranoia

ห่า1 a spirit held responsible for plagues
โรคห่า plague


