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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร I
คณะกรรมการจัดท�ำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*
-iasis

โรค- คำ�ปัจจัยหมายถึงกระบวนการ หรือภาวะ
เช่น amebiasis โรคอมีบา
-iatric
-เวชกรรม คำ�ปัจจัยหมายถึงเกี่ยวกับการแพทย์
เช่น pediatric กุมารเวชกรรม
Iatroเวชกรรม- คำ�อุปสรรคหมายถึงเกี่ยวกับแพทย์
หรือการแพทย์ เช่น iatrogenesis
iatrogenesis เวชกรรมเหตุแพทย์ น. ปัญหาทางเวชกรรมจาก
การกระทำ�ของแพทย์หรือเวชปฏิบัติ
iatrogenic ว. จากแพทย์หรือเวชปฏิบัติ
-iatry
-เวชศาสตร์ คำ�ปัจจัยหมายถึงวิชาแพทยศาสตร์
เช่น psychiatry จิตเวชศาสตร์
ibandronate sodium ไอแบนโดรเนต โซเดียม น. สารยับยัง้
การซึ ม สลายแคลเซี ย มในผู้ สู ง อายุ เป็ น ยากิ น
สำ�หรับสตรีวัยทอง
ibritumomab ไอบริทโู มแมบ น. แอนติบอดียต์ า้ นแอนติเจน
CD20 ของลิย์มโฟศััยต์ บี เช่นยา ibritumobab
tiuxetan ใช้ร่วมรักษาผู้ป่วยโรค non-Hodgkin
lymphoma
ibuprofen ไอบูโพรเฟน น. ยาต้านอักเสบ ช่วยบรรเทาความ
เจ็บปวด ลดไข้ ปวดระดู ปวดข้อ และปวดศีรษะ
เหตุหลอดเลือด
ichthyism โรคพิษปลา น. ภาวะที่เกิดจากได้รับสารพิษ
จากปลา คมม. ichthyotoxism
ichthyoacanthotoxism โรคพิษปลาต่อยกัด น. การได้รบั พิษ
ปลาจากถูกปลาต่อย ทิ่มแทง หรือกัด
ichthyoid คล้ายปลา ว. รูปร่างเหมือนปลา

ichthyotoxism  โรคพิษปลา น. คมม. ichthyism
ichthyophagia การกินปลา น. ความนิยมบริโภคปลา
ichthyosarcotoxin ชีวพิษเนื้อปลา น. สารพิษจากเนื้อปลา
ไม่ไช่จากจุลชีพ
ichthyosis โรคหนั ง ปลา น. โรคผิ ว หนั ง หนาเป็ น เกล็ ด
บางชนิดเป็นโรคพันธุกรรม
ichthyosis vulgaris โรคหนังปลาสามัญ น. โรคหนังปลา
จากพันธุกรรมกายเด่น มีอาการตั้งแต่ขวบปีแรก
รอยโรคพบทีด่ า้ นหลังศอกและหน้าเข่า หน้าท้อง หลัง
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า คมม. ichthyosis simplex
ichthyotoxin ชีวพิษปลา น. สารพิษจากปลา
ictal
อิคทัล น. สภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
หรือโรคลมชัก
icteric
เหลือง ว. ตัวเหลืองตาเหลืองจากสีน้ำ�ดีจับหนัง
icterogenicity วิสยั กำ�เนิดดีซา่ น น. ความสามารถก่อโรคดีซา่ น
icterohematuria ปัสสาวะปนเลือดเหตุดซี า่ น น. ภาวะดีซา่ น
มีเลือดปนในปัสสาวะ
icteroid คล้ายดีซ่าน ว. มีลักษณะคล้ายเป็นโรคดีซ่าน
icterus ดีซ่าน น. คมม. jaundice
i. neonatorum ดีซ่านแรกคลอด น. ดีซ่าน
ในทารกแรกคลอด คมม. jaundice of the
newborn
nuclear I ดีซ่านนูเคลียส น. ผู้ป่วยดีซ่านที่ตัว
เหลืองเข้มมีอาการทางสมอง เนื่องจากมีบิลิรูบิน
เข้มข้นมากในเลือดไปจับที่สมองส่วนต่างๆ และ
ที่ สำ � คั ญ คื อ เบสั ล นู เ คลี ย ส และนู เ คลี ย สใน
ศีรีเบลลัม คมม. kernicterus
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ictus การชัก น. อาการของโรคลมชัก ภาวะหลอดเลือดสมอง
idea ความคิดเห็น น. มโนคติ/มโนภาพ จากกัมมันตภาพ
ทางจิต
ideation การสร้างมโนคติ น. การเกิดแนวคิดทางจิตใจ
identification การะบุ น. กระบวนการแจ้งเจาะจงสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอย่างถูกต้อง เช่น ตัวบุคคล สถานที่ จุลชีพ
ก่อโรค
identity เอกลักษณ์ น. ลักษณะเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร
ideogenetic –กำ�เนิดความคิด ว. เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางจิตก่อความรู้สึกประทับใจ
ideology มโนคติ วิ ท ยา น. ๑. ศาสตร์ แ ห่ ง ความคิ ด
๒. อุดมการณ์ปัจเจก
ideomotion การเคลื่อนที่โดยอุดมการณ์ น. การกระทำ�
ที่ไม่ได้รับการกระตุ้น แต่เกิดจากแนวคิดปัจเจก
ideomotor กระทำ�โดยมโนคติ น. การทำ�ด้วยแนวคิด
idiogenesis กำ�เนิดไม่ทราบเหตุ น. การเป็นโรคที่ไม่ทราบ
สาเหตุ
idioglossia การพูดไม่รเู้ รือ่ ง น. การพูดไม่เป็นคำ� ฟังไม่รเู้ รือ่ ง
คมม. idiolalia
idiohypnotism การสะกดจิตเกิดเอง น. การสะกดจิตด้วย
ตัวเอง idiolalia คมม. idioglossia
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idiolalia คมม. idioglossia
idiopathic ไม่ทราบสาเหตุ ว. ไม่รู้ต้นเหตุ หรือเกิดเอง คมม.
agnogenic
idiopathy พยาธิสภาพไม่ทราบสาเหตุ น. พยาธิสภาพทีเ่ กิดเอง
หรือไม่ทราบสาเหตุ
idiospasm การหดเกร็งจำ�กัด น. การหดเกร็งบริเวณเล็กๆ
idiosyncrasy ๑. สภาพเพี้ยน น. นิสัย หรือความคิด หรือ
รูปลักษณ์ผิดแผกจากคนทั่วไป
๒. ความไวรับเพี้ยน เช่น การแสดงตอบโต้ต่อ
สิ่งต่างๆ เช่น ยา สารบางอย่าง ไม่ใช่การแพ้
idiot savant คนโง่พิเศษ น. คนปัญญาอ่อนที่มีความฉลาด
บางอย่าง เช่น ความจำ� ดนตรี คณิตศาสตร์ คมม.
learned idiot
idiotope ไอดิ โ อโทป น. ตั ว ตรวจแอนติ เ นบนลำ � ดั บ
โพลี ย์ เ พปไทด์ ข องโมเลกุ ล กลอบุ ลิ น ภู มิ คุ้ ม กั น
มีความหมายตรงข้ามกับ allotrope
ifosfamide ไอฟอสฟาไมด น. สารพิษต่อเซลล์กลุม่ ไนโตรเจน
มั ส ตาร์ ด เป็ น ตั ว เติ ม อั ล คิ ย์ ล มี ส มบั ติ เ หมื อ น
ศัยโคลฟอสฟาไมด ใช้บำ�บัดมะเร็งอัณฑะ รังไข่
และปอด และมะเร็งเนื้อประสาน

