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ร่างกาย, เรื่องทางเพศ และ สุขภาพ
Thai
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Kropp, sexualitet
& hälsa

พจนานุกรม

ร่างกาย, เรื่องทางเพศ และ สุขภาพ
พจนานุกรมฉบับนี้ประกอบด้วยคำ�ศัพท์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ,
สุขภาวะทางการเจริญพันธุ์ และ สิทธิในด้านต่าง ๆ คำ�ศัพท์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับ ร่างกาย,
ความรู้สึก, ความสัมพันธ์, เพศสัมพันธ์, เอกลักษณ์, สุขภาพ และ กฎหมาย
การได้รับความรู้เกี่ยวกับคำ�ถามเหล่านี้คือสิทธิของท่าน
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Abort

การทำ�แท้ง

เมื่อผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการมีบุตร
บุคคลผู้นั้นสามารถทำ�แท้งได้ที่โรงพย
าบาล
และหลังจากการทำ�แท้งเรียบร้อยแล้ว
บุคคลผู้นั้นก็จะไม่ตั้ง ครรภ์อีกต่อไป

Adoption

การรับบุตรบุญธรรม

เมื่อบุคคลผู้หนึ่งหรือบุคคลหลายคนรั
บช่วงการอุปการะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง
บุคคลผู้นั้น หรือพวกเขาเหล่านั้น
จะเป็นบิดามารดาของเด็กคนนั้น

Akut
p-piller

ยาเม็ดคุมกำ�เนิดแบบฉุกเฉิน

ยาเม็ดที่สามารถรับประทานแบบเร่งด่ว
น
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสง
ค์ คือ
รับประทานหลังจากการมีเพศสัมพันธ
์ทางช่องคลอดโดยไม่ได้ทำ�การป้องกั
น

Anal

ทวารหนัก

ช่องเปิดที่ก้นที่เรียกว่า ทวารหนัก

Analsex

ร่วมเพศทางทวาร
หนัก

การมีเพศสัมพันธ์ในบริเวณหรือทางท
วารหนัก เช่น โดยใช้ นิ้วมือ, ลิ้น,
ของเล่นทางเพศ หรืออวัยวะเพศชาย

Androlog

บุรุษเวช หรือ ปุริสเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อวัยวะเพศชาย
และถุงอัณฑะ บุรุษเวช หรือ ปุริสเวช คือ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ�งานของ
อวัยวะเพศ และ โรคต่าง ๆ บุรุษเวช หรือ ปุริ
สเวช สามารถตอบคำ�ถามต่าง ๆเกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ์ได้อีกด้วย

Asexuell

ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ

ผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ
ผู้ที่ไม่รู้สึกว่าต้องการทางเพศ หรือ
ต้องการน้อย
หรือไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับใคร

Assisterad
befruktning

การช่วยปฏิสนธิ

เมื่อทางการแพทย์เสนอความช่วย
เหลือให้กับ ผู้ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เอง
ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่
ต้องการที่จะตั้งครรภ์ เช่น การปฏิสนธิ
โดยการนำ�เชื้อเข้าไปใส่ และ การ
ผสมเทียมหลอดแก้ว

Avbrutet
samlag

การหลั่งนอกช่อง
คลอด

เมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดแล้ว
หยุดชะงักก่อนที่จะมีการหลั่งน้ำ�อสุจิอ
อกมาจากอวัยวะเพศชาย และ
ให้น้ำ�อสุจิออกมาหลั่งข้างนอกอวัยวะเ
พศหญิง
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Bakteriell
vaginos

ช่องคลอดอักเสบเนื่องจากเชื้อ
แบคทีเรีย

อาการตกขาวจากอวัยวะเพศหญิงที่มีก
ลิ่นเหม็น ช่องคลอดอักเสบเนื่อง
จากเชื้อแบคทีเรีย หมายถึง
ความไม่สมดุลย์ของแบคทีเรียในช่อง
คลอด

Balanit

การอักเสบของปลายอวัยวะเพ
ศชาย

การอักเสบของ ลึงค์ ส่วนหัวของอวัยวะเพศ
ชาย ทำ�ให้ผิวหนังเป็นสีแดง, ทำ�ให้มีผื่น
เล็ก ๆ สีแดงขึ้นมา หรือทำ�ให้ รู้สึกระคาย
เคือง และเจ็บปวดบริเวณปลายอวัยวะเพศ
ชาย แม้กระทั่งส่วนล่างของหนังหุ้มปลาย
ลึงค์

Barnavårdscentral

ศูนย์อนามัยสำ�หรับเด็ก,
คลินิกสำ�หรับเด็ก

คลินิกที่ให้บริการทางด้านการตรวจ
สุขภาพเด็กเล็ก และ ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค รวมไปถึงการให้คำ�ปรึกษา
ต่าง ๆ คลินิกเปิดบริการให้แก่เด็กจาก
วัยแรกเกิด จนถึง ชั้นเตรียมประถม
เรียกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า BVC

Barnmisshandel

การทำ�ร้ายเด็ก

เมื่อบุคคลที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ถูกทำ�ร้ายโดยใช้ความรุนแรง,
ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือ
เด็กไม่ได้รับการดูแลจากบิดามารดาห
รือผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง
นี้
การตีเด็กเป็นการกระทำ�ที่ผิดต่อกฎ
หมายของสวีเดน
ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบิดามารดาของเด็กห
รือ มีจุดประสงค์
เพื่อเป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กก็ตาม

Barnmorska

ผดุงครรภ์

ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลในขณะทำ�
การคลอดบุตร, ดูแลสตรีมีครรภ์,
เรื่องเพศสัมพันธ์, สิ่งคุมกำ�เนิด และ
การให้คำ�ปรึกษาเรื่องการทำ�แท้ง

Barnmorskemottagning

แผนกผดุงครรภ์

คลินิกที่ท่านมาหาเมื่อตั้งครรภ์ และ
ให้ บริการทางด้านการดูแลสุขภาพ
และ
ตรวจสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ตั้งครร
ภ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
คลินิกดูแลสุขภาพมารดา หรือ MVC
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Barnpornografibrott

อาชญากรรมสื่อลามกอนาจารเ
ด็ก

การกระทำ�ที่ผิดต่อกฎหมาย
โดยที่บุคคลผู้หนึ่งกระทำ�การ
อย่างเช่น ถ่ายรูปภาพ,
มีอยู่ในครอบครอง, แพร่กระจาย,
ขาย หรือ ด้วยวิธีอื่น ๆ
การอัปโหลดรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ภาพของบุคคลที่อยู่ในวัยเริ่มเจริญพัน
ธุ์ หรืออายุต่ำ�กว่า 18 ปี ในทางเพศ
และลามกอนาจาร

Barnäktenskap

การสมรสในวัยเด็ก

การสมรสที่อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งของคู่ส
มรสมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ประเทศสวีเดนไม่อนุญาตให้ทำ�การส
มรสในวัยเด็ก

BB

แผนกกุมารเวช

แผนกที่สามารถอยู่ต่อได้สองสามวัน
หลังจากการคลอดบุตร

BDSM

บีดีเอสเอ็ม

คำ�จำ�กัดความรวมของกิจกรรมทางเพ
ศอย่างหนึ่งที่มีเซ็กส์แบบรุนแรงและท
รมาน
B: พันธนาการ หรือ การลงโทษ
D: การมีอำ�นาจเหนือ หรือ การยอมจำ�นน
S: ความสุขจากการทำ�ร้ายผู้อื่น
M: ความสุขจากการถูกผู้อื่นทำ�ทารุณกรรม
และ ซาดิสม์และมาโซคิสม์ (sadomasochism) ตั้งอยู่บนความยินยอม

Befruktning

การปฏิสนธิ หรือ การผสมพันธุ์

เมื่ออสุจิและไข่มาผสมกันในท่อนำ�ไข่
และ พัฒนาต่อไปเป็นตัวอ่อน
และฝังตัวในผนังมดลูก

Binda

ผ้าอนามัย

สิ่งที่ใช้ป้องกันชนิดหนึ่งที่ใช้รองรับเลื
อดประจำ�เดือน
ผ้าอนามัยใช้ติดกับกางเกงใน

Bisexuell

ไบเซ็กชวล, รักร่วมสองเพศ

ไบเซ็กชวล หรือ รักร่วมสองเพศ
คือบุคคลที่รัก และ/หรือ
ต้องการมีเพศ สัมพันธ์กับทั้งสองเพศ
หรือ
คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพ
ศชาย

Bitestikel

หลอดเก็บอสุจิ

ส่วนหนึ่งภายในอวัยวะเพศ
ถ้าผู้ชายมีอวัยวะเพศชาย
หลอดเก็บอสุจิจะอยู่ในถุงอัณฑะ

B: Bondage eller
Disciplin
D: Dominans eller
Submission
(underkastelse)
S: Sadism
M: Masochism
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Blottning

การชอบโชว์,
การชอบเปลือยกายหรือเปิดเผย
ร่างกาย

เมื่อคนบางคนโชว์อวัยวะเพศบน อิน
เตอร์เน็ต
หรือโชว์ในสถานการณ์จริงแก่ผู้อื่น
เพื่อเหยียดหยามศักดิ์ศรี หรือ
ทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
ทางกฎหมายเรียกการกระทำ�เช่นนี้ว่า
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

Blygdläppar

แคม

กลีบเนื้อที่อยู่ด้านบน รอบช่องคลอด,
ปุ่มกระสัน และ ท่อปัสสาวะ มีทั้ง
แคมนอก(แคมใหญ่) และแคมใน

Bröst

เต้านม

ส่วนหนึ่งของร่างกายท่อนบน
เต้านมประกอบด้วย เนื้อเยื่อไขมัน
และ ต่อมน้ำ�นม

Bröstvårtor

หัวนม

บริเวณส่วนกลางบนเต้านม และ
มักยื่นออกมาจากเต้านม
บริเวณรอบหัวนมมี
ลานหรือฐานหัวนม

Cellprovtagning

การนำ�เซลล์ตัวอย่างไปตรวจ

ตัวอย่างที่นำ�ไปตรวจ
หากตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซ
ลล์ที่ปากมดลูก
อาจจะนำ�ไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลู
กได้

Cysta

ถุง, ถุงน้ำ�

ถุงน้ำ�ที่อาจเกิดขึ้นมาได้ในอวัยวะหลา
ย ๆ ส่วน อย่างเช่น รังไข่

Dejta

ออกเดท, นัดพบ

การพบปะ หรือ
ออกไปเที่ยวกับคนที่ตนเองสนใจที่จะ
มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือ อยู่ร่วมกัน

Diskriminering

การเลือกปฏิบัติ

การถูกปฏิบัติที่แย่กว่า หรือ
เหยียดหยาม เนื่องจาก เพศ,
รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ,
ศาสนา, ถิ่นกำ�เนิด, อายุ หรือ
ความบกพร่องในการทำ�งานของร่างก
าย ดูคำ�ศัพท์เหล่านี้ด้วย hatbrott,
homofobi, transfobi, rasism, funkofobi,
sexism, jämställdhet และ jämlikhet

Embryo

ตัวอ่อน, เอ็มบริโอ

ตัวอ่อน เกิดขึ้นเมื่อ ไข่ และอสุจิ ผสม
กัน สิ่งนี้เรียกว่า การปฏิสนธิ หลังจากนั้น
ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ในมดลูกต่อไป
เป็นทารกในครรภ์ หลังจากนั้นพัฒนาต่อ
ไปเป็นเด็กทารก
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Endometrios

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

เมื่อเยื่อเมือกจากมดลูกเติบโตนอกมด
ลูก, มักเกิดขึ้นในท่อนำ�ไข่ หรือ
ผนังหน้าท้อง
การตั้งครรภ์นอกมดลกอาจทำ�ให้เกิด
อาการปวดเมื่อมีรอบเดือน

Engångsligg

คู่นอนคืนเดียว

การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลผู้หนึ่ง
เพียงครั้งเดียว

Ensamstående

คนโสด,
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว

บุคคลที่เป็นบิดาหรือมารดาของเด็ก
แต่ไม่มีความ
สัมพันธ์ฉันคนรักกับบิดาหรือมารดาข
องเด็กอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

Erektil dysfunktion

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การมีปัญหาในการแข็งตัว หรือ
คงความแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
ถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงความใคร่ก็ตาม
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ความล้มเหลวในการแข็งตัว
(erektionssvikt)

Erotik

สิ่งกระตุ้นความต้องการทางเพ
ศ

รูปภาพ, ศิลป์, วรรณกรรม หรือ
ภาพยนต์ ที่กระตุ้นความรู้สึก และ
มีเนื้อหาทางเพศ

Ex

คู่รักเก่า

ผู้ที่เคยเป็นคนรักกัน,
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันอีกต่อไปแล้ว

Fetisch

การเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพ
าะ

เมื่อวัตถุหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างก
ายที่ปกติแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่เร้าอารม
ณ์ หรือ ดึงดูดความสนใจทางเพศ
แต่ทำ�ให้เกิดอารมณ์ตื่นเต้นทางเพศ
เช่น เท้า หรือ หนัง

Fitta

อวัยวะเพศหญิง

อวัยวะเพศหญิง คำ�ว่า fitta
บรรยายถึงเพศ
ทั้งหมดของส่วนที่อยู่ทั้งด้านนอก
และ ด้านใน

Flickvän

แฟน หรือ คู่รักที่เป็นผู้หญิง

ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ฉันคู่รัก

Flirta

จีบ, เกี้ยวพาราสี, แทะโลม

การแสดงความสนใจต่อผู้ที่ตนสนใจ,
ผู้ที่ตนต้องการออกเดท และ มีเพศ
สัมพันธ์ด้วย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ragga

Flytningar

ตกขาว

ของเหลวที่ออกมาจากช่องคลอด
เพื่อที่จะให้คงความสะอาด และ
สุขภาพที่ดีในช่องคลอดไว้

9

RFS U – FI GHT I NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

คำ�ศัพท์ภาษาสวีเดน

คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Foster

ทารกในครรภ์

ทารกในครรภ์ คือ ตัวอ่อนที่เจริญ
เติบโตในมดลูกเป็นเวลา 9 สัปดาห์
เมื่อตั้งครรภ์

Fostervattenprov

การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ

ตัวอย่างน้ำ�คร่ำ�ที่นำ�ไปตรวจ มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อค้นหาว่า
ทารกในครรภ์มีความผิดปกติทางโคร
โมโซมหรือไม่

Framfall

การย้อยของอวัยวะภายใน

การหย่อนย้อยเข้าข้างในช่องคลอด
หรือ
หรือหย่อนย้อยออกมาข้างนอกปากช่
องคลอด
อาจจะเป็นการหย่อนย้อยของ
อย่างเช่น ผนังช่องคลอด, มดลูก,
กระเพาะปัสสาวะ หรือ ทวารหนัก
ที่ย้อยลงมาด้านล่าง

Frenulum

เส้นสองสลึง

เอ็นหรือเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างหัวลึงค์
และ ลำ�ตัวของอวัยวะเพศชาย
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า sträng

Frivilligt sex när
förövaren är nära
15-årsgränsen

มีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจเมื่อ
ผู้กระทำ�ความผิดมีอายุใกล้เคี
ยงกับกำ�หนดอายุ 15 ปี

หากเห็นได้ชัดเจนว่าการกระทำ�ดังกล่
าว
มิได้เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเ
พศเด็ก โดยคำ�นึงถึงอายุ
และการพัฒนาการที่แตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย
ระหว่างบุคคลที่กระทำ�การดังกล่าวกับ
เด็ก รวมไปถึง สถานการณ์ โดยทั่วไป
ผู้กระทำ�ความผิดถึงจะไม่ถูกตัดสินลง
โทษ

Funkofobi

การกีดกันเนื่องจากสภาพของ
ร่างกาย

ทัศนคติทางลบ, ความคิดเห็น หรือ
ความรู้สึกต่อต้านบุคคลที่
มีความบกพร่องในการทำ�งานของร่าง
กาย เช่น บุคคลที่นั่งเก้าอี้เข็น
ตาบอด หรือ หูหนวก
อาจจะมุ่งเน้นไปที่
ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เอชไอวี

Förhud

หนังหุ้มปลายลึงค์
หรือองคชาต

หนังที่หุ้มส่วนบนของลึงค์/ปลายอวัย
วะเพศชาย หรือปุ่มกระสัน

Förhudsförträngning

หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ

เมื่อหนังหุ้มปลายองคชาตตีบแคบแล
ะไม่สามารถดึงกลับมาหุ้มปลาย
องคชาตได้ บางครั้งติดใต้องคชาต
ไม่สามารถหุ้มปลาย หรือ ดึงกลับได้
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Förlossning

การคลอด

การคลอด คือ เมื่อเด็กเกิด
การคลอดเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศหญิง –
ทางช่องคลอด-หรือ
โดยการผ่าตัดคลอด

Förlossnings/
avdelning

แผนกสูติเวช

แผนกโรงพยาบาลที่ทำ�คลอดเด็ก

Förlossningsdepression

อาการซึมเศร้าหลังคลอด

อาการซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องจากการคล
อดบุตร

Förlossningsrädsla

ความกลัวการคลอด

ความกังวล และ กลัว ก่อนการคลอด

Förlossningsskador

บาดเจ็บที่ได้รับจากการคลอด

อาการบาดเจ็บ หรือ
การฉีกขาดที่อาจเกิดขึ้นได้ที่อวัยวะเ
พศขณะทำ�การคลอดบุตร

Förlossningsvärkar

การปวดครรภ์เมื่อคลอด

อาการปวดที่เกิดขึ้นจากการที่มดลูก ซึ่ง
เป็นกล้ามเนื้อ, หดตัว และ บีบตัวทำ�ให้
เด็กทารกเคลื่อนตัวลงมาด้านล่าง ในช่อง
ทางการคลอดเมื่อเด็กเกิด

Försats

น้ำ�หล่อลื่น

ของเหลวที่อาจจะออกมาจากอวัยวะเ
พศชายเมื่อบุคคลผู้นั้นมีอารมณ์ทางเ
พศ แต่ไม่ใช่การหลั่งอสุจิ

Förtal

การหมิ่นประมาท

การกระจายข่าวลือ หรือ ข้อมูล เกี่ยวกับใคร
บางคนเพื่อให้คนอื่น ๆ รู้สึกไม่ดีกับบุคคลผู้
นั้น และ วิถีชีวิตของเขา

Glidmedel

ครีมหล่อลื่น

ครีมที่ใช้เมื่อร่วมเพศเพื่อหล่อลื่นทำ�ใ
ห้การร่วมเพศรู้สึกดีขึ้น
อาจใช้กับอวัยวะเพศชาย
ในช่องคลอด และ ทวารหนัก

Gnidsex

เพศสัมพันธ์โดยการถูไถ

การร่วมเพศโดยการถูไถหรือกดอวัยว
ะเพศเข้าหาอวัยวะเพศหรืออวัยวะส่วน
อื่นของร่างกายของอีกฝ่าย

Gonorré

โรคหนองในแท้

โรคหนองในแท้ คือ กามโรคชนิดหนึ่ง ที่มัก
จะไม่แสดงอาการใด ๆ แต่อาจทำ�ให้มีอาการ
แสบ หรือ รู้สึกไม่ค่อยสบายเมื่อถ่ายปัสสาวะ,
การเปลี่ยนแปลงของตกขาวจากช่องคลอด, ท่อ
ปัสสาวะ หรือ ทวารหนัก หรือ อาการปวดส่วนล่าง
ของช่องท้อง หรือ ถุงอัณฑะ โรคหนองในแท้ที่
ไม่ได้รับการรักษาอาจทำ�ให้มีบุตรได้ยาก โรคนี้
สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ โรคหนองใน
แท้ รวมอยู่ใน กฎหมายป้องกันโรคติดต่อ
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

G-punktsområdet

จี-สปอร์ท, จุดจี
Grafenberg Spot

บริเวณที่ขรุขระ
ที่เข้าไปในช่องคลอดเล็กน้อย
บนผนังด้านหน้าของช่องคลอด
บริเวณนี้เป็นจุดที่ ปุ่มกระสัน
ท่อปัสสาวะ และ
ช่องคลอดส่วนหน้ามาบรรจบกัน

Gravid

การตั้งครรภ์

การมีทารกในมดลูกที่อยู่ในท้อง
การตั้งครรภ์ปกติแล้วจะใช้เวลาประมา
ณ เก้าเดือน

Graviditetstest

การทดสอบการตั้งครรภ์

การตรวจที่สามารถทำ�ให้ทราบได้ว่าตั้
งครรภ์หรือไม่
การตรวจสอบทำ�โดยการปัสสาวะลงบ
นแท่งวัด

Grooming

การล่อลวง หรือ
ซักพาเด็กไปเพื่อการกระทำ�อ
นาจาร หรือ
ล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อผู้ที่อยู่ในวัยที่สามารถตัดสินลงโท
ษทางอาญาได้ ทำ�การติดต่อ และ
เสนอให้มีการพบปะกับเด็กที่อายุต่ำ�ก
ว่า 15 ปี
มักจะนัดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการล่วงละเมิดท
างเพศ
เป็นการกระทำ�ที่ผิดต่อกฏหมาย
ทางกฏหมายเรียกว่า
การติดต่อกับเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางเ
พศ

Gruppsex

เพศสัมพันธ์หมู่, เซ็กซ์หมู่

เมื่อคนจำ�นวนมากกว่าสองคนมีเพศสั
มพันธ์พร้อม ๆ กัน

Gynekolog

นรีแพทย์

แพทย์ผู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน แคมช่อง
คลอด และ อวัยวะเพศหญิง
นรีแพทย์ คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การ
ทำ�งานของอวัยวะเพศ, โรคต่าง ๆ และ
การตั้งครรภ์
นรีแพทย์สามารถตอบคำ�ถามเกี่ยวกับเรื่อง
เพศสัมพันธ์ได้ด้วย

Gynekologisk
undersökning

การตรวจทางนรีเวช, การ
ตรวจภายใน

การตรวจภายในอวัยวะเพศหญิง
ทำ�การตรวจที่โรงพยาบาล, อนามัย
หรือ คลินิกสำ�หรับเยาวชน

Göra slut

เลิกกัน

การยุติ หรือจบความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
เมื่อเลิกกันแล้ว
หมายถึงไม่ได้เป็นแฟนหรือคู่รักกันอีก
ต่อไป
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Hallick

แมงดา

ดูคำ�ศัพท์คำ�ว่า koppleri

Ha lust

มีอารมณ์

มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่จะทำ�อะไร
สักอย่าง
บางครั้งอาจหมายถึงการอยากมีเพศสั
มพันธ์

Hatbrott

อาชญากรรมที่เกิดจากความ
เกลียด

การกระทำ�ความผิดทางอาญาต่อบุคคลผู้
หนึ่ง เช่น การคุกคาม หรือ ทำ�ร้ายร่างกาย ที่
มีจุดประสงค์ในการดูหมิ่นผู้ใดผู้หนึ่ง เนื่อง
มา จาก รสนิยมทางเพศของผู้ถูกกระทำ�,
เพศสภาพ, เชื่อชาติ, ผิวสี, ข้อบัญญัติทาง
ศาสนา และ ชาติพันธุ์และชาติกำ�เนิด

HBTQ-person

บุคคลที่เป็น-เอชบีทีคิว

คำ�ศัพท์รวมสำ�หรับทั้ง บุคคลที่
รักร่วมสองเพศ, รักร่วมเพศ,
คนข้ามเพศ หรือ ชายรักชาย

Hedersrelaterat
förtryck och våld

การกดขี่และความรุนแรงเพื่
อปกป้องเกียรติ

เมื่อบุคคลผู้หนึ่ง, มักจะเป็นเด็ก
ผู้หญิง, ถูกจำ�กัดขอบเขต หรือ
ถูกควบคุมโดยผู้อื่น,
และการควบคุมมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกัน หรือ
เชิดชูชื่อเสียงหรือเกียรติของครอบครั
ว ทางกฏหมาย
อาจเป็นการคุกคามที่ผิดต่อกฏหมาย,
การทำ�ร้ายร่างกาย,
การบังคับให้แต่งงาน, ฆาตกรรม ฯลฯ

Hen

เฮ็น

คำ�สรรพนามที่เป็นกลาง เฮ็น Hen ใช้
เป็นสรรพนามที่เป็นกลาง คือ
ไม่สนใจเจาะจงว่าเป็นเพศอะไรก็ตาม

Hepatit

ไวรัสตับอักเสบ

โรคเริม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณปาก และ
อวัยวะเพศ
โรคเริม อาจจะทำ�ให้เกิด ตุ่มเล็ก ๆ และ แผล
ที่อาจทำ�ให้มีอาการคัน, เจ็บจี๊ด ๆ หรือ ทำ�ให้
เกิดอาการเจ็บปวด หรือ ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้
โรคเริมติดต่อได้ง่ายมาก

Herpes

โรคเริม

โรคเริม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณปาก และ
อวัยวะเพศ
โรคเริม อาจจะทำ�ให้เกิด ตุ่มเล็ก ๆ และ
แผล ที่อาจทำ�ให้มีอาการคัน, เจ็บจี๊ด ๆ หรือ
ทำ�ให้เกิดอาการเจ็บปวด หรือ ไม่รู้สึกอะไร
เลยก็ได้ โรคเริมติดต่อได้ง่ายมาก
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Heterosexuell

รักต่างเพศ

รักต่างเพศ คือ บุคคลที่รัก และ/หรือ
ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพ
ศตรงกันข้าม

Hiv

เอชไอวี

เอชไอวี เป็นเชื่อไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดต่อ
ระหว่าง มนุษย์ เช่น โดยการร่วมเพศ โดย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือ โดยการใช้เข็ม
ฉีดยาร่วมกัน
เอชไอวี ทำ�ลายภูมิคุ้มกันโรค หากไม่ได้รับ
การรักษา
เอชไอวี อาจจะพัฒนาไปเป็น เอดส์ ซึ่งเป็น
โรคที่อันตรายถึงชีวิตได้ โดยการได้รับการ
รักษาพยาบาล จะทำ�ให้ไม่สามารถแพร่เอช
ไอวีไปให้แก่ผู้อื่นได้
ไม่สามารถเป็นเอดส์ และ มีชีวิตยาวนาน
เหมือนกับคนอื่น ๆ
ทุกคนในประเทศสวีเดน
มีสิทธิ์ได้รับการตรวจฟรี และ การได้รับการ
รักษาต่อโรคเอชไอวี

Homofobi

โฮโมโฟเบีย,
การรังเกียจคนรักร่วมเพศ

ทัศนคติด้านลบ, ความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกต่อต้าน พวกรักร่วมสองเพศ
และ รักร่วมเพศ มักจะแสดงออกโดย
ความรู้สึกอคติ, การดูถูก, ความโกรธ,
ความเกลียดชัง หรือ ความรุนแรง

Homosexuell

รักร่วมเพศ

รักร่วมเพศ คือ ผู้ชายที่รัก และ/หรือ
ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกั
น รักร่วมเพศที่เป็นผู้หญิงจะรัก
และ/หรือ
ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกั
น

HPV
(humant
papillomvirus)

ไวรัสเอชพีวี

ไวรัสชนิดหนึ่งที่มักพบบ่อย
มีหลายประเภทที่แตกต่างกันออกไป
ไวรัสบางชนิดทำ�ให้เกิดหูดบนอวัยวะเ
พศ (kondylom หูดหงอนไก่)
หรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
ไวรัสชนิดอื่น ทำ�ให้เกิดหูดที่
มือและเท้า

HPV-vaccination

วัคซีนไวรัสเอชพีวี

วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี
ไวรัสอาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข
องเซลล์ที่ปากคอมดลูก และ
นำ�ไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Hångla

กอด จูบ เล้าโลม

การที่ร่างกายใกล้ชิดซึ่งกันและกัน
และ จูบ กอด และ
เล้าโลมซึ่งกันและกัน
ทั้งที่ยังสวมใส่เสื้อผ้าอยู่ หรือ ไม่สวมใส่
เสื้อผ้าอยู่ก็ตาม

Ickebinär

คนไร้เพศ, นอนไบนารี

บุคคลที่รู้สึกว่า ตนไม่ใช่ทั้งผู้ชาย
และ ผู้หญิง

Incest

เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วม
สายโลหิต

เมื่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสา
ยเลือดกับเด็ก
กระทำ�การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
เช่น ผู้ที่เป็นบิดามารดา, ตา หรือ
พี่น้องที่อายุมากกว่า
ทางกฏหมายอาจเป็นการข่มขืนเด็ก,
ถ้าเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี,
การร่วมเพศกับลูก หรือ
การร่วมเพศกับพี่น้อง

Infertil

ภาวะเป็นหมัน

เมื่อบุคคลผู้หนึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์ไ
ด้ และ/หรือ
ไม่สามารถทำ�ให้ใครตั้งครรภ์ได้

Informationsplikt

หน้าที่แจ้งข้อมูล

กฏเกณฑ์ในการปฏิบัติสำ�หรับ
ผู้ที่เป็นกามโรค เช่น เอชไอวี,
คลามีเดีย(หนองในเทียม) หรือ
หนองในแท้ คือ
บุคคลผู้นั้นจะต้องแจ้งว่า
ตนเป็นกามโรคนั้น ๆ
ให้แก่ผู้ที่ตนจะมีเพศ
สัมพันธ์ด้วยให้รับทราบเรื่องเสียก่อน
แพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่แจ้ง
ข้อมูล แต่อาจยกเว้นได้ในบางกรณี

Inseminering

การผสมเชื้อ, การใส่เชื้ออสุจิ

วิธีทางการแพทย์
ที่นำ�เอาตัวอสุจิไปใส่ในมดลูกเพื่อที่จ
ะทำ�ให้บุคคลผู้นั้นตั้งครรภ์

Intersexvariation

รูปแบบภาวะเพศกำ�กวม

คำ�จำ�กัดความรวมสำ�หรับลักษณะทาง
กายภาพที่แตกต่างกันซึ่งทำ�ให้ร่างกาย
ไม่ง่ายที่จะสามารถกำ�หนดเพศตาม
บรรทัดฐานของสังคมสำ�หรับเพศได้ และ
ไม่ใช่ลักษณะของ ”ผู้ชาย” หรือ ”ผู้หญิง”
ตามแบบฉบับทั่วไป รูปแบบหรือลักษณะ
อาจเป็นลักษณะของอวัยวะเพศภายนอก
และ/หรือภายใน, โครโมโซม และ ระดับ
ฮอร์โมน
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

IVF

การผสมเทียมหลอดแก้ว
In Vitro Fertilisation

การผสมเทียมหลอดแก้ว คือ การรับการ
รักษาโดยที่เก็บไข่ออกมา และ ปฏิสนธิกับ
อสุจิ นอกร่างกาย
ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเรียกว่า ตัวอ่อน สองสาม
วันหลังจากการปฏิสนธิ
หลังจากนั้นแพทย์จะนำ�ตัวอ่อนเข้าไปใส่
ในมดลูก
การผสมเทียมหลอดแก้ว เรียกว่า การ
ปฏิสนธิในหลอดแก้ว

Juridiskt kön

เพศทางนิตินัย,
เพศตามกฏหมาย

เพศที่ระบุในทะเบียน เช่น
ทะเบียนราษฎร์ และ หนังสือเดินทาง

Jämlikhet

ความเท่าเทียมกัน

เมื่อคนที่มาจากกลุ่มที่แตกต่างกันได้รั
บการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ
และ
โอกาสเท่าเทียมกันในการสร้างชีวิตข
องตน และ
กระตือรือร้นมีส่วนร่วมในสังคม

Jämställdhet

ความเสมอภาค

ความเสมอภาค คือ เมื่อ ผู้หญิง และ ผู้ชาย
มีโอกาสเหมือนกัน ที่จะกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อชีวิตของตนเอง
และ สังคม
เพื่อที่ผู้หญิง และ ผู้ชายจะมีอำ�นาจที่เท่า
เทียมกัน ก็ต้องมีโอกาส สิทธิ และ หน้าที่
เท่าเทียมกัน

Kejsarsnitt

การผ่าตัดคลอด

การผ่าตัดคลอด หมายถึง
แพทย์ผ่าเปิดท้อง และ
มดลูกเพื่อนำ�ตัวเด็กทารกในครรภ์ออ
กมา

Kirurg

ศัลยแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม
หรือ การผ่าตัด

Klamydia

คลามีเดีย
โรคหนองในเทียม

คลามีเดีย หรือ หนองในเทียม คือ กามโรค
ชนิดหนึ่ง ที่มักจะไม่ทำ�ให้แสดงอาการใด ๆ
แต่อาจทำ�ให้รู้สึกแสบ หรือ รู้สึกไม่ค่อยสบาย
เมื่อปัสสาวะ, มีการเปลี่ยนแปลง ของตกขาว
จากช่องคลอด, ท่อปัสสาวะ หรือ ทวารหนัก
หรือ มีอาการปวดส่วนล่างของช่องท้อง
คลามีเดียที่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำ�ให้มีบุตร
ได้ยาก
โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
และ อยู่ในกลุ่ม กฎหมายป้องกันโรคติดต่อ
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Klimakterie

วัยหมดประจำ�เดือน, วัยทอง

ช่วงของชีวิตเมื่อหมดประจำ�เดือน
มักจะอยู่ราวอายุประมาณ 50 ปี

Klitoris

ปุ่มกระสัน

ส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นอวัยวะเพศ
หญิง อยู่เหนือปากท่อปัสสาวะ
ปุ่มกระสันด้านนอก
จะมีความอ่อนไหว ต่อการสัมผัส

Klitoris ollon

หัวปุ่มกระสัน

หัวปุ่มกระสัน คือ
ส่วนหนึ่งของปุ่มกระสันที่มองเห็นได้ชั
ด อยู่ด้านนอกของร่างกาย
มีความอ่อนไหวต่อการสัมผัส

Knulla

การร่วมเพศ

การมีเพศสัมพันธ์กันบุคคลหนึ่งคน
หรือ กับหลายคน

Knullkompis

คู่นอน, คู่ขา, คู่ร่วมสังวาส

บุคคลที่คุณร่วมเพศด้วย
แต่ไม่มีความสัมพันธ์โรแมนติกหรือคว
ามรักต่อกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า KK
และคล้ายกับ ชู้รักชาย หรือ ชู้รักหญิง

Kondom

ถุงยางอนามัย

สิ่งป้องกันการตั้งครรภ์ ที่ทำ�ด้วยยาง
ใช้สวมอวัยวะเพศชาย
เพื่อป้องกันกามโรค และ
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

Kondylom

หูดหงอนไก่

หูดหงอนไก่ คือ กามโรคชนิดหนึ่ง ที่อาจ
ทำ�ให้เกิดหูดบนอวัยวะเพศ หูดอาจมีอาการ
คัน แสบ และเจ็บจี๊ด ๆ

Koppleri

การหาแขกให้โสเภณี

การมีอิทธิพลเหนือบุคคลผู้หนึ่ง
ที่ทำ�ให้บุคคลผู้นั้นมีเพศสัมพันธ้เพื่อเ
งิน หรือ
การหลอกใช้สถานการณ์แบบนี้
เพื่อที่ตนเองจะได้เงิน

Krama

กอด

การโอบแขนรอบตัวคน ๆ หนึ่ง
และดันตัวเข้ามาหาซึ่งกันและกัน

Kroppsvätska

ของเหลวจากร่างกาย

ของเหลวที่ออกมาจากร่างกาย
ตัวอย่างของเหลวจากร่างกาย เช่น
โลหิต, น้ำ�กาม,
น้ำ�หล่อลื่นในช่องคลอด และ
น้ำ�หล่อลื่นอวัยวะเพศชาย

KSK
(kvinnor som har
sex med kvinnor)

ผู้หญิงที่ร่วมเพศกับผู้หญิง

คำ�นิยามของ
ผู้ที่มีเอกลักษณ์เป็นผู้หญิง และ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

KUB-test

การตรวจ-CUB
(Combined Ultrasound and
biochemical
screening)

การตรวจเลือดและอัลตราซาวนด์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจทารกในครรภ์ใน
ท้องของผู้ตั้งครรภ์

Kuk

ควย

คำ�นี้เเป็นคำ�ที่ไม่สุภาพ มีความ
หมายเดียวกันอวัยวะเพศชาย (penis)

Kurator

ที่ปรึกษา

ผู้ที่ทำ�งานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ไ
ม่สบายใจ
ให้การช่วยเหลือโดยการสนทนา
ที่ปรึกษา ทำ�งานอยู่ที่ เช่น
โรงพยาบาล และ โรงเรียน

Kvinnofrids
kränkning

การละเมิดศักดิ์ศรีสตรี
violation of a woman’s integrity

เมื่อผู้ชายกระทำ�การละเมิดศักดิ์ศรีผู้ห
ญิงที่ตนอยู่ด้วยอย่างเป็นระบบ เช่น
โดยการทุบตี,
บังคับเธอให้ร่วมเพศด้วย,
ทำ�ร้ายจิตใจของเธอ หรือ
จำ�กัดขอบเขตไม่ให้เธอออกจากบ้าน

Kvinnojour, tjejjour

บ้านพักหลบภัยสำ�หรับสตรี

องค์กรที่สนับสนุนและช่วยเหลือ ผู้หญิง
และ คนข้ามเพศที่ถูกทำ�ร้ายจากบุคคล
ใกล้ชิด โดยใช้ความรุนแรง เช่น พวก
เขาสามารถเสนอที่พักให้ได้ หากผู้หญิง
ผู้นั้นถูกคุกคาม

Kvinnoklinik

นรีเวชคลินิก

คลินิกรักษาโรคที่เกี่ยวกับมดลูก
ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถมารับการรักษาที่
นี่ได้ อย่างเช่น
รับการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครร
ภ์ได้ที่นี่
แผนกนี้ปกติจะมีตามโรงพยาบาลขนา
ดใหญ่

Kyssa

จูบปาก

การจูบที่ปาก และ
ขณะเดียวกันให้ลิ้นสัมผัสซึ่งกันและกั
น

Kåt

มีอารมณ์ต้องการทางเพศ,
เงี่ยน

ความรู้สึกในร่างกายที่รู้สึกต้องการมีเ
พศสัมพันธ์, ด้วยตนเอง หรือ กับผู้อื่น

Känna olust

รู้สึกไม่มีอารมณ์

เมื่อรู้สึกไม่ดี หรือ ไม่มีอารมณ์
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คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Kön

เพศ

เพศ มักจะหมายถึง เพศหญิง หรือ
เพศชาย Kön อาจหมายถึง
อวัยวะเพศ ด้วย

Könsbaserat våld

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ,
ความรุนแรงซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
เรื่องเพศ

ความรุนแรงที่มุ่งไปที่ผู้หญิง และ ผู้ที่
เป็น เอชบีทีคิว บ่อยครั้งมักจะแสดงให้
เห็นถึงความรุนแรงทางเพศ และ การ
ล่วงละเมิดทางเพศ ดูที่คำ�ศัพท์ดังต่อ
ไปนี้ด้วย människohandel för sexuella
ändamål, partnervåld, kvinnofridskränkning และkvinnojour/tjejjour ดูคำ�เหล่า
นี้ด้วย sexuella övergrepp และ skadliga
sedvänjor

Könsbekräftande
behandling

การบำ�บัดเพื่อยืนยันเพศสภาพ

การบำ�บัดรักษาทางร่างกาย เพื่อที่จะยืนยัน
เพศสภาพของบุคคลผู้นั้น, ว่าเป็นผู้ชาย, ผู้
หญิง หรือ คนไร้เพศ
การรักษาพยาบาลอาจเป็น อย่างเช่น
หมายถึง การผ่าตัดอวัยวะเพศ หรือ การ
ใช้ฮอร์โมนเพื่อเปลี่ยนแปลง ลักษณะของ
ร่างกาย
คนข้ามเพศหลายคน แต่ไม่ใช่ทุกคน
ต้องการดำ�เนินการ การรักษา พยาบาล ใน
ลักษณะของ การยืนยันเพศสภาพ

Könsdysfori

ความทุกข์ใจในเพศสภาพ

การวินิจฉัยที่หมายความว่า
บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์ใจเนื่องจากร่า
งกายไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเ
พศ
ผู้ที่ทุกข์ใจในเพศสภาพอาจต้องการก
ารบำ�บัดทางด้านการยืนยันเพศสภาพ
ได้

Könsidentitet

เพศสภาพ, เพศเอกลักษณ์,
อัตลักษณ์ทางเพศ

เพศที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็น
อัตลักษณ์ทางเพศไม่เกี่ยวกับรสนิยม
ทางเพศ

Könsorgan

อวัยวะเพศ

ส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะเพศ อย่างเช่น
อวัยวะเพศชาย และ อวัยวะเพศหญิง

Könssjukdom

กามโรค

การติดเชื้อที่บุคคลผู้หนึ่งอาจได้รับ
จากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นกาม
โรค
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Könsstympning

การขลิบหรือเย็บอวัยวะเพศ,
การเข้าสุหนัด

การตัด หรือ
ทำ�ให้ปุ่มกระสันเสียหาย
บางครั้งตัดแม้กระทั่งส่วนข้างในและ
/หรือ แคมส่วนนอกทิ้ง และ
เย็บปากช่องคลอดติดกัน
ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาอย่างแร
ง ต่อสิทธิส่วนบุคคล และ
ผิดกฎหมายของประเทศสวีเดน
รวมถึงการวางแผน, พยายาม,
เตรียมตัว หรือ พาเด็กผู้หญิง หรือ
ผู้หญิงไปประเทศอื่น
เพื่อกระทำ�การดังกล่าว
ก็เป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย
การเย็บอวัยวะเพศหญิง
บางครั้งว่าเรียก
การขลิบอวัยวะเพศหญิง (kvinnlig
omskärelse)

Könsutredning

การตรวจสอบยืนยันเพศสภาพ

การตรวจสอบยืนยันเพศสภาพ ที่ตัด
สินว่า
บุคคลผู้หนึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะได้การยืนยั
นเพศสภาพฟรีหรือไม่
ทุกคนจะได้รับการวินิจฉัยว่ามีความ
ทุกข์ใจในเพศสภาพ และมีสิทธิ์
ที่จะได้รับการรักษาหรือไม่
การวินิจฉัยทำ�โดยทีมงานผู้เชี่ยวชา
ญของโรงพยาบาล

Lesbisk

เลสเบี้ยน, หญิงรักหญิง

คำ�ศัพท์ที่ปกติใช้สำ�หรับผู้ที่เป็น
รักร่วมเพศผู้หญิง
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า flata

Ligga

หลับนอน

การมีเพศสัมพันธ์กับคน ๆ หนึ่ง หรือ
หลายคน

Livmoder

มดลูก

ส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศหญิงที่อยู่ข้า
งในร่างกาย ในท้อง
ที่นี่จะมีทารกในครรภ์อยู่ในช่วงตั้งคร
รภ์

Livmoderhals

ปากคอมดลูก

ส่วนล่างของมดลูก –
ที่เป็นส่วนที่ที่แคบที่สุดของมดลูก
ปากคอมดลูกจบลงที่ปากมดลูก

Livmodertapp

ปากมดลูก

ส่วนหนึ่งของมดลูก
ที่เป็นทางเข้าของมดลูกจากช่องคล
อด

Lubrikation

การหลั่งน้ำ�หล่อลื่น

มีของเหลวที่หล่อลื่นในช่องคลอด
เมื่อบุคคลผู้นั้นมีความรู้สึกอารมณ์ทา
งเพศ และ รู้สึกต้องการร่วมเพศ
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Lustgas

ก๊าซไนตรัสออกไซด์

รูปแบบหนึ่งของยาบรรเทาอาการปว
ด ที่ใช้สูดหายใจเข้าไปเมื่อรู้สึกปวด
ก๊าซไนตรัสออกไซด์
ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคลอดบุ
ตร

Läkare

แพทย์

ผู้ที่ทำ�งานด้านการรักษาผู้ป่วย หรือ
ผู้บาดเจ็บและป้องกันสุขภาพที่ไม่ดี

Mammografi

การถ่ายภาพรังสีเต้านม

การตรวจอัลตราซาว์ดเต้านมเพื่อค้น
หาเนื้องอก และ มะเร็ง

Mansmottagning

คลินิกสำ�หรับผู้ชาย

คลินิกสำ�หรับทุกท่านที่ระบุว่าตนเอง
เป็นผู้ชาย และ/หรือ
มีอวัยวะเพศชาย
สามารถไปรับการรักษา
ช่วยเหลือและสนับสนุน
คลินิกสำ�หรับผู้ชายเป็นคลินิกเฉพาะ
ที่ทำ�งานเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และ
ความสัมพันธ์

Mellangård

ฝีเย็บ (Perineum)

บริเวณระหว่างทวารหนักกับแคม/ปา
กช่องคลอด หรือ ถุงอัณฑะ

Mens

ระดู, ประจำ�เดือน, เม็นส์

เลือดที่ไหลออกมาจากช่องคลอด
มักมาสม่ำ�เสมอประมาณหนึ่งครั้งต่อเ
ดือนเริ่มจากวัยเจริญพันธุ์เป็นต้นไป

Menskopp

ถ้วยใส่ประจําเดือน

สิ่งป้องกันที่ใช้เมื่อมีประจำ�เดือน
ถ้วยใส่ประจำ�เดือนใส่ในช่องคลอดเ
พื่อรองรับเลือดประจำ�เดือน

Mensvärk

อาการปวดประจำ�เดือน

อาการปวดที่รู้สึกเมื่อมีประจำ�เดือน

Missfall

การแท้ง

เมื่อการตั้งครรภ์ถูกขัดจังหวะโดยร่าง
กายของผู้ตั้งครรภ์เองก่อนที่เด็กจะเ
กิด

Monoamorös

บุคคลที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว,
มีคู่ครองคนเดียว

บุคคลที่ต้องการคู่สมรส/คู่ครองคนเ
ดียว
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์เดี่ยว
หรือ มีทีละคน
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Monogam relation

ความสัมพันธ์แบบมีคู่ครองคนเ
ดียว

ความสัมพันธ์ที่ผู้ที่อยู่ในความสัมพัน
ธ์ตกลงกันว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือ
การติดต่อแบบโรแมนติก
กับผู้อื่นนอกความสัมพันธ์

MSM
(män som har sex
med män)

เอ็มเอสเอ็ม
(ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย)

คำ�จำ�กัดความของผู้ที่มีเอกลักษณ์ท
างเพศเป็นผู้ชาย และ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

Mykoplasma
genitalium

เชื้อมัยโคพลาสมา

ไมโคพลาสมา คือ
แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดอากา
รคันบริเวณอวัยวะเพศ และ
มีตกขาวจากอวัยวะเพศชายหรือช่อง
คลอด
อาจทำ�ให้มีอาการปวดส่วนล่างของ
ท้อง หรือ ที่ ถุงอัณฑะ

Myom

เนื้องอกมดลูก

เนื้องอกประเภทไม่อันตราย
อาจเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อของช่องคล
อด เนื้องอกมดลูก เรียกอีกอย่างว่า
ปมกล้ามเนื้อ
การเกิดเนื้องอกมดลูกเป็นเรื่องธรรม
ดา คนจำ�นวนเกือบครึ่งหนึ่ง
ของทุกคนที่มีรอบเดือนมีเนื้องอกปร
ะเภทนี้

Månggifte

การมีภรรยาหลายคน

เมื่อใครแต่งงานกับคนมากกว่าหนึ่งคน
ที่สวีเดนไม่อนุญาตให้แต่งงานกับหลาย
คน เป็นการกระทำ�ผิดด้วยกฎหมายข้อหา
tvegifte การสมรสกับสามี/ภรรยาพร้อมกัน
หลายคน

Människohandel för การค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ท
างเพศ
sexuella ändamål

การบังคับ หรือ
หลอกลวงผู้คนโดยการขนส่ง รอรับ
หรือ ลักพาตัวบุคคลผู้นั้น
เพื่อใช้ให้ทำ�งานในการให้
บริการทางเพศ

Nedsatt sexlust

ความต้องการทางเพศลดน้อย
ลง

การไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือ
ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์บ่อยเหมือน
ก่อนหน้านั้น ซึ่งปกติแล้วต้องการ

Njuta

เพลิดเพลิน พอใจ

เมื่อรู้สึกดี หรือ พึงพอใจ
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Ollon

ลึงค์

ส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศชาย
ลึงค์อยู่ด้านนอกสุดบนลำ�ตัวของอวัย
วะเพศชาย
และเป็นบริเวณที่อ่อนไหวที่สุดของอ
วัยวะเพศชาย

Omskärelse

การทำ�สุนัต, การขลิบ

การตัดทั้งหมด หรือ บางส่วน
ของหนังหุ้มลึงค์ออกจากอวัยวะเพศ
ชาย
บางครั้งใช้คำ�ว่าการทำ�ขลิบกับการเ
ย็บปิดปากช่องคลอดสำ�หรับผู้หญิงด้
วยเช่นกัน

Onanera

ช่วยตนเองสำ�เร็จความใคร่

การมีเพศสัมพันธ์ด้วยตนเอง
ขณะที่ช่วยตนเองสำ�เร็จความใคร่
ปกติจะเล้าโลมบริเวณอวัยวะเพศ
ทวารหนัก หรือ ส่วนอื่นของร่างกาย

Oralsex

ออรัลเซ็กส์,
เพศสัมพันธ์ทาง/ด้วยปาก

การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปากโดยการจู
บ เลีย หรือ ดูด
บนอวัยวะเพศทวารหนักของผู้อน
เรียกว่า เพศสัมพันธ์ทางปาก
(munsex)

Orgasm

การสำ�เร็จความใคร่,
ถึงจุดสุดยอด

ความรู้สึกที่ดี ซึ่งอาจจะได้รับขณะมีเพศ
สัมพันธ์กับผู้อื่น หรือ กับตนเอง
การสำ�เร็จความใคร่ทำ�ให้กล้ามเนื้อหด
ตัวบริเวณรอบอวัยวะเพศ

Orgasmstörningar

ความขัดข้องในการสำ�เร็จควา
มใคร่หรือถึงจุดสุดยอด

เมื่อสำ�เร็จความใคร่เร็วเกินไป, หรือ
นานเกินปกติ, หรือไม่ค่อยจะสำ�เร็จ
หรือ ไม่สำ�เร็จเลย
ความขัดข้องในการสำ�เร็จความใคร่
อาจเป็นเพราะการสำ�เร็จความใคร่
คือ ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
หรือ อ่อนแอเกินไป

Orosanmälan

การแจ้งเนื่องจาก
ความกังวลใจ,
การแจ้งร้องเรียนเนื่องจากเหตุ
วิตกกังวล

การแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่สังคมสงเ
คราะห์ว่า เกิดความกังวลใจว่า
อาจจะเกิดอันตรายกับเด็ก
ครู, แพทย์,
เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาล
ที่รู้สึกกังวลใจกับเด็กที่อายุต่ำ�กว่า
18 ปี
มีหน้าที่ต้องแจ้งความเนื่องจากความ
กังวลใจ
บุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องแ
จ้ง แต่ก็ควรที่จะแจ้ง
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Oskuldskontroll

การตรวจสอบพรหมจารี
การตรวจสอบความบริสุทธิ์

เมื่อใครบางคนอ้างว่าผู้นั้นสามารถตร
วจได้ว่า
ผู้หญิงเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นมาแ
ล้วหรือไม่,
ซึ่งทางการแพทย์แล้วไม่สามารถกำ�
หนดได้
เจ้าหน้าที่ที่ทำ�หน้าที่ดูแลรักษา
พยาบาลไม่อนุญาตให้ทำ�การตรวจห
รือเขียนใบรับรองเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้นั้นจะยินยอมหรื
อไม่ก็ตาม
ถ้ามีการตรวจโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม
ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

Otrohet

การมีชู้, การนอกใจ,
ความไม่ซื่อสัตย์

การทำ�อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศกับผู้อื่นนอกเหนือไปจากคู่ครอง
ของตน

Oönskad
graviditet

การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

ตั้งครรภ์
โดยที่ตนไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์

Partner

พาร์ทเนอร์, คู่ครอง, คู่ขา

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม

Partnervåld

(mäns våld mot
kvinnor i parrelation
och våld i nära
parrelationer)

คู่ครองที่ใช้ความรุนแรง
(ความรุนแรงที่ผู้ชายใช้กับผู้ห
ญิงที่มีความสัมพันธ์ฉันคู่ครอง
และ
ความรุนแรงกับคนที่มีความใก
ล้ชนิดฉันคู่ครอง)

เมื่อคน ๆ หนึ่งทำ�ร้ายร่างกาย
หรือจิตใจ
ต่อบุคคลผู้ที่ตนมีความสัมพันธ์รักใค
ร่ด้วย

Penis

อวัยวะเพศชาย

อวัยวะเพศชาย

Perineum

ฝีเย็บ (mellangård)

บริเวณระหว่างทวารหนักกับแคม/ปา
กช่องคลอด หรือ ถุงอัณฑะ

Personlig
integritet

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

ดูที่ sprida sexuella bilder på andra และ
förtal

Pessar

หมวกยางคุมกำ�เนิด
หมวกยางครอบปากมดลูก
(Diaphragm)

ถ้วยซิลิโคนขนาดเล็กที่นำ�เข้าไปไว้ในช่อง
คลอดเหนือปากมดลูก
หมวกยางคุมกำ�เนิดใช้ควบคู่กับเจล
หมวกยางคุมกำ�เนิด หรือหมวกยางครอบ
ปากมดลูกเป็นสิ่งคุมกำ�เนิดชนิดหนึ่ง
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Pojkvän

แฟน, คู่รัก ที่เป็นผู้ชาย

ผู้ชายที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย

Polyamorös

การมีคนรักหลายคน

ผู้ที่มีความสามารถทีจะตกหลุมรัก
และ/หรือ
ดึงดูความสนใจคนของหลายคนในเ
วลาเดียวกันได้

Pornografi, porr

สื่อเร้ากามารมณ์

รูปภาพ หรือ ภาพยนต์
ที่มีเนื่อหาทางเพศจุดประสงค์เพื่อ
ทำ�ให้ผู้ดู มีอารมณ์ทางเพศ
และมีความต้องการมีเพศสัมพันธ์
เรียกอีกอย่างว่า สื่อลามก (porr)

P-piller

ยาคุมกำ�เนิดชนิดเม็ด

ยาเม็ดสำ�หรับผู้ที่มีมดลูก ใช้รับประทาน
หนึ่งเม็ดต่อวัน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ยา
เม็ดคุมกำ�เนิด คือ สิ่งคุมกำ�เนิด และ มีอยู่
หลายชนิด

P-plåster

พลาสเตอร์คุมกำ�เนิด

พลาสเตอร์ที่ติดบนผิวหนังของผู้ที่มีมดลูก
และเปลี่ยนใหม่ หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์
พลาสเตอร์คุมกำ�เนิด คือ สิ่งคุมกำ�เนิด
ชนิดหนึ่ง ที่ป้องกันการตั้งครรภ์

P-punktsområdet

พีสปอร์ต, จุดพี
(Pubococcygeus Muscle Spot)

บริเวณที่อยู่เหนือช่องทวารหนักขึ้นไปเล็ก
น้อย ใกล้กับต่อมลูกหมากที่มีความอ่อนไหว
ต่อการสัมผัส

Prematur
ejakulation

การหลั่งเร็ว

การหลั่งเร็วกว่าที่ต้องการ,
ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำ�หรับตนเองห
รือ คู่ครอง

Premenstruellt
กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำ�
dysforiskt syndrom, เดือน
(PMDS)

รูปแบบของอาการที่รุนแรงก่อนมีประ
จำ�เดือน มักจะเป็นอาการทางจิต
เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือ วิตกกังวล
อารมณ์แปรปรวนและเหนื่อยล้า และ
อาการอื่น ๆ

Premenstruellt
syndrom, (PMS)

ความผิดปกติทางกายและจิตใจที่เกิ
ดขึ้น
ในช่วงสองสามวันก่อนเริ่มมีประจำ�เดื
อน เช่น อาการเจ็บเต้านม ปวดศีรษะ
อารมณ์แปรปรวนไม่มีแรง และ
จิตตก

กลุ่มอาการก่อนมีประจำ�เดือน
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PrEP

เพร็พ

ยาที่สามารถรับประทานเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการติดเอชไอวี

Preventivmedel

สิ่งคุมกำ�เนิด

สิ่งคุมกำ�เนิด ใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
สำ�หรับผู้ที่ต้องการมีเพศ สัมพันธ์ด้วย
อวัยวะเพศชาย และ อวัยวะเพศหญิง
ตัวอย่าง ของสิ่งคุมกำ�เนิด คือถุงยาง
อนามัย, ยาเม็ดคุมกำ�เนิด หรือ ห่วงคุม
กำ�เนิด
ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งคุมกำ�เนิดชนิดเดียว
ที่ป้องกันได้ทั้ง การตั้งครรภ์และ โรคติดต่อ
ทางเพศ

P-ring

วงแหวนคุมกำ�เนิด

วงแหวนคุมกำ�เนิด เป็นสิ่งคุมกำ�เนิดชนิด
หนึ่งที่ ป้องกันการตั้งครรภ์ มันคือวงแหวน
พลาสติกนุ่ม ๆ ที่ใส่เข้าไปข้างในช่องคลอด

Prostata

ต่อมลูกหมาก

ต่อมที่อยู่ข้างในร่างกายของผู้ที่มี อวัยวะ
เพศชาย, อยู่ระหว่างท่อปัสสาวะ และ ทวาร
หนัก ต่อมนี้ผลิตของเหลวส่วนหนึ่งที่รวม
อยู่ในการหลั่ง

Prostataundersökning

การตรวจต่อมลูกหมาก

การตรวจต่อมลูกหมากโดยการสัมผัส
ผ่านทางทวารหนักหรือ
โดยการตรวจเลือด

Prostatit

ต่อมลูกหมากอักเสบ

การอักเสบของต่อมลูกหมาก
ชนิดที่พบบ่อยคือต่อมลูกหมากอักเส
บเรื้อรัง เรียกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า
อาการปวดฐานกระดูกเชิงกรานเรื้อรั
ง (kronisk bäckenbottensmärta)

Prostitution

การค้าประเวณี หรือ
การค้าบริการทางเพศ

ดูที่ sex mot ersättning

P-spruta

ยาฉีดคุมกำ�เนิด

การฉีดยาคุมกำ�เนิด ให้แก่ผู้ที่มีมดลูกทุก
สามเดือน
ยาฉีดคุมกำ�เนิดเป็นสิ่งคุมกำ�เนิดที่
ป้องกันการตั้งครรภ์

P-stav

ยาฝังคุมกำ�เนิด
ยาฝังเข็มคุมกำ�เนิด
(Norplant)

เข็มพลาสติกที่ฝังใต้ผิวหนังที่แขนส่วน
บนให้แก่ผู้ที่มีมดลูก ยาฝังเข็มคุมกำ�เนิด
คือ สิ่งคุมกำ�เนิดชนิดหนึ่งที่ ป้องกันการ
ตั้งครรภ์

34

คำ�ศัพท์ภาษาสวีเดน

คำ�แปล

คำ�อธิบาย

Psykiatriker

จิตแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค และ
ภาวะทางจิต

Psykolog

นักจิตวิทยา

ทำ�งานทางด้านสุขภาพจิต
สามารถเสนอความช่วยเหลือให้แก่บุ
คคลที่มีสุขภาพจิตไม่ดี
การสนทนากับนักจิตวิทยาเรียกว่า
การบำ�บัด (terapi) โดยการสนทนา

Pubertet

วัยเริ่มเจริญพันธุ์,
วัยเจริญพันธฺุ์

ช่วงเวลาของชีวิตที่ร่างกายพัฒนาจา
กเด็กเป็นผู้ใหญ่ สำ�หรับคนส่วนใหญ่
เริ่มเข้าวัยเริ่มเจริญพันธุ์ระหว่างอายุ
8 และ 13 ปี

Pubishår

ขนเพชร, ขนลับ, ผมล่าง, หมอย,
ขนบริเวณอวัยวะเพศ

ขนที่ขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า könshår

Pulla

สำ�เร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือ
มีผู้อื่นช่วย

คำ�ศัพท์ที่เรียก การมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ตนเอง
(onanera) หากผู้นั้นมีแคมช่องคลอด
และ อวัยวะเพศหญิง ซึ่ง อาจหมายความ
ด้วยว่า คนอื่นช่วยเล้าโลม แคมช่องคลอด

Pung

ถุงอัณฑะ

ถุงหนังที่อยู่ด้านล่างของอวัยวะเพศ
ชาย ข้างในถุงอัณฑะประกอบด้วย
ลูกอัณฑะ (testiklarna) และ
หลอดเก็บอสุจิ (bitestiklar)

Pussa

จูบ

การกดริมฝึปากของตนเข้าหาปาก
หรือ ร่างกายของผู้อื่น

Queer

เกย์, กะเทย, ชายรักชาย,
ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน

กะเทย
ทำ�ให้เกิดคำ�ถามในเรืองของบรรทัด
ฐานแบบรักต่างเพศ
ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ,
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ
ว่าจะต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบ
ไหนกับผู้อื่น
คำ�นิยามคำ�นี้มีหลายความหมายด้วย
กัน

Rasism

ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ,
สีผิว, ศาสนา, ภาวะทางเพศ

ทัศนคติด้านลบ, ความคิดเห็น หรือ
ความรู้สึก ต่อผู้อื่น ที่มีผิวสีมืด หรือ
ผู้ที่มีถิ่นฐานจากที่อื่น,
นับถือศาสนาอื่น หรือ
มีวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างออกไปจาก
ของตน
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Rimming

เลียบริเวณทวารหนัก

การเลียบริเวณรอบ ๆ หรือ ใน
ทวารหนัก

Runka

ชักว่าว

คำ�ที่ใช้เรียกการช่วยตัวเองสำ�เร็จคว
ามใคร่กับอวัยวะเพศชาย เช่น
การเล้าโลมด้วยนิ้วมือด้านบนลึงค์,
หรือ
ดึงหนังหุ้มลึงค์กลับไปมาบนลึงค์

Ryggbedövning

การบล็อกหลัง,
การฉีดยาชาทางช่องน้ำ�ไขสัน
หลัง

การใช้ยาชาโดยฉีดยาเข้าที่ช่องไขสั
นหลัง
ในระหว่างการคลอดหรือเมื่อจะผ่าตั
ดอวัยวะภายในร่างกาย เรียกว่า
ระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอ
ก (epidural)

Sambo

การอยู่กินฉันสามีภรรยา

คู่ครองที่อยู่ด้วยกัน โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้
ทำ�การสมรสกัน

Samlag

การร่วมเพศ

การร่วมเพศ หมายความว่า
การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้อวัยวะเพศช
ายสอดใส่ หรือ
ล้อมรอบโดยช่องคลอด หรือ
ทวารหนัก

Samlagssmärta

อาการเจ็บปวดขณะร่วมเพศ

อาการเจ็บที่เกิดขึ้นเมื่อร่วมเพศ
อาการเจ็บอาจรู้สึกในแคมช่องคลอด,
ช่องคลอด, อวัยวะเพศชาย,
ถุงอัณฑะ หรือ ลูกอัณฑะ หรือ
ภายในร่างกาย

Samlagsställning

ท่าร่วมเพศ,
ท่าร่วมรัก,ท่ามีเพศสัมพันธ์

วิธีการวางตำ�แหน่งของร่างกาย
เมื่อร่วมเพศ เรียกด้วยว่า ท่าร่วมเพศ

Sesammottagning

คลินิกเซียซั่ม

คลินิกที่ไปตรวจ และ
รับการรักษากามโรค
คลินิกให้คำ�ปรึกษาเรื่องสิ่งคุมกำ�เนิด
และ
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
และ ความสัมพันธ์

Sex

เพศสัมพันธ์

การทำ�ให้ใครบางคนรู้สึกดี
การมีเพศสัมพันธ์สามารถทำ�ด้วยตนเ
องได้ หรือกับผู้อื่น การเล้าโลม หรือ
การร่วมเพศ คือ
ตัวอย่างของการทำ�ให้รู้สึกดี

Sexdebut

เปิดซิง, เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

การเปิดซิง บ่อยครั้งมักจะมีหมายความว่า
การที่บุคคลผู้หนึ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
กับผู้อื่น
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Sexism

ลัทธิเพศนิยม,
การแบ่งแยกเพศ

ทัศนคติด้านลบ, ความคิดเห็น หรือ
ความรู้สึกต่อผู้หญิง และ
บุคคลที่เข้าใจว่าเป็นผู้หญิง
มีความเป็นหญิง
อาจแสดงออกโดยการอคติ, ดูถูก,
ความโกรธ, ความเกลียดชัง หรือ
ความรุนแรงที่เกิดจากโครงสร้างของ
อำ�นาจ และ บรรทัดฐาน

Sexköp

ซื้อประเวณี

การให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับใครสักคนเพื่อ
ที่จะทำ�อะไรสักอย่างทางเพศ
หรือกับบุคคลผู้นั้น
เป็นการทำ�ผิดด้วยกฎหมายข้อหาซื้อ
ประเวณี
แต่ไม่ผิดกฎหมายที่จะขายประเวณี

Sexleksak

ของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกา
รร่วมเพศ

สิ่งของที่สามารถใช้ในการมีเพศสัม
พันธ์, ด้วยกันกับผู้อื่น หรือ
ด้วยตนเอง
เช่น อวัยวะเพศชายเทียม
วงแหวนรัดองคชาต หรือ เครื่องสั่น

Sex mot ersättning

เพศสัมพันธ์เปลี่ยนกับค่าตอบ
แทน

ดูที่ sexköp และ koppleri

Sexolog

นักเพศวิทยา

ทำ�งานเกี่ยวกับการช่วยเหลือโดยกา
รสนทนาเรื่องเพศสัมพันธ์ และ
ปัญหาด้านความสัมพันธ์
สำ�หรับบุคคลผู้นั้น และ
คู่ครองของเขา

Sexställning

ท่าการร่วมเพศ,
ท่าร่วมรัก,ท่ามีเพศสัมพันธ์

วิธีการวางตำ�แหน่งของร่างกาย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ เรียกด้วยว่า
ท่ามีเพศสัมพันธ์

Sexuell
läggning

รสนิยมทางเพศ

คำ�ศัพท์ทีใช้บรรยายว่า เพศไหนที่บุคคล
ผู้นั้นตกหลุมรัก และ/หรือ ต้องการมีเพศ
สัมพันธ์ด้วย รสนิยมทางเพศอาจ เป็น
อย่างเช่น รักต่างเพศ, รักร่วมสองเพศ
และ รักร่วมเพศ ในประมวลกฎหมายการ
เลือกปฏิบัติมีสามสิ่งนี้ที่รวมอยู่ด้วย

Sexuell
praktik

วิธีการปฏิบัติทางเพศ

วิธีต่าง ๆ ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น
เพศสัมพันธ์โดยการถูไถ,
เพศสัมพันธ์โดยการเล้าโลม,
การช่วยตนเอง หรือ
การร่วมเพศทางอวัยวะเพศหญิง
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Sexuella
fantasier

จินตนาการทางเพศ

ความคิด และ ความฝัน
ที่มีเนื้อหาในเรื่องทางเพศ

Sexuella
trakasserier

การคุกคามทางเพศ

เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งพยายามดูถูกเหยียดหยาม
ผู้อื่นทางเพศ อย่างเช่น ในสถานที่ทำ�งาน
หรือ ที่โรงเรียน นายจ้าง และ ทางโรงเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันเรื่องนี้
สหภาพแรงงานอาจให้การสนับสนุนแก่
บุคคลที่ถูกกระทำ�ในสถานที่ทำ�งาน ดูคำ�
ศัพท์ sexuella övergrepp ด้วย

Sexuella
övergrepp

การล่วงละเมิดทางเพศ

การกระทำ�ทางเพศใด ๆ ต่อบุคคลผู้หนึ่งโดย
บุคคลผู้นั้นไม่ได้ยินยอม เช่น การถ่ายรูป
ร่างกายของผู้นั้นโดยไม่ได้รับการยินยอม ไม่
ว่า จะใช้ความรุนแรง, ผู้กระทำ�ความผิด และ
ผู้ที่ถูกกระทำ�อาจรู้จักกันหรือแต่งงานกัน
ก็ตาม ดูที่คำ�ศัพท์ våldtäkt, sexuellt övergrepp และ sexuellt ofredande

Sexuella övergrepp
mot barn

การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ในประเทศสวีเดนพิจารณาเห็นว่า
บุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่า 15 ปี
ไม่สามารถให้การยินยอมในเรื่องมีเพ
ศ สัมพันธ์โดยชอบด้วยกฎหมายได้
ดังนั้น หลักการเบื้องต้น คือ
การกระทำ�ทางเพศทุกประเภทที่กระ
ทำ�โดยผู้ที่อยู่ในวัยที่ถูกลงโทษทาง
อาญาได้ ที่กระทำ�ต่อ
ผู้ถูกกระทำ�ที่มีอายุต่ำ�กว่า 15 ปี คือ
การล่วงละเมิดทางเพศ
จุดประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจ
ากเรื่องทางเพศของผู้ใหญ่,
ซึ่งหมายความว่า เด็กที่อายุต่ำ�กว่า
15 ปี
สามารถทดลองเรื่องทางเพศกับผู้อื่
นที่เป็นเด็กเหมือนกันได้
ถือว่าไม่ได้ทำ�ความผิดทางอาญา
ถ้าเป็นการร่วมเพศที่เห็นชอบร่วมกัน
ดูคำ�ศัพท์ våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande av barn,
sexuellt övergrepp mot barn,
frivilligt sex när förövaren är nära
15-årsgränsen, barnpornografibrott,
barnmisshandel, incest, grooming
และ oskuldskontroll
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คำ�อธิบาย

Sexuellt
ofredande

การกระทำ�อนาจาร

การกระทำ�ทางเพศต่อบุคคลผู้หนึ่งที่
ไม่สมัครใจ เช่น การจับ หรือ
ลูบคลำ� หรือ
โชว์อวัยวะเพศต่อหน้าในสถานการ
ณ์จริง หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(เรียกว่า blottning) ดูคำ�ศัพท์
sexuella övergrepp ด้วย

Sexuellt
utnyttjande
av barn

แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก

หากบุคคลผู้หนึ่งร่วมเพศ หรือ
มีการกระทำ�ทางเพศใด ๆ
กับบุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่า 15 ปี
แต่ไม่ได้รับอันตรายมาก
เท่ากับการข่มขึน เช่น
หากบุคคลผู้หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับบุค
คลที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปี เล็กน้อย และ
เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ

Sexuellt övergrepp

การล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อใครบางคนแสดงการกระทำ�ทางเพศ
ต่อผู้อื่น
โดยที่บุคคลผู้นั้นไม่ได้สมัครใจ การกระทำ�
ดังกล่าวนี้ ทางกฎหมายไม่นับว่าเป็นการดู
หมิ่นเหยียดหยาม มากเท่ากับ การข่มขืน
ดูคำ�ศัพท์คำ�ว่า การข่มขืน våldtäkt

Singel

โสด

การไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ความรัก

Sjuksköterska

นางพยาบาล

ทำ�งานทางภาคปฏิบัติคลินิกด้านสุขภาพ และ
การรักษาพยาบาล
อาชีพพยาบาลมีหลายสาขาที่แตกต่
างกันออกไป เกี่ยวข้องกันโดย
ความเชี่ยวชาญทางด้านที่ตนเรียนม
า

Skadliga
sedvänjor

ประเพณีที่ก่อให้เกิดอันตราย

ประเพณีที่อาจจะแสดงออก อย่างเช่น การ
ดำ�เนินการทางการแพทย์ หรือ ที่ประเทศ
สวีเดนการสมรสโดยผิดกฎหมาย, มักจะ
มุ่งไปที่เด็กผู้หญิง และ ผู้หญิง มักหมายถึง
การดูถูกเหยียดหยามสิทธิมนุษยชน และ
ความรุนแรง ดูคำ�ศัพท์คำ�ว่า hedersrelaterat förtryck och våld, könsstympning,
tvångsäktenskap, barnäktenskap และ
månggifte
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Skilja sig

หย่า

การยุติการสมรส เมื่อหย่าแล้วก็ไม่ได้
สมรสหรือแต่งงานกันอีกต่อไป
ทั้งสองสามารถยื่นขอหย่าร้าง และ ทั้ง
สองไม่จำ�เป็นจะ ต้องตกลงกันได้ ใน
เรื่องหย่าร้าง

Skilsmässa

การหย่า

เพื่อที่จะไม่สมรสกับผู้ใดอีกต่อไป
จะต้องทำ�การหย่า
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องขอหย่า
และ
เพียงแค่ฝ่ายเดียวต้องการหย่าก็เพีย
งพอแล้ว

Slemhinna

เยื่อเมือก

ผิวหนังบาง ๆ
และเปียกที่มีอยู่บริเวณช่องเปิดของร่
างกาย – เช่น ในช่องคลอด,
ท่อปัสสาวะ, ทวารหนัก, ปาก และ
ใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

Slida

ช่องคลอด

ช่องเปิดของช่องคลอดที่ประจำ�เดือ
นและ ตกขาวสามารถออกมาได้
ขณะทำ�การคลอดโดยผ่านช่องคลอ
ด เด็กจะออกมาทางช่องคลอด

Slidkrans

เยื่อพรหมจารี

ขอบที่จีบของผิวหนังบาง ๆ เปียก ๆ
ที่เรียกว่า เยื่อเมือก
เยื่อพรหมจารีมีอยู่ด้านในจากปากทา
งเปิดของช่องคลอดเข้าไปเล็กน้อย

Smeka

เล้าโลม

การสัมผัสร่างกายของตนเอง หรือ
ผู้อื่น ด้วยมือ

Smeksex

เพศสัมพันธ์โดยการเล้าโลม

การมีเพศสัมพันธ์โดยการจับต้องด้ว
ยมือ ที่อวัยวะเพศของกันและกัน

Smittskydd

การป้องกันโรคติดต่อ

รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบที่ในการดูแลไม่
ให้โรคบางชนิด เช่น เอชไอวี
คลามีเดีย หนองในแท้ และ ซิฟิลิส
แพร่กระจายออกไป
ซึ่งหมายความว่า
ต้องมีมาตรการจัดการกับผู้ที่ติดเชื้อ
ให้ได้รับการรักษาพยาบาล ดูที่คำ�ว่า
smittskyddslagen,
informationsplikt และ
smittspårning

Smittskyddslagen

กฏหมายว่าด้วยการป้องกันโร
คติดต่อ
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คำ�อธิบาย
กล่าวไว้ว่า
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจกาม
โรคฟรี และ
ผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการรักษาฟรี
กฎหมายยังระบุถึงความรับผิดชอบ
ของรัฐในเรื่องของการป้องกันการแ
พร่กระจายของโรคอีกด้วย

Smittspårning

การติดตามการติดเชื้อ

ผู้ที่ตรวจแล้วได้ผลบวก อย่างเช่น
คลามีเดีย หรือ เอชไอวี
จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่พยาบาล
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับใครบ้าง
เพื่อที่บุคคลเหล่านั้น
อาจติดเชื้อและได้รับโอกาสให้มาตร
วจด้วย

Smärtlindring

ยาแก้ปวด,
ยาบรรเทาอาการปวด

ยาที่ลดความรู้สึกของอาการปวด

Snippa

จิ๋ม, ปิ๊, อวัยวะเพศหญิง

คำ�ศัพท์สำ�หรับเรียกอวัยวะเพศของเ
ด็กผู้หญิง

Snopp

จู๋, เจี๊ยว, อวัยวะเพศชาย

คำ�ศัพท์สำ�หรับเรียกอวัยวะเพศของเ
ด็กผู้ชาย

Sperma

น้ำ�อสุจิ

ของเหลวที่หลั่งจากอวัยวะเพศชาย
และ ประกอบด้วยอสุจิ

Spiral

ห่วงอนามัยคุมกำ�เนิด

ใส่ห่วงเข้าไปทางช่องคลอดและวางไว้ใน
มดลูก
ห่วงอนามัยมีอยู่สองชนิด คือ ห่วงอนามัย
เคลือบฮอร์โมน และ ห่วงอนามัยหุ้ม
ทองแดง
ห่วงอนามัยคุมกำ�เนิดเป็นสิ่งคุมกำ�เนิด
ชนิดหนึ่งที่ป้องกันการตั้งครรภ์

Sprida sexuella
bilder på andra

แพร่กระจายรูปภาพทางเพศข
องผู้อื่น

การเผยแพร่กระจายรูปภาพทางเพศ
ของผู้ใด
โดยที่ผู้นั้นไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้น
เป็นการกระทำ�ที่ผิดต่อกฎหมาย
ไม่ว่ารูปเหล่านั้นจะส่งออกไปโดยคว
ามสมัครใจหรือ
ถูกลักลอบถ่ายก็ตาม
ทางกฎหมายอาจเป็นการกระทำ�ที่ผ
ิดกฎหมาย ข้อหา
การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย (olaga
integritetsintrång)
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คำ�อธิบาย
หรือ หมิ่นประมาท (förtal)
การลักลอบถ่ายรูปร่างกายของผู้อื่น
อย่างเช่น ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,
ในห้องลองเสื้อผ้า, ห้องน้ำ� หรือ
ในบ้าน ทางกฎหมาย เรียกว่า
การล่วงละเมิดโดยการถ่ายภาพ

Steril

หมัน, เป็นหมัน

เมื่อบุคคลผู้หนึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์ไ
ด้ และ/หรือ
ไม่สามารถทำ�ให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ได้

Sterilisering

การทำ�หมัน

การผ่าตัดเพื่อทำ�ให้บุคคลผู้หนึ่งไม่ส
ามารถตั้งครรภ์ได้ หรือ
ไม่สามารถทำ�ให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ได้

Sträng

เส้นสองสลึง,
พังพืดที่ยึดปลายอวัยวะเพศ

เอ็นหรือหนังที่อยู่ระหว่างลึงค์ และ
ลำ�ของอวัยวะเพศชาย
เรียกอีกอย่างว่า frenulum

Stånd

การแข็งตัวขององคชาต

เมื่ออวัยวะเพศชาย หรือ
ปุ่มกระสันเติมเต็มไปด้วยเลือด
แข็งตัว มี ขนาดใหญ่ขึ้น และ
ตั้งตัวขึ้น เรียกว่า
การแข็งตัวขององคชาต (erektion)

Svampinfektion
i underlivet

การติดเชื้อราในช่องคลอด

การติดเชื้อที่เกิดขึ้น เมื่อเชื้อรา
เริ่มเจริญเติบโตข้างใน และ
ข้างนอกอวัยวะเพศหญิง
อาจมีอาการคันด้านใน และ
ด้านนอกช่องคลอด หรือ
แดงและเยื่อเมือกปวมรวมถึงมีการต
กขาวที่มีสีขาวออกมา

Svällkropp

เนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่
สามารถยืดหดได้

เนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่อวัยวะเพศ
เนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้
มีทั้งที่อวัยวะเพศชาย และ
ปุ่มกระสัน

Syfilis

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส คือ กามโรคชนิดหนึ่ง มัก
ไม่มีอาการใด ๆ แต่
แต่อาจจะมีแผลขนาดเล็ก ๆ บริเวณ
ที่โรคแพร่กระจายไป โรคซิฟิลิสที่
ไม่ได้รับการรักษาอาจก่อให้เกิดโรค
อื่นที่ตามมาได้หลายปีหลังจากนั้นที่
สามารถส่งผลกระทบต่อหัวใจ และ
ระบบประสาท
โรคชนิดนี้สามารถรักษาได้ด้วยยา
ปฏิชีวนะ
โรคซิฟิลิสรวมอยู่ในกลุ่มกฎหมาย
ป้องกันโรคติดต่อ
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คำ�อธิบาย

Sädesblåsa

ถุงน้ำ�อสุจิ, ถุงน้ำ�เชื้อ

ส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศ
สำ�หรับผู้ที่มีอวัยวะเพศชาย
ถุงน้ำ�อสุจิจะอยู่หลังกระเพาะปัสสาว
ะ ภายในร่างกาย

Sädesledare

ท่อนำ�อสุจิ

อวัยวะภายในส่วนหนึ่งของอวัยวะเพ
ศชาย
โดยผ่านท่อนำ�อสุจิขนส่งน้ำ�อสุจิไป
ที่ท่อปัสสาวะ เมื่อมีการหลั่ง

Säkra perioder

ช่วงเวลาที่ปลอดภัย

ช่วงเวลาที่ปลอดภัยหมายถึง
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้น
ความเสี่ยงต่อการเกิดการปฏิสนธิมีน้
อย

Säkrare sex

การร่วมเพศอย่างปลอดภัยกว่า

การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนา
มัย หรือ การมีเพศสัมพันธ์
โดยวิธีที่เสี่ยงนิดหน่อย หรือ
ไม่เสี่ยงเลยกับการติดกามโรค

Tafsning

ลูบคลำ�, แต๊ะอั๋ง,
การถูกเนื้อต้องตัวหญิง,
การหาเศษหาเลย

เมื่อมีผู้ใดมาจับต้องร่างกายโดยที่ผู้นั้นไม่
ต้องการ เช่น จับก้น, เต้านม, ขาอ่อน หรือ
อวัยวะเพศ การแต๊ะอั๋ง เป็นการกระทำ�ที่
ผิดกฎหมาย และ ทางกฎหมายเรียกว่า การ
ละเมิดทางเพศ (sexuellt ofredande) ดู
คำ�ว่า sexuella övergrepp และ sexuella
trakasserier ด้วย

Tampong

ผ้าอนามัยแบบสอดช่องคลอด

การป้องกันที่สามารถใช้เมื่อมีรอบเดื
อน
ผ้าอนามัยแบบสอดใส่ช่องคลอดแล
ะดูซึมเลือดประจำ�เดือนที่นั่น

Testa sig

ตรวจโรค

การนำ�ตัวอย่างจากปาก, ช่องคลอด
และ ทวารหนัก เพื่อตรวจค้นหาว่า
มีกามโรคหรือไม่
การนำ�ตัวอย่างโดยการนำ�ตัวอย่างปั
สสาวะ และ ตัวอย่างเลือด

Testikel

ลูกอัณฑะ

คืออวัยวะภายในส่วนหนึ่งของอวัยวะ
เพศชาย ลูกอัณฑะอยู่ในถุงอัณฑะ
มีหน้าที่ผลิตอสุจิ
และฮอร์โมนบางชนิด
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Testikelvridning

ลูกอัณฑะบิด

เมื่อลูกอัณฑะบิดตัวข้างในถุงอัณฑะ

Tidig utlösning

การหลั่งเร็วเกินไป

การหลั่งเร็วเกินไปเมื่อมีเพศสัมพันธ์
เรียกด้วยว่า การหลั่งเร็ว snabb utlösning

Tjatsex

บ่นหรือถามเพื่อขอมีเพศสัมพั
นธ์

การถาม บ่น เสนอ และ กดดัน ต่อไปเรื่อย
ๆ ที่จะให้ผู้นั้นมีเพศสัมพันธ์ด้วยถึงแม้ว่า
บุคคลผู้นั้นจะไม่ต้องการ การบ่นหรือถาม
เพื่อมีเพศสัมพันธ์ เป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ได้มีลักษณะของความพร้อมใจของทั้งสอง
ฝ่าย

Transfobi

การเกลียดกลัวคนข้ามเพศ

ทัศนคติด้านลบ, ความคิดเห็น หรือ
ความรู้สึกต่อคนข้ามเพศ หรือ
คนข้ามเพศโดยทั่วไป
แสดงออกมาจากความรู้สึกอคติ,
ดูถูก, ความโกรธ, ความเกลียดชัง
และ ความรุนแรง

Transkvinna

หญิงข้ามเพศ,
คนแปลงเพศหรือคนข้ามเพศ
จากชายข้ามเพศเป็นหญิง

ผู้ที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย
และเพศทางกฎหมาย คือ
ผู้ชายเมื่อเกิด
แต่ภายในใจรู้สึกว่าเป็นผู้หญิง

Transman

ผู้ชายข้ามเพศ,
คนที่แปลงเพศหรือคนข้ามเพ
ศจากหญิงเป็นชาย

คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง และ
เพศทางกฎหมาย คือ ผู้หญิงเมื่อเกิด
แต่ภายในใจรู้สึกว่าเป็นผู้ชาย

Transperson

คนข้ามเพศ

การเป็นคนข้ามเพศ หรือ บุคคลข้ามเพศ
เกี่ยวกับการฝ่าหรือทำ�ลายบรรทัดฐานทาง
สังคมในเรื่องเพศ, การแสดงออกทาง
เพศ และ เพศสภาพ คนทั่วไปที่เป็นคน
ข้ามเพศก็คือ เพศสภาพ และ/หรือการ
แสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศตาม
กฎหมายที่บุคคลผู้นั้นได้รับเมื่อพวกเขา
เกิด คนข้ามเพศก็เหมือนกับคนอื่นๆที่
สามารถที่จะมีรสนิยมทางเพศต่าง ๆ กัน
ออกไป
ดูคำ�ว่า transkvinna, transman และ ickebinär ด้วย
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Trekant

ความสัมพันธ์แบบสามคน,
กลุ่มที่มี 3 คน

เมื่อบุคคล
สามคนมีเพศสัมพันธ์พร้อมกันทั้งสา
มคน

Tvångsäktenskap

การถูกบังคับให้แต่งงาน

เมื่อผู้ใดใช้ความรุนแรง, คุกคาม
เรื่องการกระทำ�ผิดทางอาญา หรือ
โดยการใช้ประโยชน์จากบุคคลผู้หนึ่
งที่อยู่ในสถานะที่ต้องพึ่งพิง และ
ดูแลให้แน่ใจว่าผู้นั้นต้องแต่งงานด้วย
การกระทำ�ประเภทนี้ในประเทศสวีเด
นถือว่า ผิดกฎหมาย
ทางกฎหมายเรียกว่า
การแต่งงานโดยถูกบังคับ
äktenskapstvång

Tystnadsplikt

หน้าที่เก็บความลับ, จรรยา
บรรณในการรักษาความลับ

การมีหน้าที่ไม่ส่งข้อมูลบางอย่างต่อ
ไปให้ใคร ขึ้นอยู่กับบางอาชีพ เช่น
แพทย์ นักจิตวิทยา ครู
พระนิกายคาทอลิก ทนายความ หรือ
ตำ�รวจ

Tända på

มีอารมณ์

การมีอารมณ์ทางเพศ หรือ
ตื่นเต้นจากใคร หรือ อะไรบางอย่าง

Ultraljud

อัลตร้าซาวด์

การตรวจอัลตราซาวด์ที่ทำ�ให้สามาร
ถเห็นรูปร่างที่เคลื่อนไหวของทารกใ
นครรภ์ได้

Underliv

อวัยวะเพศ

อวัยวะเพศ, ทั้งอวัยวะเพศชาย และ
อวัยวะเพศหญิง เรียกอีกอย่างว่า
underliv

Undersköterska

ผู้ช่วยพยาบาล

ทำ�งานภาคปฏิบัติด้านการดูแล
ในการรักษาพยาบาล
การดูแลคนชรา และ การดูแลที่บ้าน

Ungdomsmottagning

ศูนย์บริการสาธารณสุขสำ�หรับ
เยาวชน,
คลินิกสำ�หรับเยาวชน

คลินิกสำ�หรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง
13 และ 23 (บางครั้ง 25) ปี
สามารถมาตรวจ และ
รับสิ่งคุมกำ�เนิด รับข้อมูล
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และ
ความสัมพันธ์ หรือ การบำ�บัด

Upphetsad

ตื่นเต้น

ความรู้สึกในร่างกาย
เมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์,
ด้วยตนเองหรือกับผู้อื่น
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Urininkontinens

ปัสสาวะเล็ด

ไม่สามารถควบคุมการอั้นปัสสาวะได้
เรียกด้วยว่า
ปัสสาวะเล็ดโดยไม่พึงประสงค์
(ofrivilligt urinläckage)

Urinrör

ท่อปัสสาวะ

ท่อขนาดเล็กภายในอวัยวะเพศที่ทำ�ให้เรา
สามารถปัสสาวะได้ ปัสสาวะจากกระเพาะ
ปัสสาวะ ถูกขนส่งผ่านทางท่อปัสสาวะ

Urinvägsinfektion

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัส
สาวะ

การติดเชื้อในส่วนที่เป็นทางเดินปัสส
าวะสาเหตุเนื่องมาจากแบคทีเรีย
อาการที่มักพบเจอคือ
แสบเมื่อถ่ายปัสสาวะ และ
ปวดปัสสาวะบ่อย

Urolog

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ,
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบ
บปัสสาวะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทาง
เดินปัสสาวะ และ มุ่งเน้นไปในเรื่องของ
ศัลยกรรม และ การรักษาพยาบาลทางการ
แพทย์เกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะ ทั้ง
อวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชาย

Utlösning

การหลั่ง

เมื่ออสุจิหรือของเหลวออกมาจากอวั
ยวะเพศชาย
มักเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดสุดยอด
อีกคำ�หนึ่งที่ใช้เรียกด้วย คือ sats
การหลั่งเกิดขึ้นเมื่อมีของเหลวออกม
าจากอวัยวะเพศหญิง

Utomkvedshavandeskap

การตั้งครรภ์นอก
มดลูก

ภาวะการแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
ที่หมายถึง การปฏิสนธิของไข่
ติดหรือฝังตัวอยู่นอกมดลูกในท่อนำ�
ไข่

การฉัดวัคซีน

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคบางชนิด
วัคซีนจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโร
คของร่างกายเพื่อต่อต้าน
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย
หรือ ไวรัส

Vaccination
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Vagina

อวัยวะเพศหญิง

อวัยวะเพศหญิง วากีน่า
คือส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศญิง
ที่อยู่ภายในร่างกาย,
แต่ใช้บ่อยครั้งเพื่อบรรยายทั้งภายใน
และภายนอกอวัยวะเพศ

Vaginal kondom

ถุงยางอนามัยสตรี

สิ่งคุมกำ�เนิด
ที่ทำ�ด้วยยางที่สามารถสอดใส่ทางช่
องคลอด หรือ ทวารหนัก
เมื่อมีเพศสัมพันธ์
และจะสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไ
ปในช่องคลอดหรือ ทวารหนัก
เรียกอีกอย่างด้วยว่า femidom

Vaginalsex

ร่วมเพศทางช่องคลอด

การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด
หรือ วากีนา อย่างเช่น ด้วยนิ้วมือ
ของเล่นทางเพศ หรือ
อวัยวะเพศชาย เรียกด้วยว่า
เซ็กส์ทางช่องคลอด slidsex

Vaginism

ภาวะช่องคลอดเกร็งตัว, ช่อง
คลอดหดเกร็ง

ช่องคลอดรัดตัวเมื่อพยายามจะสอด
ใส่อะไรเข้าไป
อาจเกิดขึ้นในขณะที่สอดใส่ผ้าอนามั
ยแบบสอด
ขณะที่ทำ�การตรวจภายใน,
ขณะที่พยายามที่จะมีการร่วมเพศหรื
อ การช่วยตนเอง
เรียกอีกอย่างด้วยว่า slidkramp

Vara gift

แต่งงาน

เข้าพิธีสมรสกับผู้ที่อายุเกิน 18 ปี

Vara ihop

มีความสัมพันธ์ฉันคนรัก

การมีความสัมพันธ์ฉันคนรักกับบุคค
ลผู้หนึ่ง

Vara kär

ตกหลุมรัก

การมีความรู้สึกแรงกล้า และ
ชอบมาก ๆ

Vara tillsammans

มีความสัมพันธ์ฉันคนรัก

การมีความสัมพันธ์ฉันคนรักกับบุคค
ลผู้หนึ่ง
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Vattnet går

น้ำ�คร่ำ�ไหลออกมา

การที่เยื่อหุ้มของทารกในครรภ์ แตกออก
และ น้ำ�คร่ำ�เริ่มไหลลงมาจากผู้ที่ตั้งครรภ์

Venusberg

เนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม,
หัวเหน่า

บริเวณเนินด้านบนของแคมใหญ่

Vestibulit

อาการเจ็บช่องคลอด

อาการเจ็บข้างใน และ รอบ ๆ
ช่องคลอด
อาการปวดมากที่สุดมักจะเกิดขึ้นเมื่อ
ช่องคลอดเปิดตัว เรียกด้วยว่า
ภาวะปวดปากช่องคลอดเรื้อรัง
(vulvodyni).

Vulva

โยนี, แคมช่องคลอด,
ปากช่องคลอด

ส่วนด้านนอกของอวัยวะเพศหญิง
ที่มองเห็นอยู่ด้านนอกของร่างกาย

Våldtäkt

การข่มขืน

การข่มขืน คือ เมื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง
กระทำ�การมีเพศ สัมพันธ์ หรือ การกระทำ�
ที่เทียบเคียงกันนั้น กับ บุคคลอื่นที่ไม่ได้
เข้าร่วมโดยสมัครใจ มันเป็นการกระทำ�ที่
ผิดต่อกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้มี เพศสัมพันธ์กับคนที่
กำ�ลังนอนหลับอยู่ และ ไม่อนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์จากผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลขอ
งอัลกอฮอล์ หรือ ยาเสพติด
นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการข่มขืนหากการ
มีส่วนร่วม เป็นผลมาจากความรุนแรง
หรือการคุกคาม
ดูคำ�ว่า sexuella övergrepp และ och
sexuellt övergrepp

Våldtäkt
mot barn

การข่มขืนเด็ก

เมื่อบุคคลผู้หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับเด็
กที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปี
โดยการสอดใส่อวัยวะเพศเข้าในช่อ
งคลอด ทางปาก ทางทวารหนัก
หรือ ด้วยวัสดุ ไม่ว่าเด็กจะเป็นผู้ริเริ่ม
หรือต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
อาจเกิดขึ้นได้บนอินเตอร์เน็ต
ดูคำ�ว่า sexuella övergrepp mot barn

Vårdcentral

ศูนย์อนามัย

คลินิกที่สามารถไปได้ ถ้ารู้สึกป่วย
ที่นั่นคุณจะพบกับพยาบาลและ แพทย์ แต่
ที่นั่นคุณก็ยังสามารถได้พบกับ ที่ปรึกษา
หรือ นักจิตวิทยาได้ด้วย
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คำ�แปล

Vårtgård

ลานหัวนม

บริเวณวงกลมรอบหัวนม
ลานหัวนมจะสีเข้ม และ
หยาบกว่าส่วนอื่น
ของผิวหนังบริเวณเต้านม

Äggledare

ท่อนำ�ไข่

อวัยวะรูปร่างเหมือนท่อบาง ๆ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง รังไข่ กับ มดลูก

Ägglossning

การหลั่งไข่

การหลั่งไข่ บรรยายถึงกระบวนการ
ตั้งแต่ไข่ล่วง ออกจากรังไข่ ผ่านตาม
ท่อนำ�ไข่ มาจนถึงมดลูก

Äggstock

ปีกมดลูก

ส่วนที่อยู่ภายในอวัยวะเพศ
ของผู้ที่มีมดลูก รังไข่มีจำ�นวนสองรัง
ที่นี่มีสารพันธุ์กรรมให้กับไข่

Älska någon

รักใครบางคน

ความรู้สึกที่แรงกล้าที่แสดงให้เห็นถึ
งการชอบใครสักคน

Ändring av
juridiskt kön

การเปลี่ยนเพศทางกฎหมาย

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และ ได้รับการ
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการ
เปลี่ยนเพศ ให้ยื่นคำ�ร้องขอได้ที่ ที่ปรึกษา
ทางด้านกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร
สวัสดิการสังคม (Socialstyrelsensrättsliga
råd) ดูคำ�ศัพท์เหล่านี้ด้วย
könsbekräftande behandling, könsutredning, könsdysfori และ transperson

Ömsesidighet

การพึ่งพาอาศัยกัน,
ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ

การที่ทุกฝ่ายที่มีเพศสัมพันธ์กัน
มีความต้องการ และ
มีเพศสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกันและกัน
และมีรู้สึกดีต่อผู้ที่มีส่วนร่วม

Öppen relation

ความสัมพันธ์แบบเปิด,
สถานะความสัมพันธ์แบบเปิด

ความสัมพันธ์ที่ ฝ่ายที่อยู่ในความ
สัมพันธ์ตกลงกันว่า จะมีทั้ง เพศสัมพันธ์
หรือสามารถติดต่อโรแมนติกกับผู้อื่นที่
อยู่นอกความสัมพันธ์นั้นได้ด้วย
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