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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดท�ำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*

hyperlidemia ภาวะเลือดมีไขมันเกิน น. การมีไขมันชนิดใด
ชนิ ด หนึ่ ง หรื อ หลายชนิ ด มากผิ ด ปรกติ ป รกติ ใ น
พลาสมา เช่ น ภาวะเลื อ ดมี ไ ทรกลี ย ์ เ ศอไรด์ เ กิ น
ภาวะเลือดมีฆอเลสเทอรอลเกิน คมม. hyperlipemia, hypelipidemia
hyperlipemia คมม. hyperlidemia, hyperlipidemia
hyperlipidemia คมม. hyperlipemia, hyperlidemia,
lipemia, lipidemia
combined hyperlipidemia ภาวะเลือดมีไขมัน
เกินหลายชนิด น. การมีไขมันหลายชนิดมากผิด
ปรกติในเลือด มักพบในภาวะเลือดเป็นลิโพโปรตีน
ชนิด II-b
familial combined hyperlipidemia ภาวะเลือด
มีไขมันเกินหลายชนิดตามตระกูล น. การมีไขมัน
เกินในเลือด เนื่องจากการแปรรูปอณูผิดปรกติของ
ลิ โ พโปรตี น เหตุ จ ากพั น ธุ ก รรมกายลั ก ษณะเด่ น
ในผูใ้ หญ่ อาจเป็นลิโพโปรตีนชนิด II-a ซึง่ พบว่าเลือด
มีฆอเลสเทอรอลสูง หรือเป็นลิโพโปรตีนชนิด IV
ซึ่ ง พบว่ า เลื อ ดมี ไ ทรกลี ย ์ เ ศอไรด์ สู ง หรื อ เป็ น
ลิโพโปรตีนชนิด II-b ซึ่งพบว่าเลือดมีฆอเลสเทอรอล
สูงร่วมกับไทรกลีย์เซอไรด์สูง ทั้งนี้อาจพบแบบใด
แบบหนึ่ ง น� ำ มาก่ อ น ลั ก ษณะผิ ด ปรกติ เ ฉพาะ
คื อ มี แ อโพลิ โ พโปรตี น บี ในน�้ ำ เลื อ ดสู ง มาก
และหลอดเลื อ ดแดงหั ว ใจแข็ ง ก่ อ นวั ย อาจพบ
กระไขมัน คมม. multiple lipoprotein-type
hyperlipidemia

multiple lipoprotein–type hyperlipidemia
ภาวะเลือดมีไขมันเกินชนิดลิโพโปรตีนหลายชนิด
น. คมม. familial combined hyperlipidemia
remnant hyperlipidemia ภาวะเลือดมีไขมัน
เกินตกค้าง น. การมีลโิ พโปรตีนในเลือดมากผิดปรกติ
โดยลิโพโปรตีนที่สะสมมีทั้งสารกึ่งกลาง (ที่เกิดระยะ
หนึ่ง) เป็นสารปรกติ ร่วมกับเศษฆัยโลไมครอน และ
ลิโพโปรตีนความแน่นปานกลาง
hyperliposis ภาวะไขมันเกิน น. การมีไขมันในเลือดหรือ
เนื้อเยื่อมากผิดปรกติ
hyperlithemia ภาวะเลือดมีลิเธียมเกิน น. การมีลิเธียมใน
เลือดมากผิดปรกติในเลือด
hyperlordosis ภาวะหลังแอ่นเกิน น. การมีกระดูกสันหลัง
โค้งแอ่นมาก ส่วนมากเป็นที่ส่วนเอว ส่วนคอก็พบได้
hyperlucency ภาวะโปร่งรังสีเกิน น. การโปร่งรังสีมากผิด
ปรกติ
hyperluteinization ภาวะเกิดลูเทียมเกิน น. การมีลเู ทียมมาก
ผิดปรกติของถุงน�้ำฟองไข่
hyperlysinemia ภาวะเลือดมีลัยสีนเกิน น. ๑. การมีลัยสีน
ในเลือดมากผิดปรกติ ๒. โรคกรดแอมิโนผิดปรกติ
พันธุกรรมกายลักษณะด้อย เกิดจากการกลายพันธุ์
ของหน่วยซึง่ ควบคุมการสร้างเอนซัยม์แอลฟาแอมิโน
เอดิพคิ เสมิอลั ดีฮยั ด์สยิ น์ เธส ท�ำให้พร่องฤทธิ์ ลักษณะ
เวชกรรมส�ำคัญคือ เลือดและปัสสาวะมีลัยสีนมาก
ผิดปรกติ และมีแสคฆาโรพีนมาก อาจเกี่ยวข้องกับ
ภาวะปัญญาอ่อน
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hypermagnesemia ภาวะเลือดมีแมกนีเซียมเกิน น. การ
มีแมกนีเซียมในเลือดมากผิดปรกติ มีอาการอ่อนแรง
คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปรกติ ถ้ามีแมกนีเซียมสูงมาก
จะเสียรีเฟล็กซ์เอ็นลึก ง่วงซึม และหมดสติ คมม.
magnesemia
hypermania ภาวะคลั่งเกิน น. การแสดงอาการรื่นเริงมาก
ถึ ง คลั่ ง ร่ ว มกั บ มี ค วามเครี ย ดสู ง มี อ าการสั บ สน
ไม่เป็นล�ำดับและไม่สอดคล้องกัน
hypermastia ภาวะเต้านมเกิน น. การมีเต้านมมากกว่า
หนึ่งคู่ หรือมีขนาดใหญ่มากผิดปรกติ
hypermature -เกินเต็มวัย ว. พ้นระยะร่างกายเจริญเติบโต
เต็มที่
hypermenorrhea ภาวะเลือดระดูเกิน น. การมีเลือดระดู
มากผิดปรกติแต่ระยะเวลารอบเดือนปรกติ และ
สม�่ำเสมอ คมม. menorrhagia
hypermetabolic -แปรรูปอณูเกิน ว. เกีย่ วกับการแสดงอัตรา
การแปรรูปอณูสูงมาก
hypermetabolism ภาวะแปรรูปอณูเกิน น. การแปรรูปอณู
เพิม่ ขึน้ ร่างกายต้องใช้ออกซิเจน สารอาหาร และวัสดุ
อื่นมากผิดปรกติ
extrathyroidal hypermetabolism ภาวะแปรรูป
อณูเกินนอกธัยรอยด์ น. การแปรรูปอณูพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นมากผิดปรกติโดยไม่เกี่ยวกับโรคต่อมธัยรอยด์
hypermetamorphosis ภาวะจ้องเกิน น. การใส่ใจและมี
ปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นมากผิดปรกติ เช่นที่พบในกลุ่ม
อาการฅลูฟเวอร์-บูศีย์ (Klüver-Bucy syndrome)
hypermetaplasia ภาวะเซลล์แปลงรูปเกิน น. การที่เซลล์
ชนิดหนึ่งในเนื้อเยื่อเมื่อเจริญเต็มที่แล้วแปลงรูปเป็น
เซลล์ชนิดอื่นมากผิดปรกติ หรือไม่เป็นเซลล์ปรกติ
ของเนื้อเยื่อนั้น
hypermethioninemia ภาวะเลือดมีเมไธโอนีนเกิน น. การ
มีเมไธโอนีนในเลือดมากผิดปรกติ
hypermetria ภาวะเคลื่อนเกินเป้า น. การที่กล้ามเนื้อชนิด
ท�ำโดยตั้งใจท�ำงานมากกว่าที่ตั้งใจ
hypermetrope คนสายตายาวเกิน น. ผูม้ สี ายตายาว แต่มอง
เห็นไม่ชัดทั้งในระยะใกล้และไกล คมม. hyperope
hypermetropia ภาวะสายตายาวเกิน น. เห็นชัดเฉพาะ
สิง่ ทีอ่ ยูไ่ กล เนือ่ งจากล�ำแสงจากวัตถุทขี่ นานกับแกน
สายตาไปตกรวมกันหลังจอตา เนือ่ งจากลูกตาสัน้ กว่า
ปรกติ คมม. farsightedness, hyperopia
hypermimia การวางท่าเกิน น. การใช้ภาษากายมากขณะพูด

hypermineralization ภาวะมีแร่ธาตุเกิน น. การมีแร่ธาตุ
มากผิดปรกติในร่างกาย
hypermnesia ภาวะจ�ำแม่นเกิน น. การจ�ำรายละเอียด
ได้มากกว่าปรกติ
hypermorph การส�ำแดงเกิน น. การที่หน่วยพันธุกรรม
กลายพันธุส์ ำ� แดงเอกลักษณ์มากกว่าหน่วยพันธุกรรม
เดิม
hypermotility ภาวะเคลื่อนไหวเกิน น. การเคลื่อนไหวมาก
ผิดปรกติ ดังเช่นการบีบตัวของทางเดินอาหาร
hypermyotonia ภาวะความตึงกล้ามเนื้อเกิน น. การที่
กล้ามเนื้อกายตึงตัวเกิน ต้านแรงดึงให้เหยียดมากขึ้น
และมั ก มี รี เ ฟล็ ก ซ์ แรงขึ้ น เป็ น อาการแสดงการ
บาดเจ็บของเซลล์ประสาทเคลื่อนไหวตัวบน คมม.
hypertonia
hypermyotrophy ภาวะกล้ามเนื้อพัฒนาเกิน น. การที่
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อพัฒนามากผิดปรกติ
hypernasality ภาวะเสียงขึ้นจมูกเกิน น. การพูดเสียงจมูก
มากผิดปรกติ อาจท�ำให้ฟังไม่เข้าใจ เกิดเนื่องจาก
ขาดประสิทธิภาพของเพดานอ่อนและคอหอย ท�ำให้
ปล่อยลมออกทางจมูกมากผิดปรกติ คมม. open
rhinolalia, rhinolalia aperta
hypernatremia ภาวะเลือดมีโซเดียมเกิน น. การมีโซเดียม
ในเลือดมากผิดปรกติ
hypodipsic hypernatremia ภาวะเลื อ ดมี
โซเดียมเกินไม่กระหายน�ำ้ น. กลุม่ อาการภาวะเลือด
มีโซเดียมเกินเรื้อรังหรือกลับเป็นครั้งคราว ร่วมกับ
ภาวะขาดน�้ำและไม่รู้สึกกระหายน�้ำ พบในผู้ป่วยโรค
สมอง กลุ่มอาการนี้พบไม่บ่อย
hyperneocytosis ภาวะมีเซลล์อ่อนเกิน น. การมีเซลล์
เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนมากผิดปรกติ
hypernephroid -คล้ายต่อมหมวกไตเกิน ว. เกี่ยวกับสภาพ
คล้ายต่อมหมวกไต
hypernitremia ภาวะเลื อ ดมี ไ นโตรเจนเกิ น น. การมี
ไนโตรเจนในเลือดมากผิดปรกติ
hypernutrition ภาวะโภชนาการเกิน น. การได้รับสาร
อาหารปริมาณมาก คมม. hyperalimentation
ความหมายที่ ๑
hyperonychia ภาวะเล็บหนาเกิน น. การมีเล็บหนามากผิด
ปรกติ โดยไม่วิรูป คมม. onychauxis
hyperope คนสายตายาว น. ดู hypermetrope
hyperopia ภาวะสายตายาว น. คมม. hypermetropia
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absolute hyperopia ภาวะสายตายาวสัมบูรณ์
น. การมีคา่ สายตายาวทีแ่ ก้ไม่ได้โดยการปรับระยะชัด
axial hyperopia ภาวะสายตายาวเหตุแกนลูกตา
น. สายตายาวที่เกิดจากลูกตาสั้น
curvature hyperopia ภาวะสายตายาวเหตุความ
โค้งกระจกตา น. สายตายาวที่เกิดจากผิวกระจกตา
มีความโค้งไม่พอ
facultative hyperopia ภาวะสายตายาวปรับได้
น. ค่าสายตายาวที่ปรับแก้ได้ทั้งหมด โดยการปรับ
ระยะชัด
index hyperopia ภาวะสายตายาวดัชนี น. สายตา
ยาวที่เกิดจากมัชฌิมในลูกตาขาดก�ำลังหักเหแสง
latent hyperopia ภาวะสายตายาวแฝง น.
สายตายาวส่ ว นที่ ไ ม่ แ สดงออก เพราะกล้ า มเนื้ อ
ศิ ลิ อารีย์ป รับ แก้ไ ด้ สายตายาวจะแสดงออกเมื่ อ
กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตโดยการหยอดแอโทรพีน
manifest hyperopia ภาวะสายตายาวส�ำแดง น.
สายตายาวที่กล้ามเนื้อศิลิอารีย์ปรับแก้ไม่ได้
relative hyperopia ภาวะสายตายาวสัมพัทธ์ น.
การทีส่ ายตายาวปรับให้เห็นชัดได้ แต่ลกู ตาจะเบนเข้า
ในมาก อาจท�ำให้เกิดตาเขเข้าได้
total hyperopia ภาวะสายตายาวหมดจด น.
ค่ารวมของสายตายาวแฝงและสายตายาวส�ำแดง
hyperorexia ภาวะเจริญอาหารเกิน น. ความรู้สึกอร่อยมาก
ผิดปรกติ
hyperornithinemia ภาวะเลือดมีออร์นิธีนเกิน น. การมี
ออร์ นิ ธี น ในพลาสมามากผิ ด ปรกติ พบในโรค
พั น ธุ ก รรม เช่ น โรคฆอรอยด์ แ ละจอตาฝ่ อ หยั ก
กลุ ่ ม อาการเลื อ ดมี อ อร์ นิ ธี น เกิ น -แอมโมเนี ย เกิ น
-โฮโมศิทรูลลีน
hyperorthocytosis ภาวะเซลล์ ป รกติ เ กิ น น. การมี
เม็ดเลือดขาวจ�ำนวนมากเกิน แต่มีสัดส่วนชนิดเซลล์
ชนิดต่าง ๆ ปรกติ
hyperosmia ภาวะรับรู้กลิ่นไวเกิน น. คมม. olfactory
hyperesthesia
hyperosmolality ภาวะสารน�้ำกายมีอนุภาคสารดึงผ่าน
เกิน น. การทีส่ ารน�ำ้ ในร่างกายมีออสโมลาร์ (อนุภาค
สารซึมผ่านเยื่อกั้น) เพิ่มขึ้น หน่วยวัดเป็น osmoles
(ของตัวถูกละลาย) ต่อกิโลกรัม (ของตัวท�ำละลาย)
hyperosmolarity สภาพความเข้มข้นอนุภาคสารดึงผ่าน
เกิน น. การที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารซึมผ่าน

เยื่อกั้นมากผิดปรกติ หน่วยเป็น osmoles ของตัว
ถูกละลาย ต่อลิตรของตัวท�ำละลาย
hyperosteogeny การเกิดกระดูกเกิน น. การทีก่ ระดูกพัฒนา
มากผิดปรกติ ท�ำให้กระดูกส่วนนอกหนา
hyperostosis ภาวะกระดูกเจริญเกิน น. การที่กระดูกส่วน
นอกหนามากผิดปรกติ
hyperostosis corticalis deformans juvenilis
ภาวะกระดูกส่วนนอกเจริญเกินวิรูปวัยเยาว์ น.
โรคพันธุกรรมกายลักษณะด้อยแสดงอาการตัง้ แต่เด็ก
พบกระดูกหักหลายชิ้น แขนขาโค้งโก่ง กระดูกหน้า
ผาก กระดูกศีรษะด้านข้างและกระดูกท้ายทอยหนา
เนื่องจากกระดูกพรุนฟ่าม มีแอลฅะไลน์ฟอสฟาเทส
ในซีรัมเข้มข้นมาก มีฮัยดรอกซีโพรลีนในปัสสาวะ
มาก คมม. chronic congenital idiopathic
hyperphosphatasemia familial osteoectasia,
juvenile Paget disease
hyperostosis corticalis generalisata ภาวะ
กระดูกส่วนนอกเจริญเกินทั่วกาย น. โรคพันธุกรรม
กายลักษณะด้อย ลักษณะเวชกรรมได้แก่ กระดูก
แข็งทึบหลายต�ำแหน่ง โดยเฉพาะที่กะโหลกศีรษะ
ขากรรไกรล่าง ไหปลาร้า ซี่โครง และรอยต่อ กระดูก
ยาว พบร่วมกับภาวะเลือดมีแอลฅะไลน์ฟอสฟาเทส
เกิดอาการเมือ่ เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ บางครัง้ พบประสาท
ตาฝ่อและหูหนวก เนื่องจากเส้นประสาทถูกกดโดย
ฐานกะโหลกหนา คมม. hyperphosphatasemia
tarda, van Buchem syndrome
hyperostosis cranii ภาวะกะโหลกศี ร ษะ
เจริญเกิน น. โรคที่กระดูกส่วนกะโหลกศีรษะหนา
ตัวมากผิดปรกติ
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
ภาวะโครงกระดูกเจริญเกินแผ่กว้างไม่รู้สาเหตุ น.
โรคกลุ่มรูห์แมทิสมที่มีกระดูกหนาเกิน พบชัดเจน
ที่เอ็นยึดพยุงเส้นยาวด้านหน้าและโครงสร้างหน้า
กระดูกสันหลัง มักพบในผูส้ งู อายุ รายทีอ่ าการรุนแรง
จะคล้ า ยกั บ โรคกระดู ก สั น หลั ง อั ก เสบแข็ ง คมม.
Forestier disease, senile ankylosing hyperostosis
flowing hyperostosis ภาวะกระดูกเจริญเกินไป
ตามแนว น. โรคกระดูกแข็งทึบหรือโรคกระดูกหนา
เป็นทางตามกระดูกยาว และมีกระดูกคล้ายงาช้าง
เกิดใหม่ขยายอย่างรวดเร็ว คมม. melorheostosis
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hyperostosis frontalis interna ภาวะกระดูก
หน้าผากด้านในเจริญเกิน น. โรคกระดูกกะโหลก
ชิ้นหน้าผากด้านในหนาตัว อาจพบร่วมกับภาวะ
ขนดกเกินและโรคอ้วน มักพบในหญิงวัยใกล้หมด
ระดู คมม. frontal internal hyperostosis, Morel
syndrome
infantile cortical hyperostosis ภาวะกระดูก
ส่วนนอกเจริญเกินในทารก น. โรคที่พบในเด็กเล็ก
มีเนื้อเยื่ออ่อนคลุมกระดูกบวม เป็นไข้ และหงุดหงิด
ง่าย อาการเป็น ๆ หาย ๆ คมม. Caffey disease
senile ankylosing hyperostosis ภาวะกระดูก
สันหลังเจริญเกินและแข็งในผู้สูงวัย น. ดู diffuse
idiopathic skeletal hyperostosis
hyperovarianism ภาวะรังไข่ท�ำงานเกินก่อนวัย น. การที่
รังไข่หลัง่ สารจ�ำนวนมากไม่ถกู เวลาในเด็กหญิง ท�ำให้
เข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ก่อนวัย
hyperovarism ภาวะรังไข่ท�ำงานเกิน น. ดู hyperovarianism
hyperoxemia ภาวะเลือดมีสภาพกรดเกิน น. การที่เลือด
มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกิน
hyperoxia ภาวะออกซิเจนเกิน น. การมีออกซิเจนมาก
เนื่องจากสัมผัสกับออกซิเจนความเข้มข้นสูง เช่น
กรณีที่อัดด้วยแรงดันบรรยากาศสูงมาก
hyperoxidation การเพิ่มออกซิเจนเกิน น. การมีปฏิกิริยา
เคมีท�ำให้ออกซิเจนในโมเลกุลเพิ่มขึ้น หรือตัดกลุ่ม
OH ออก โมเลกุลมีประจุบวกเพิ่มหรือประจุลบลด
hyperpallesthesia ภาวะรั บ รู ้ ค วามสะเทื อ นเกิ น น.
การรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก สั่ น สะเทื อ นไวผิ ด ปรกติ คมม.
pallesthesia
hyperparasite ปรสิตกัมมันต์เกิน น. ปรสิตที่ท�ำลายปรสิต
อีกชนิดหนึ่ง
second degree hyperparasite ปรสิตกัมมันต์
เกินอันดับทีส่ อง น. ปรสิตทีท่ ำ� ลายตัวเบียนปรสิตอีก
ต่อหนึ่ง
hyperparasitism ภาวะติดเชือ้ ตัวเบียนปรสิต น. การติดเชือ้
ปรสิตที่ท�ำลายปรสิตอีกชนิดหนึ่ง
hyperparathyroidism ภาวะพาราธัยรอยด์เกิน น. การมี
ฮอร์โมนพาราธัยรอยด์มากเกิน ท�ำให้เลือดมีแคลเซียม
เกิน ฟอสเฟตต�่ำ ซึ่งมีผลต่อการท�ำงานของเซลล์
หลายชนิด ลักษณะเวชกรรมได้แก่ มีหินปูนเกาะ
จับท่อไต กระดูกพรุนทั่วไป ท�ำให้มีอาการปวดและ

เจ็บกระดูก กระดูกหักเองง่าย มีถงุ น�ำ้ ในกระดูก ภาวะ
เลือดมีแคลเซียมเกินท�ำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง
มีอาการ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง
ร่วมกับอาการง่วงซึมหรือซื่อบื้อ
familial isolated hyperparathyroidism
ภาวะพาราธัยรอยด์เกินแยกตามตระกูล น. การที่
ต่อมพาราธัยรอยด์ท�ำงานเกิน เป็นพันธุกรรมกาย
ลักษณะเด่น ไม่พบความผิดปรกติของต่อมไร้ท่ออื่น
คมม. familial isolated primary hyperparathyroidism
familial isolated primary hyperparathyroidism ภาวะพาราธัยรอยด์เกินปฐมภูมิจ�ำเพาะ
ตระกูล น. ดู familial isolated hyperparathyroidism
primary hyperparathyroidism ภาวะพารา
ธัยรอยด์เกินปฐมภูมิ น. การที่ต่อมพาราธัยรอยด์
ท�ำงานเกินโดยตัวต่อมเอง หรือเนื่องจากต่อมเจริญ
เกิน หรือมีเนื้องอก
secondary hyperparathyroidism ภาวะ
พาราธั ย รอยด์ เ กิ น ทุ ติ ย ภู มิ น. การที่ ต ่ อ มพารา
ธัยรอยด์ท�ำงานเกินเมื่อระดับแคลเซียมในซีรัมต�่ำลง
จากระดับปรกติ ดังที่พบในโรคเรื้อรังหรือภาวะขาด
วิตามินดี
tertiary hyperparathyroidism ภาวะพารา
ธัยรอยด์เกินตติยภูมิ น. การที่ต่อมพาราธัยรอยด์
ท�ำงานเกินเนือ่ งจากมีกอ้ นเนือ้ งอกต่อมพาราธัยรอยด์
หรือหลังจากต่อมพาราธัยรอยด์เจริญมากในภาวะ
ไตล้มเหลวเรื้อรัง
hyperpathia ภาวะเจ็บเกิน น. การมีความรู้สึกตอบสนอง
ต่ อ การกระตุ ้ น ที่ ท� ำ ให้ เ จ็ บ ปวดมากผิ ด ปรกติ
ดู hyperesthesia, hyperalgesia ประกอบ
hyperpepsia ภาวะท้องอืด น. การย่อยอาหารผิดปรกติ
เกิดจากภาวะกรดเกลือเกิน
hyperperistalsis ภาวะล� ำ ไส้ บี บ ตั ว เกิ น น. การที่ ล� ำ ไส้
เคลื่อนไหวบีบตัวมากเกินปรกติ
hyperpermeability ภาวะการซึมผ่านเกิน น. การซึมผ่าน
มากผิดปรกติ พบในการซึมผ่านเยื่อเซลล์หรือผนัง
ภาชนะ
hyperpexia ภาวะตรึงสารเกิน น. การที่เนื้อเยื่อยึดจับสาร
จ�ำนวนมากผิดปรกติ คมม. hyperpexy
hyperpexy คมม. hyperpexia
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hyperphagia ภาวะกินเกิน น. การบริโภคอาหารปริมาณ
มากเกิน คมม. polyphagia ดู bulimia ประกอบ
hyperphalangia กระดูกนิว้ เกิน น. การทีน่ วิ้ มือหรือนิว้ เท้ามี
ข้อนิ้วมากกว่าจ�ำนวนปรกติ คมม. hyperphalangism
hyperphalangism ภาวะกระดูกนิ้วเกิน น. ดู hyperphalangia
hyperphenylalaninemia ภาวะเลือดมีเฟนิย์ลแอลานีน
เกิ น น. การมี ก รดเฟนิ ย ์ ล แอลานี น มากเกิ น ใน
เลื อ ด เกิ ด จากการกลายพั น ธุ ์ ข องพั น ธุ ก รรมกาย
ลักษณะด้อย ท�ำให้พร่องเอนไซม์เฟนิย์ลแอลานีน
ฮัยดรอกซีย์เลส อาจเป็นแบบแสดงอาการรุนแรง
ปัสสาวะมีเฟนิย์ลคีโทน หรือเอนไซม์ยังออกฤทธิ์ได้
ท� ำ ให้ เ ฟนิ ย ์ ล แอลานี น ในเลื อ ดไม่ สู ง มาก ไม่ ต ้ อ ง
ควบคุ ม อาหาร และตรวจไม่ พ บเฟนิ ย ์ ล คี โ ทนใน
ปัสสาวะ
hyperphonesis เสียงดังเกิน น. การที่เสียงเคาะตรวจเพิ่ม
ความเข้มมากขึ้น
hyperphonia การออกเสียงยากเกิน น. การออกเสียง
ผิดปรกติต้องใช้พลังมาก ดังที่พบในคนพูดติดอ่าง
คมม. super energetic phonation
hyperphoria ตาเหล่แฝงขึน้ น. รูปแบบหนึง่ ของภาวะตาเหล่
แฝง เกิดขึ้นเมื่อการรวมภาพของตา ๒ ข้างถูกก�ำจัด
ท�ำให้แกนสายตาข้างหนึ่งเบี่ยงเบนขึ้นบนตลอด
hyperphosphatasemia ภาวะเลือดมีฟอสฟาเทสเกิน น.
การมีเอนซัยม์แอลฅะไลน์ฟอสฟาเทสมากผิดปรกติ
ในเลือด คมม. hyperphosphatasia
chronic congenital idiopathic hyperphosphatasemia ภาวะเลือ ดมีฟอสฟาเทสเกิน แต่
ก�ำเนิดเรื้อรังไม่รู้สาเหตุ น. ดู hyperostosis corticalis deformans juvenilis
hyperphosphatasemia tarda ภาวะเลือด
มี ฟ อสฟาเทสเกิ น เกิ ด ช้ า น. ดู hyperostosis
corticalis generalisata
hyperphosphatasia ภาวะฟอสฟาเทสเกิน น. ดู hyperphosphatasemia
hyperphosphatemia ภาวะเลือดมีฟอสเฟตเกิน น. การ
มีสารฟอสเฟตมากในเลือด ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
hyperphosphaturia ภาวะปัสสาวะมีฟอสเฟตเกิน น. การ
มีสารฟอสเฟตมากในปัสสาวะ พบในภาวะพารา
ธัยรอยด์ทำ� งานเกินและโรคกระดูกอ่อนริคเฅตต์ หรือ
ในรายที่ท่อไตไม่สามารถดูดซึมฟอสฟอรัสกลับคืน

hyperphosphoremia ภาวะเลือดมีฟอสฟอรัสเกิน น. การ
มีสารประกอบฟอสฟอรัสมากผิดปรกติในเลือด
hyperphrenia ภาวะสติเฟื่อง น. การที่สมองมีจินตนาการ
มากเกิน
hyperpigmentation ภาวะมีเม็ดสีเกิน น. การมีเม็ดสีเพิม่ ขึน้
ผิดปรกติ พบที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก
photodistributed hyperpigmentation ภาวะ
เม็ดสีเกินกระจายตามแสงสัมผัส น. การมีเม็ดสีเพิม่
ขึ้นบริเวณผิวหนังที่โดนแดด เมื่อถูกแสงกระตุ้น
reticular hyperpigmentation ภาวะเม็ดสีเกิน
แบบตาข่าย การมีเม็ดสีเพิม่ ขึน้ เป็นรูปแบบตาข่ายบน
ผิวหนัง คมม. reticular, reticulated pigmentation
reticulate hyperpigmentation ภาวะเม็ดสีเกิน
แบบตาข่าย น. ดู hyperpigmentation
hyperpinealism ภาวะไพเนียลหลัง่ เกิน น. การทีต่ อ่ มไพเนียล
หลั่งสารคัดหลั่งมากกว่าปรกติ
hyperpipecolatemia ภาวะเลือดมีพิเพโคลิกเกิน น. การ
มีกรดพิเพโคลิกมากเกินในเลือด มักเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอาการสมองตับไต หรือเป็นผลตามมาของภาวะ
เลือดมีไลซีนเกิน
hyperpituitarism ภาวะต่อมใต้สมองหลั่งเกิน น. การที่
ต่อมใต้สมอง (ต่อมพิทุอิทารี) หลั่งฮอร์โมนมากเกิน
ถ้าเป็นเนื้องอกต่อมที่หลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโต
(growth hormone) จะท�ำให้เกิดภาวะสูงผิดปรกติ
(acromegaly) หรื อ ภาวะโตเป็ น ยั ก ษ์ เ หตุ ต ่ อ ม
ใต้สมอง (pituitary gigantism) ถ้าหลั่งฮอร์โมน
คอร์ทิโคโทรพินมาก ท�ำให้เกิดโรคคุชชิง ถ้าหลั่ง
ฮอร์โมนโพรแล็กทินมากท�ำให้เกิดอาการขาดระดู
ระยะมี น�้ ำ นม (galactorrhea-amenorrhea
syndrome)
hyperplasia ภาวะเซลล์เพิ่มจ�ำนวนเกิน น. การมีเซลล์เพิ่ม
จ� ำ นวนผิ ด ปรกติ ห รื อ เซลล์ ป รกติ มี จ� ำ นวนมากจั ด
เรียงตัวปรกติอยู่ในเนื้อเยื่อ ดู hypertrophy และ
proliferation ประกอบ
adenomatous hyperplasia กลุ่มเซลล์เพิ่ม
จ� ำ นวนเกิ น เป็ น เนื้ อ งอก น. เซลล์ ตับที่ ไ ม่ป รกติ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่ตำ�่ กว่า ๑ มิลลิเมตร พบในตับก่อนเป็นมะเร็ง คมม.
dysplastic nodule
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adrenal cortical hyperplasia ภาวะเซลล์ต่อม
หมวกไตส่วนนอกเพิ่มจ�ำนวนเกิน น. การที่เซลล์
ต่อมหมวกไตส่วนนอกเพิ่มจ�ำนวนผิดปรกติ พบใน
กลุ่มอาการอะดรีโนเจนิทัลและกลุ่มอาการคุชชิง
angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia ภาวะเซลล์ลิมฟอยด์และหลอดเลือดเพิ่ม
จ� ำ นวนเกิ น ร่ ว มอี โ อสิ โ นฟิ ล สู ง น. ตุ่มชนิด หนึ่ง
ในผิ ว หนั ง หรื อ ใต้ ห นั ง มั ก เกิ ด บริ เวณศี ร ษะและ
ล�ำคอ พบในวัยหนุ่มสาว อาจพบตุ่มเดียวหรืออยู่
เป็ น กลุ ่ ม บางรายมี ต ่ อ มน�้ ำ เหลื อ งโต ลั ก ษณะ
มิญชวิทยา พบเซลล์ลิย์มฟอยด์เพิ่มจ�ำนวนผิดปรกติ
เซลล์หลอดเลือดแบ่งตัว และมีอีโอสิโนฟิลในเนื้อเยื่อ
ถ้าอยู่ตื้นจะพบตุ่มใหญ่ เรียกว่า แกรนุโลมาคล้าย
หนองเท็จ ดู Kimura disease ประกอบ
cutaneous lymphoid hyperplasia ภาวะ
เซลล์น�้ำเหลืองในหนังเพิ่มจ�ำนวนเกิน น. ลักษณะ
ผิวหนังเป็นปื้นเดี่ยวหรือตุ่มเดี่ยวหรือกลุ่มของตุ่ม
หรือกระจายกว้าง รอยโรคผิวหนังไม่ชดั เจน ไม่รา้ ยแรง
ส่วนมากพบที่ใบหน้า หู แขนขา หรือลานหัวนม
ถ้าเกิดหลายต�ำแหน่งอาจคล้ายมะเร็งปุ่มน�้ำเหลือง
ร้ายแรง บางรายอาจดีขึ้นเอง บางครั้งอาจเกิดซ�้ำ
อาจพบมีปฏิกิริยาเมื่อฉีดสารภูมิแพ้เพื่อการรักษา
แมลงกั ด โดนแสง บาดเจ็ บ หรื อ สั ก ด้ ว ยเม็ ด สี
คมม. cutaneous lymphoplasia, lymphadenosis benigna cutis, lymphocytoma
cutis, Spiegler-Fendt pseudolymphoma,
sarcoid
endometrial hyperplasia ภาวะเซลล์เยือ่ บุโพรง
มดลูกเพิม่ จ�ำนวนเกิน น. การทีเ่ ยือ่ บุผนังโพรงมดลูก
เจริญมากผิดปรกติ คมม. hyperplasia endometrii
fibromuscular hyperplasia ภาวะพั ง ผื ด
กล้ามเนื้อเพิ่มจ�ำนวนเกิน น. ดู fibromuscular
dysplasia
fibrous inflammatory hyperplasia ภาวะ
เนือ้ เยือ่ เส้นใยเพิม่ จ�ำนวนเกินเหตุอกั เสบ น. ก้อนเนือ้
เยื่อเส้นใยที่มีคอลลาเจน พบบริเวณขอบฟันปลอม
ทีไ่ ม่กระชับ หรือบริเวณอืน่ ทีม่ กี ารระคายเรือ้ รัง คมม.
epulis fissurata
follicular hyperplasia ภาวะเซลล์ปุ่มน�้ำเหลือง
เจริญเกิน น. ปุ่มน�้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังแบบหนึ่ง
ลั ก ษณะส� ำ คั ญ คื อ ศู น ย์ ก ลางเซลล์ อ ่ อ น ขยาย
ตั ว ลิ ย ์ ม โฟซั ย ต์ เ พิ่ ม จ� ำ นวนมากอย่ า งรวดเร็ ว

พบลิย์มโฟซัยต์ระยะต่าง ๆ และฮิสทิโอซัยต์ที่กิน
เศษเซลล์ ลั ก ษณะอาจคล้ า ยมะเร็ ง ปุ ่ ม น�้ ำ เหลื อ ง
intravascular papillary endothelial hyperplasia เซลล์บุผนังเจริญเกินยื่นเข้าหลอดเลือด น.
เนื้องอกหลอดเลือดไม่ร้ายแรง มักพบเป็นก้อนเดี่ยว
บริเวณศีรษะ คอ หรือนิ้ว ลักษณะเป็นเซลล์บุผนัง
หลอดเลือดชั้นใน เพิ่มจ�ำนวนร่วมเนื้อเยื่อเส้นใยที่
อยู่ข้างใต้ เจริญยื่นเข้าไปในหลอดเลือด คล้ายมะเร็ง
หลอดเลือด คมม. Masson tumor
neoplastic hyperplasia เซลล์เนื้องอกเพิ่ม
จ�ำนวนเกิน น. การที่เซลล์เพิ่มจ�ำนวนมากผิดปรกติ
เนื่องจากเนื้องอกเกิดขึ้นใหม่
nodular adrenal hyperplasia ต่อมหมวกไต
เจริญเกินเป็นก้อน น. การที่ต่อมหมวกไตชั้นนอก
เพิม่ จ�ำนวนมาก เกิดเป็นก้อนเล็ก ๆ หลายก้อน แทรก
อยูร่ ะหว่างแถวของเซลล์ชนั้ นอกคล้ายเนือ้ งอก คมม.
macronodular adrenal hyperplasia, macronodular adrenocortical hyperplasia
nodular hyperplasia of the liver ก้อนเซลล์ตบั
โตเกิน น. การที่ตับมีก้อนเซลล์เกิดขึ้นใหม่ ดู focal
nodular hyperplasia และ nodular regenerative hyperplasia ประกอบ
nodular lymphoid hyperplasia ภาวะ
ก้อนเซลล์น�้ำเหลืองเพิ่มจ�ำนวนเกิน น. การที่กลุ่ม
เซลล์ น�้ ำ เหลื อ งขนาดเล็ ก แบ่ ง ตั ว เพิ่ ม จ� ำ นวนมาก
ในเด็กพบบริเวณส่วนปลายล�ำไส้เล็กและล�ำไส้ใหญ่
ในผู ้ ใ หญ่ พ บที่ ล� ำ ไส้ เ ล็ ก อาจพบที่ ล� ำ ไส้ ใ หญ่ แ ละ
กระเพาะอาหาร พบในผู้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ปฐมภูมิ และอาจพบได้บ้างในผู้ใหญ่เป็นมะเร็งต่อม
น�้ำเหลืองร้ายแรง
nodular hyperplasia of the prostate
ต่อมลูกหมากโตเป็นปุ่ม น. ดู benign prostatic
hyperplasia
nodular regenerative hyperplasia ภาวะ
เซลล์ตบั เกิดใหม่เป็นปุม่ น. การมีกอ้ นเซลล์สร้างใหม่
ในเนื้ อ ตั บ ไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด พั ง ผื ด ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างตับ พบน้อย คมม. nodular transformation of the liver
ovarian stromal hyperplasia เซลล์เนื้อรังไข่
เพิ่มจ�ำนวนเกิน น. การที่เซลล์เนื้อรังไข่เพิ่มจ�ำนวน
แผ่กระจาย คมม. thecomatosis
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polar hyperplasia ขัว้ ตัวอ่อนเพิม่ จ�ำนวนเกิน น.
การที่ส่วนปลายของตัวอ่อนในครรภ์ ยื่นด้านใดด้าน
หนึ่ง พัฒนาการผิดปรกติ เพิ่มจ�ำนวนเกิน ท�ำให้เกิด
ทารกสองหัว หรือทารกสามขาหรือมากกว่า
pseudoepitheliomatous hyperplasia เซลล์
บุผิวเพิ่มจ�ำนวนเกินคล้ายเนื้องอก น. การที่เซลล์
บุ ผิ ว แบ่ ง ตั ว เพิ่ ม จ� ำ นวนมากไม่ ร ้ า ยแรง ลั ก ษณะ
โครงสร้างเซลล์คล้ายมะเร็งเซลล์สความัส พบในบาง
ภาวะ เช่น ปฏิกริ ยิ าตอบสนองการอักเสบแกรนูโลมา
แผลเปื่อย และเนื้องอกเซลล์มีจุดฝอย
psoriasiform hyperplasia เซลล์เพิม่ จ�ำนวนเกิน
แบบโรคสะเก็ดเงิน น. การที่เซลล์ผิวหนังชั้นหนาม
เพิ่มจ�ำนวนมากเกิดภาวะผิวหนังหนาและมีรอยโรค
คล้ายโรคสะเก็ดเงิน คมม. psoriasiform epidermal hyperplasia
reactive hyperplasia ภาวะเซลล์น�้ำเหลืองเพิ่ม
จ�ำนวนสนองเกิน น. คมม. lymphoid hyperplasia, reactive lymphoid hyperplasia
sebaceous hyperplasia ภาวะเซลล์ต่อมไขมัน
เพิ่มจ�ำนวนเกิน น. รอยโรคผิวหนังเป็นรอยกลมสี
จางรอยเดียว หรือหลายรอย ประกอบด้วยเซลล์ตอ่ ม
ไขมันที่ขยายตัวผิดรูปร่าง ต�ำแหน่งที่พบบ่อย คือ
ใบหน้าของผูส้ งู อายุ คมม. epithelioma, sebaceous
adenoma
squamous hyperplasia เซลล์สความัสเพิ่ม
จ�ำนวนเกิน น. การที่เนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศสตรี
ภายนอก หนาตัวเกิดการระคายรบกวนเรื้อรังด้วย
สารเคมี หรือภูมแิ พ้ หรือการระคายทางกายภาพ อาจ
เป็นผลทุติยภูมิจากภาวะอื่น เช่น lichen sclerosus
คมม. hyperplastic dystrophy
verrucous hyperplasia เซลล์เยื่อเมือกเพิ่ม
จ�ำนวนคล้ายหูด น. รอยโรคสีขาวเกิดจากเซลล์เยื่อ
เมือกช่องปากเพิ่มจ�ำนวนมาก มักอยู่บนผิวตื้น พบ
ในชายสูงอายุ อาจเป็นต้นก�ำเนิดของมะเร็ง
hyperplasia endometrii เยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มจ�ำนวน
เกิน น. ดู endometrial hyperplasia
hyperplasmia ภาวะพลาสมาเกิน น. การมีพลาสมาในกระแส
เลือดหมุนเวียนมากผิดปรกติ คมม. hypervolemia
hyperplastic dystrophy เซลล์เจริญเกินรูปเพี้ยน น.
ดู squamous hyperplasia

hyperploid จ� ำ นวนโครโมโซมเกิ น น. ๑. การมีจ�ำนวน
โครโมโซมมากกว่าปรกติในโครโมโซมบางโครโมโซม
ดังที่พบในกลุ่มอาการดาวน์ ๒. คนหรือเซลล์ที่มี
จ�ำนวนโครโมโซมมากกว่าปรกติ
hyperploidy ภาวะจ�ำนวนโครโมโซมเกิน น. การทีม่ จี ำ� นวน
โครโมโซมเกิน
hyperpnea ภาวะหายใจเร็วลึกเกิน น. การหายใจที่ลึกมาก
ผิดปรกติและอัตราเร็วเพิ่มขึ้นมาก คมม. polypnea ดู hyperventilation ความหมายที่ ๑ และ
tachypnea ประกอบ
hyperpolarization ภาวะศักย์ไฟฟ้าเกิน น. การเพิม่ จ�ำนวน
ของประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในและนอกเซลล์ ท�ำให้
ศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ระยะพักเปลี่ยนเป็นลบ
hyperpolypeptidemia ภาวะเลือดมีพอลียเ์ พปไทด์เกิน น.
การมีพอลีย์เพปไทด์มากเกินในเลือด
hyperponesis ภาวะกระแสประสาทเกิน น. ภาวะมีกระแส
ประสาทเพิ่มขึ้นจากบริเวณเปลือกสมองที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหว
hyperpotassemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมเกิน น. ดู
hyperkalemia
hyperpraxia ภาวะลุกลี้ลุกลน น. การที่มีกิจกรรมมากเกิน
ปรกติ กระสับกระส่าย
hyperprebetalipoproteinemia ภาวะเลือดมีพรีบตี าลิโพ
โปรตี น เกิ น น. การมี ส ารลิ โ พโปรตี น ชนิ ด ความ
หนาแน่นต�ำ่ ทีเ่ รียกว่า พรีบตี าลิโพโปรตีนในเลือดมาก
hyperpresbyopia ภาวะสายตายาว น. การมีสายตายาว
ในผูส้ งู อายุ เกิดจากแก้วตาแข็ง ไม่ยดื หยุน่ ท�ำให้ปรับ
ระยะสายตายาก จึงต้องเลือ่ นของทีอ่ ยูใ่ กล้ให้ออกไป
ไกล เพื่อให้ดูชัดขึ้น
hyperprolinemia ภาวะเลือดมีโพรลีนเกิน น. ๑. การมี
กรดแอมิโนผิดปรกติ เกิดจากพันธุกรรมกายลักษณะ
ด้อย ท�ำให้มโี พรลีนจ�ำนวนมากในสารน�ำ้ ของร่างกาย
อาการไม่ร้ายแรง อาจมีความผิดปรกติของระบบ
ประสาท ๒. การมีโพรลีนมากในเลือด คมม. prolinemia
hyperprosexia ภาวะคิดจดจ่อเกิน น. การทีส่ มองมีความคิด
มุ่งอยู่อย่างเดียว ตัดความคิดเห็นอื่น ๆ
hyperprosody ฉันทลักษณ์เพี้ยนเกิน น. ภาวะเสียงพูดที่มี
ความแปรผันมากในการเน้นเสียง ระดับเสียง และ
จังหวะพูด ดู dysprosody ประกอบ
hyperproteinemia ภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน น. การมีโปรตีน
ในเลือดระดับสูงกว่าปรกติ
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hyperproteosis ภาวะโภชนาการมีโปรตีนเกิน น. สภาพที่
เกิดจากอาหารมีโปรตีนมากเกิน
hyperptyalism ภาวะน�้ำลายเกิน น. ดู ptyalism
hyperreflexia ภาวะรีเฟล็กซ์ไวเกิน น. การสนองตอบหรือ
การกระท�ำสะท้อนจากประสาทที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจ
ที่ควบคุมได้ เกิดมากเกินปรกติ
autonomic hyperreflexia ภาวะประสาทอัตโนมัติ
ไวเกิน น. การมีความดันเลือดสูงทันทีเป็นพัก ๆ
หัวใจเต้นช้า เหงื่อออกบริเวณหน้าผาก ปวดศีรษะ
มาก ขนลุก เนื่องจากปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ
เนื่ อ งจากกระเพาะปั ส สาวะหรื อ ไส้ ต รงโป่ ง พอง
ภาวะนี้เกี่ยวข้องกับรอยโรคเหนือการไหลออกของ
เส้นประสาทควบคุมอวัยวะภายในช่องท้อง
detrusor hyperreflexia ภาวะกล้ามเนือ้ ดีทรูเซอร์
ไวเกิน น. การทีก่ ล้ามเนือ้ กระเพาะปัสสาวะดีทรูเซอร์
บีบตัวมากผิดปรกติ ท�ำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ พบใน
ผู้ป่วยโรคประสาทไขสันหลัง หรือโรคประสาทเหนือ
ไขสันหลัง โรคหลอดเลือด โรคพาร์กินสัน และภาวะ
หลงลืมบางชนิด
hyperreninemia ภาวะเลือดมีเรนินเกิน น. การมีเรนิน
ระดั บ สู ง กว่ า ปรกติ ใ นเลื อ ด อาจน� ำ ไปสู ่ ภ าวะ
แอลดอสเทอโรนเกิน
hypersaline ภาวะเกลือเกิน น. การบ�ำบัดรักษาโดยบริหาร
โซเดียมคลอไรด์ปริมาณมาก
hypersalivation ภาวะน�้ำลายเกิน น. ดู ptyalism
hypersecretion ภาวะคัดหลั่งเกิน น. การหลั่งสารคัดหลั่ง
มากผิดปรกติ
gastric hypersecretion ภาวะกระเพาะอาหาร
คัดหลั่งเกิน น. ดู hyperchlorhydria
hypersegmentation ภาวะกลีบเกิน น. การมีกลีบหรือส่วน
ย่อยจ�ำนวนมากกว่าปรกติ
hereditary hypersegmentation of neutrophils ภาวะนิวโทรฟิลมีกลีบเกินกรรมพันธุ์ น.
การที่เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลมีกลีบจ�ำนวนมาก เป็น
ลั ก ษณะถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม คมม. Undritz
anomaly
Undritz anomaly ภาวะวิรูปอูนดริตซ์ น. ดู
hereditary hypersegmantation of neutrophils
hypersensibility การรั บ รู ้ สึ ก เกิ น น. การรั บ ความรู ้ สึ ก
มากกว่าปรกติ

hypersensitivity ภาวะภูมิไวเกิน น. การที่ระบบภูมิคุ้มกัน
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองมากผิดปรกติ แบ่งได้เป็น
๔ ชนิด I – IV
hypersensitization การท�ำให้ไวเกิน น. กระบวนการทีท่ ำ� ให้
เกิดหรือสภาพความรู้สึกไวผิดปรกติ
hyperserotonemia ภาวะเลือดมีซีโรโทนินเกิน น. การมี
ซี โรโทนิ น ในเลื อ ดหรื อ ซี รั ม มากเกิ น ปรกติ อาจมี
อาการเปลี่ ย นแปลงทางจิ ต และระบบประสาท
อัตโนวัติท�ำงานเกิน
hypersomatotropism ภาวะฮอร์โมนเจริญเติบโตเกิน น.
การที่ ฮ อร์ โ มนเจริ ญ เติ บ โต หลั่ ง มากเกิ น พบใน
ผู้มีร่างกายโตเกิน ไม่สมส่วน และสภาพกายยักษ์
hypersomia ภาวะกายโตเกิน น. ดู gigantism
hypersomnia ภาวะหลับเกิน น. ความผิดปรกติแบบหนึ่ง
ของการหลับ หลับมากหรือง่วงเหงาหาวนอนมาก
เหตุจากภาวะทางกายหรือทางจิต
primary hypersomnia ภาวะหลับเกินปฐมภูมิ
น. ความผิดปรกติแบบหนึ่งของการหลับ มีอาการ
ง่วงมากตลอดเวลาและหลับมาก โดยเป็นการหลับ
ยาวหรืองีบหลับ หรือม่อยหลับเกิดประจ�ำ ไม่พบเหตุ
ทางกายหรือทางจิต
hypersomnolence ภาวะง่วงเกิน น. ดู hypersomnia
hypersphyxia ภาวะชีพจรเกิน น. การมีเลือดไหลเวียนและ
ความดันเลือดเพิ่ม
hypersplenia ภาวะม้ามท�ำงานเกิน น. ดู hypersplenism
hypersplenism ภาวะม้ามท�ำงานเกิน น. การที่ม้ามท�ำงาน
ยั บ ยั้ ง หรื อ ท� ำ ลายมากผิ ด ปรกติ ท� ำ ให้ เ ซลล์
องค์ประกอบของเลือดพร่อง อาจเป็นเซลล์อย่างเดียว
หรือหลายอย่างร่วมกัน ไขกระดูกเกิดภาวะเซลล์มาก
เกิน มักพบม้ามโต คมม. hypersplenia
hyperspongiosis ภาวะกระดูกฟองน�ำ้ เกิน น. การทีก่ ระดูก
ชั้นที่มีลักษณะคล้ายฟองน�้ำเพิ่มจ�ำนวนมาก
hyper-ß-aminoisobutyricaciduria ภาวะปัสสาวะมีกรด
บีตา-แอมิโนไอโซบิวทิริกเกิน น. การที่กรดอาร์บีตา-แอมิโนไอโซบิวทิริกถูกขับออกมาในปัสสาวะ
มากเกิน เกิดจากการพร่องเอนไซม์บีตา-แอมิโนไอโซ
บิวทิเรต-ไพรูเวตทรานส์แอมิเนส พบในบางโรคที่มี
การท�ำลายเนื้อเยื่อรวดเร็ว และมีกระบวนการสลาย
ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก คมม. ß-aminoisobutyricaciduria
hypersteatosis โรคไขเกิน น. ดู seborrhea
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hypersthenuria ภาวะปัสสาวะข้นเกิน น. การมีสารละลาย
เข้มข้นมากในปัสสาวะ
hypersusceptibility ภาวะไวรับเกิน น. การมีความไวต่อ
อันตรายจากสารพิษ เชื้อโรค หรือสารอื่น มากกว่า
คนปรกติ
hypertarachia ภาวะประสาทไวเกิน น. การทีร่ ะบบประสาท
ไวต่อการกระตุ้นมากกว่าปรกติ
hypertelorism ๑. ภาวะอวัยวะห่างเกิน น. การที่อวัยวะ
สองข้างหรือส่วนของอวัยวะอยู่ห่างกันมากผิดปรกติ
๒. ภาวะลูกตาห่างเกิน น. ดู ocular hypertelorism
ocular hypertelorism ภาวะลูกตาห่างเกิน น.
การมีระยะระหว่างเบ้าตาสองข้างห่างกันมากผิด
ปรกติ มักเกิดร่วมกับกระดูกใบหน้าและกะโหลกผิด
ปรกติ อาจพบสติปัญญาพร่องร่วม
orbital hypertelorism ภาวะเบ้าตาห่างเกิน น.
ดู ocular hypertelorism
hypertension ภาวะความดันเลือดสูง น. การมีความดันใน
หลอดเลือดแดงสูงกว่าระดับปรกติ อาจเป็นความดัน
ขณะหัวใจบีบตัวมากกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตรปรอท และ
ความดันหัวใจคลายตัวมากกว่า ๙๐ มิลลิเมตรปรอท
แบ่งเป็นความดันเลือดสูงไม่พบสาเหตุ หรือเหตุจาก
การเจ็บป่วยอื่น (ความดันเลือดสูงทุติยภูมิ)
accelerated hypertension ภาวะความดัน
เลือดสูงเร่ง น. ความดันเลือดสูงที่โรคด�ำเนินรวดเร็ว
แสดงโดยพบการเปลี่ ย นแปลงของหลอดเลื อ ด
ที่จานประสาทตา ไม่พบจานประสาทตาบวม
adrenal hypertension ความดันเลือดสูงเหตุ
ต่อมหมวกไต น. ความดันเลือดสูงเหตุจากเนื้องอก
ต่อมหมวกไตหลั่งสารมิเนอรัลคอร์ทิคอยด์ในภาวะ
แอลดอสเทอโรนเกิน หรืออาจเกี่ยวข้องกับการหลั่ง
ฮอร์โมนอื่นจากชั้นนอกต่อมหมวกไตมากเกิน
benign intracranial hypertension ภาวะ
แรงดันในกะโหลกสูงไม่ร้าย น. ดู pseudotumor
cerebri
pseudotumor cerebri ภาวะเนือ้ งอกสมองใหญ่
เท็จ น. การมีความดันในกะโหลกเพิ่ม โดยที่สารน�้ำ
ไขสันหลังปรกติ ไม่พบก้อนในกะโหลก ไม่มีภาวะ
โพรงสมองคั่งน�้ำ หรือสาเหตุอื่น มีอาการปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน จานประสาทตาบวม บางครั้งมีเสียง
ดังในหูตามจังหวะชีพจร คมม. benign intracranial
hypertension, idiopathic intracranial hypertension

borderline hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงคาบเส้น น. ดู prehypertension
chronic thromboembolic pulmonary
hypertension ภาวะความดันเลือดปอดสูงเหตุ
ลิ่ ม เลื อ ดหลุ ด อุ ด ตั น เรื้ อ รั ง น. การมี ค วามดั น
หลอดเลือดในปอดสูงอยู่ตลอดเวลา เหตุจากการ
อุดตันด้วยลิ่มเลือดที่ไม่ละลายในหลอดเลือดใหญ่
สู่ปอด
endocrine hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงเหตุต่อมไร้ท่อ น. ความดันเลือดสูงทุติยภูมิ เกิด
จากโรคต่อมไร้ท่อ
essential hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงไม่รู้สาเหตุ น. การมีความดันเลือดสูงโดยตรวจไม่
พบสาเหตุทางกาย คมม. primary hypertension,
idiopathic hypertension
gestational hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงเหตุมีครรภ์ น. ดู pregnancy-induced hypertension
Goldblatt hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
โกลด์บลัตต์ น. การทดลองท�ำให้ความดันเลือดสูงโดย
รัดหลอดเลือดแดงไต ท�ำให้เกิดภาวะไตโกลด์บลัตต์
คมม. Goldblatt phenomenon
idiopathic hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงไม่รู้สาเหตุ น. ดู essential hypertension
idiopathic intracranial hypertension ภาวะ
แรงดันในกะโหลกสูงไม่รู้สาเหตุ น. ดู pseudotumor cerebri
intracranial hypertension ภาวะแรงดันใน
กะโหลกสูง น. การมีแรงดันในกะโหลกเพิ่มขึ้น ถ้า
ความดันกระจายสมมาตร จะพบอาการทางประสาท
น้อย ถ้าความดันกระจายไม่สมมาตรจะพบอาการ
ระบบประสาทรุนแรง ดังเช่นในภาวะน�้ำคั่งในสมอง
labile hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
ไม่เสถียร น. ดู prehypertension
low-renin hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
เรนินต�่ำ น. ภาวะความดันเลือดสูงไม่ทราบสาเหตุที่
พบร่วมกับพลาสมาที่มีเรนินระดับต�่ำหรือเรนินออก
ฤทธิ์น้อย
malignant hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
ชนิดร้าย น. ภาวะความดันเลือดสูงที่มีอาการรุนแรง
มาก การพยากรณ์โรคไม่ดี ลักษณะส�ำคัญ คือจาน
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ประสาทตาบวม มีเลือดซึมออกจากหลอดเลือดและ
รอยโรคเลือดออก หลอดเลือดแดงขนาดเล็กมีผนัง
หนา และห้องหัวใจล่างเพิ่มขนาดเกิน มักมีความดัน
เลือดขณะหัวใจคลายตัวสูงกว่า ๑๓๐ มิลลิเมตรปรอท
masked hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
เร้น น. การมีความดันเลือดสูงที่พบโดยใช้เครื่องวัด
เองที่บ้าน แต่แพทย์ตรวจไม่พบ
ocular hypertension ภาวะแรงดันลูกตาสูง น.
การมีแรงดันในลูกตาสูงตลอดเวลา โดยไม่มอี าการอืน่
อาจด�ำเนินโรคต่อเป็นต้อหินแบบมุมเปิดก็ได้
office hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
ส�ำนักงานแพทย์ น. ดู white coat hypertension
persistent pulmonary hypertension of
the newborn ภาวะความดันเลือดปอดสูงเสถียร
ในทารกแรกคลอด น. ความผิ ด ปรกติ ใ นทารก
แรกคลอดมีเลือดไหลผ่านฟอราเมนโอวาเล และ
หลอดเลือดดักทัสอาร์เทอริโอซัสเพเทนต์ที่เปิดค้าง
ท�ำให้เลือดไม่ผา่ นปอด เป็นผลให้เลือดมีออกซิเจนต�ำ่
คมม. persistent fetal circulation
portal hypertension ภาวะความดันเลือดด�ำสู่
ตับสูง น. การมีความดันเลือดสูงผิดปรกติในระบบ
หลอดเลือดด�ำตับ เป็นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อย
ของภาวะตับแข็ง
portopulmonary hypertension ภาวะ
ความดันเลือดด�ำสูต่ บั และปอดสูง น. การมีความดัน
เลือดสู่ปอดสูงร่วมกับภาวะความดันเลือดสู่ตับสูง
hypertension of pregnancy ภาวะความดัน
เลือดสูงเหตุมีครรภ์ น. ความดันเลือดสูงในหญิง
มีครรภ์ เป็นอาการหนึ่งของโรคพิษแห่งครรภ์ระยะ
ก่อนชักและระยะชัก คมม. pregnancy-induced
hypertension
pregnancy-induced hypertension ภาวะ
ความดันเลือดสูงเหตุมีครรภ์ น. ดู hypertension
of pregnancy
primary hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
ปฐมภูมิ น. ดู essential hypertension
pulmonary hypertension ภาวะความดันเลือด
สู่ปอดสูง น. การมีความดันเลือดสู่ปอดสูง ระยะ
หัวใจบีบตัวสูงกว่า ๓๐ มิลลิเมตรปรอท และระยะ
หัวใจคลายตัวสูงกว่า ๑๒ มิลลิเมตรปรอท คมม.
pulmonary arterial hypertension
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pulmonary arterial hypertension ภาวะ
ความดันเลือดสู่ปอดสูง น. ดู pulmonary hypertension
renal hypertension ภาวะความดันเลือดสูงเหตุ
ไต น. การมีความดันเลือดสูงเนือ่ งจากโรคไตทีเ่ นือ้ ไต
ขาดเลือด
renovascular hypertension ภาวะความดัน
เลือดสูงเหตุหลอดเลือดไต น. การมีความดันเลือด
สูงเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตอุดตัน
secondary hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงทุติยภูมิ น. การมีความดันเลือดสูงเป็นผลหรือ
เกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคระบบประสาท
กลาง โรคต่อมไร้ท่อ โรคหลอดเลือด
splenoportal hypertension ภาวะความดัน
เลือดม้ามสู่ตับสูง น. การที่ระบบเลือดด�ำในม้าม
อุดกั้น ผลจากตับโต ท้องมาน และอาการอื่นของ
ภาวะตับแข็ง
symptomatic hypertension ภาวะความดัน
เลือดสูงมีอาการ น. การมีความดันเลือดสูงและแสดง
อาการ เช่น เวียนหัว ปวดหัว
systemic venous hypertension ภาวะ
ความดันเลือดด�ำสูงทัว่ กาย น. การมีความดันระบบ
เลือดด�ำสูงขึ้น ตรวจโดยดูที่หลอดเลือดด�ำที่คอ
vascular hypertension ภาวะความดันเลือดสูง
เหตุหลอดเลือด น. ดู hypertension
white coat hypertension ภาวะความดันเลือด
สูงพบโดยแพทย์ น. การมีความดันเลือดสูงเมือ่ ตรวจ
ที่คลินิก แต่ไม่พบเมื่อตรวจที่อื่น เช่น ที่บ้าน คมม.
office hypertension
hyperthecosis ภาวะเซลล์ล้อมฟองไข่เจริญเกิน น. การที่
เซลล์ล้อมฟองไข่เจริญเกินร่วมกับเปลี่ยนเป็นภาวะ
หลังไข่ตกมากผิดปรกติ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะมีขน
มาก มีหนวด และไม่มีระดู พบในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
ถุงน�้ำรังไข่มาก
hyperthelia การมีหัวนมเกิน น. ดู polythelia
hyperthermalgesia ความรู้สึกร้อนไวเกิน น. การรับรู้
ความรู้สึกร้อนไวมากผิดปรกติ คมม. hyperthermesthesia
hyperthermesthesia ความรู้สึกร้อนไวเกิน น. ดู hyperthermalgesia
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hyperthermia ภาวะอุณหภูมิกายสูงเกิน น. ๑. การที่
อุณหภูมิกายสูงกว่า ๓๗.๒ องศาเซลเซียส (๙๙ องศา
ฟาเรนไฮต์) ๒. การท�ำให้อุณหภูมิกายสูงขึ้นระหว่าง
๔๒ ถึง ๔๕ องศาเซลเซียส เพื่อบ�ำบัดรักษา คมม.
hyperthermy
hyperthermia of anesthesia ภาวะอุณหภูมกิ าย
สูงเกินขณะสลบ น. ดู malignant hyperthermia
malignant hyperthermia ภาวะอุณหภูมิกาย
สูงเกินชนิดร้าย น. การที่ผู้ป่วยมีอุณหภูมิกายสูง
ขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วขณะได้รับยาสลบ พบร่วมกับ
อาการแสดงว่าการแปรรูปอณูของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
เช่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว เหงื่อออก เขียว การ
สร้างคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น มักพบกล้ามเนื้อ
แข็งเกร็ง ความเสี่ยงต่อภาวะนี้ถ่ายทอดทางหน่วย
พันธุกรรมกายลักษณะเด่น คมม. hyperthermia of
anesthesia, malignant hyperpyrexia
hyperthermy ภาวะอุณหภูมิกายสูงเกิน น. ดู hyperthermia
hyperthymia ภาวะอารมณ์แปรปรวนเกิน น. ๑. การแสดง
อารมณ์รุนแรงมากเกินปรกติ ๒. การแสดงออกมาก
ผิดปรกติเมื่อใกล้เข้าสู่ภาวะคลั่งน้อย (hypomania)
hyperthymism ภาวะธัยมัสท�ำงานเกิน น. การที่ต่อมธัยมัส
ท�ำงานมาก ท�ำให้เกิดอาการของระบบที่เกี่ยวข้อง
hyperthyroidism ภาวะธัยรอยด์ท�ำงานเกิน น. การที่ต่อม
ธัยรอยด์สร้างฮอร์โมนมากผิดปรกติ ท�ำให้มีอาการ
ส�ำคัญ คือ คอพอก หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจห้องบนเต้น
ระรัว ค่าความต่างของแรงดันเลือดเพิม่ กว้างขึน้ ใจสัน่
อ่อนเพลียง่าย มีอาการทางประสาท มือสัน่ ทนความ
ร้อนไม่ได้ เหงื่อออกมาก ตัวอุ่น ผิวเรียบชื้น น�้ำหนัก
ตัวลด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ถ่ายอุจจาระมากผิดปรกติ
อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางตา เช่น ตาจ้องแข็ง
เปลือกตาปิดช้า กลัวแสง และอาจพบตาโปน คมม.
hyperthyroidosis
iodine-induced hyperthyroidism ภาวะธัยรอยด์
ท�ำงานเกินเหตุไอโอดีน น. ภาวะธัยรอยด์เกินที่เกิด
ขึ้นหลังได้รับสารไอโอดีนหรือไอโอไดด์ อาจให้ในรูป
อาหารเสริมหรือสารทึบแสง (contrast medium)
คมม. jodbasedow
masked hyperthyroidism ภาวะธัยรอยด์ทำ� งาน
เกินเร้น น. การที่ต่อมธัยรอยด์ท�ำงานมากผิดปรกติ
แต่สัญญาณและอาการแสดงของโรคธัยรอยด์มีน้อย

อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเด่นชัด ท�ำให้
สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจมากกว่าโรคธัยรอยด์ มักพบใน
ผู้ป่วยวัยกลางคนหรือสูงอายุ
hyperthyroidosis โรคธัยรอยด์ท�ำงานเกิน น. ดู hyperthyroidism
hyperthyroxinemia ภาวะเลือดมีธัยรอกซีนเกิน
น. การมีฮอร์โมนธัยรอกซีนมากเกินปรกติในเลือด
euthyroid hyperthyroxinemia ภาวะเลือดมี
ธัยรอกซีนเกินแต่ธัยรอยด์ปรกติ น. การมีฮอร์โมน
ธั ย รอกซี น มากเกิ น ในเลื อ ด แต่ ฮ อร์ โ มนกระตุ ้ น
ธัยรอยด์ระดับปรกติ และธัยรอยด์ท�ำหน้าที่ปรกติ
familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia ภาวะเลือดมีธัยรอกซีนเกินร่วมกับเลือด
มี แ อลบู มิ น ผิ ด ปรกติ ใ นตระกู ล น. ภาวะเลือ ดมี
ธัยรอกซีนเกินบ่งถึงภาวะธัยรอยด์เกิน แต่ผู้ป่วยไม่มี
อาการโรคธัยรอยด์ เนื่องจากมีแอลบูมินในซีรัมที่จับ
กับสารทีโฟร์ปริมาณมาก ท�ำให้มีธัยรอกซีนอิสระอยู่
ในระดับปรกติ และการจับเรซินไทรไอโอโดไทโรนีน
ปรกติ ความผิดปรกตินถี้ า่ ยทอดทางหน่วยพันธุกรรม
กายลักษณะเด่น
hypertonia ภาวะกล้ามเนือ้ ตึงตัวเกิน น. ดู hypermyotonia
hypermyotonia ภาวะกล้ า มเนื้ อ เกร็ ง เกิ น น.
การที่ ก ล้ า มเนื้ อ ลายตึ ง ตั ว มากผิ ด ปรกติ ท� ำ ให้
แรงต้านต่อการดึงยืดและรีเฟล็กซ์ไวกว่าธรรมดา
เป็นภาวะทีบ่ ง่ ถึงเซลล์ประสาทควบคุมการเคลือ่ นไหว
ส่วนบนบาดเจ็บ
hypertonia polycythaemica ความดั น
เลือดสูงเหตุเลือดข้น น. การที่ความดันเลือดสูง
ขึ้นเกี่ยวกับมีเม็ดเลือดแดงมากเกินปรกติ
hypertoxicity ภาวะเป็นพิษเกิน น. การที่มีสภาพรับความ
เป็นพิษมากกว่าปรกติ
hypertrichosis ภาวะขนดกเกิน น. การที่ผมและขนเจริญ
มากเกินปรกติ คมม. polytrichia, polytrichosis
congenital universal hypertrichosis ภาวะขน
ดกเกินทั่วตัวแต่ก�ำเนิด น. ดู universal hypertrichosis
hypertrichosis cubiti ภาวะขนดกเกินที่ข้อศอก
น. การมีขนมากเฉพาะบริเวณข้อศอก ถ่ายทอดทาง
หน่วยพันธุกรรมกายลักษณะเด่น
generalized hypertrichosis ภาวะขนดกเกิน
น. ดู universal hypertrichosis
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hypertrichosis lanuginosa ภาวะขนอ่อนดกเกิน
น. การสร้างขนอ่อนคงอยู่หรือเกิดขึ้นภายหลัง แบบ
หนึ่งคือการมีขนมากเกินทั่วตัวตลอดชีวิต อาจเกิด
ร่วมกับภาวะรูปวิกลอืน่ ๆ เกิดจากการถ่ายทอดหน่วย
พันธุกรรมกายลักษณะเด่น พบได้ไม่บ่อย อาจเรียก
ว่า generalized hypertrichosis หรือ universal
hypertrichosis ถ้าเกิดภายหลังมักเกี่ยวกับมะเร็ง
อวัยวะภายในบางชนิด มักพบบริเวณใบหน้า
localized hypertrichosis ภาวะขนดกเกิ น
เฉพาะที่ น. การมีขนมากเกิน เกิดภายหลัง มีขอบเขต
ชัดเจน สาเหตุจากการบาดเจ็บการเสียดสี การระคาย
และการอักเสบที่เป็นซ�้ำซาก
nevoid hypertrichosis ภาวะขนดกเกินที่ไฝ น.
การมีขนมากทีไ่ ฝ เช่น Becker nevus, melanocytic
nevus
hypertrichosis pinnae auris ภาวะขนดกเกิน
ที่ใบหู น. การมีขนมากและยาวตั้งแต่ ๗ เซนติเมตร
ที่ใบหู อาจเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรมเพศชาย หรือ
หน่วยพันธุกรรมกายลักษณะเด่น คมม. hairy ears,
hairy pinnae
universal hypertrichosis ภาวะขนดกเกินทัว่ ตัว
น. การมีขนอ่อนดกเกินแต่ก�ำเนิด เป็นลักษณะของ
ภาวะขนอ่อนดกเกิน ที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ คมม.
congenital universal hypertrichosis, generalized hypertrichosis, hypertrichosis universalis
hypertrichosis universalis ภาวะขนดกเกิน
ทั่วตัว น. คมม. universal hypertrichosis
vellus hypertrichosis ภาวะขนอ่อนดกเกิน น.
การมีขนมากผิดปรกติ มีลักษณะเป็นขนอ่อนนุ่ม
คมม. hypertrichosis lanuginosa
hypertriglyceridemia ภาวะเลือดมีไทรกลียเ์ ซอไรด์เกิน น.
การมีไทรกลีย์เซอไรด์มากผิดปรกติในเลือด
familial hypertriglyceridemia ภาวะเลือดมี
ไทรกลียเ์ ซอไรด์เกินในตระกูล น. การมีไทรกลียเ์ ซอไรด์
ร่วมกับลิโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นต�่ำมากในเลือด
สูงขึ้นไม่มาก เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะเลือดมีลิโพ
โปรตีนมากชนิด IV ถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมกาย
ลักษณะเด่น ท�ำให้เกิดความผิดปรกติของการแปรรูป
อณูของลิโพโปรตีน ความผิดปรกตินอี้ าจมีปฏิสมั พันธ์
กับบางปัจจัย ท�ำให้เกิดภาวะไทรกลียเ์ ซอไรด์ในเลือด
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สูงมากเกินร่วมกับภาวะเลือดมีไคโลไมครอนเกิน
ในตระกูล ดู familial hyperchylomicronemia
ประกอบ
sporadic hypertriglyceridemia ภาวะเลือดมี
ไทรกลีย์เซอไรด์เกินประปราย น. ภาวะเลือดมี
ไทรกลียเ์ ซอไรด์เกินซึง่ น่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ แต่ไม่
สามารถพิสจู น์ได้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการแปรรูปอณู
ผิดปรกติของลิโพโปรตีน
hypertrophia ภาวะขยายตัวเกิน น. การที่อวัยวะหรือ
ส่วนของอวัยวะขยายตัวหรือเติบโตมากผิดปรกติ
โดยเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบมีขนาดใหญ่ขึ้น คมม.
hypertrophy
hypertrophic obstructive cardiomyopathy โรค
กล้ามเนื้อหัวใจอุดกั้นผนังหนาเกิน น. รูปแบบหนึ่ง
ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว เกิดที่บริเวณผนังกั้น
ท�ำให้ขดั ขวางการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้าย
hypertrophy ภาวะโตเกิน น. คมม. hypertrophia
adaptive hypertrophy ภาวะโตเกินจากการปรับ
ตัว น. การเพิม่ ขนาดตอบสนองต่อสภาพเปลีย่ นแปลง
เช่น การที่ผนังของท่อหนาตัวเพราะมีการอุดกั้น
asymmetrical septal hypertrophy ภาวะผนัง
หนาเกินไม่สมมาตร น. การหนาตัวของผนังกัน้ หัวใจ
ห้องล่าง คมม. hypertrophic cardiomyopathy
benign prostatic hypertrophy ต่อมลูกหมาก
โตเกินไม่รา้ ย น. ดู benign prostatic hyperplasia
Bertin column hypertrophy ภาวะแท่งเบอร์ทนิ
โตเกิน น. การทีแ่ ถวเซลล์ในไตทีเ่ รียกว่า แท่งเบอร์ทนิ
ขยายใหญ่เกิน เป็นมาแต่กำ� เนิด เป็นภาวะไม่รา้ ย อาจ
วินิจฉัยผิดว่า เป็นเนื้องอกไต คมม. renal column
hypertrophy
cardiac hypertrophy ภาวะหัวใจโตเกิน น. การ
ที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ขึ้นและเซลล์อื่นที่
เป็นส่วนประกอบเพิ่มจ�ำนวน เกิดจากความดันและ
ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นมากเกินความสามารถที่จะรับ
ไหว อาจเกิดจากปัจจัยเกี่ยวกับประสาท
compensatory hypertrophy ภาวะโตเกิน
ชดเชย น. การที่ อ วั ย วะขยายตั ว เนื่ อ งจากต้ อ ง
ท�ำงานหนักเกินก�ำลัง อาจเกิดจากความผิดปรกติทาง
กายภาพ เช่น เมือ่ ไตข้างหนึง่ ไม่ทำ� งาน หรือมีไตเหลือ
ข้างเดียว ไตจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
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complementary hypertrophy ภาวะโตเกิน
เสริม น. การที่อวัยวะส่วนที่เหลือขยายขนาดขึ้น
แทนที่ส่วนที่สูญเสียไป
concentric hypertrophy ภาวะโตเกินเข้าศูนย์
น. การที่ผนังอวัยวะที่เป็นท่อหนาตัวขึ้นภายในโดยที่
ขนาดท่อไม่ขยาย ท�ำให้ความจุของท่อลดลง
eccentric hypertrophy ภาวะโตเกิ น ออก
จากศูนย์ น. การที่อวัยวะที่เป็นท่อมีขนาดใหญ่ขึ้น
เกิดจากการขยายตัวของช่องว่างภายในท่อ
false hypertrophy ภาวะโตเกินเท็จ น. การที่
ส่วนของอวัยวะหรืออวัยวะโตขึ้น โดยเป็นการเพิ่ม
ของส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว มักเป็นเซลล์ที่
ท�ำหน้าที่เป็นเนื้อประกอบ (stroma)
functional hypertrophy ภาวะโตเกินเหตุทำ� งาน
น. การที่ส่วนของอวัยวะหรืออวัยวะโตขึ้นเพราะท�ำ
หน้าที่มากกว่าปรกติ
hemifacial hypertrophy ภาวะหน้าโตเกิน
ครึ่งซีก น. การที่ใบหน้าซีกหนึ่งโตผิดปรกติ คมม.
facial hemihypertrophy
Marie hypertrophy ภาวะโตเกินมารี น. การที่
ส่วนนุ่มของข้อขยายตัว สาเหตุจากเยื่อหุ้มกระดูก
อักเสบ
physiologic hypertrophy ภาวะโตเกิ น
สรีรภาพ น. การที่อวัยวะขยายขนาดชั่วคราว เกิด
จากการท�ำงานในภาวะปรกติ เช่น การทีเ่ ต้านมโตขึน้
ระยะตั้งครรภ์และให้นมบุตร

pseudomuscular hypertrophy ภาวะเสมือน
กล้ามเนื้อโตเกิน น. ดู pseudohypertrophic
muscular dystrophy
renal column hypertrophy ภาวะแท่งไตเจริญ
เกิน น. ดู Bertin column hypertrophy
simple hypertrophy ภาวะโตเกินธรรมดา น.
การที่อวัยวะใหญ่ขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจ�ำนวนของ
ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง
true hypertrophy ภาวะโตเกินแท้ น. การที่
อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะใหญ่ขนึ้ เนือ่ งจากการเพิม่
จ�ำนวนเซลล์ส่วนประกอบ
unilateral hypertrophy ภาวะโตเกินข้างเดียว
น. การที่ร่างกายซีกหนึ่งหรือบางส่วนของซีกหนึ่ง
เจริญมากผิดปรกติ ดังที่พบที่ใบหน้า
ventricular hypertrophy ภาวะหัวใจห้องล่าง
โตเกิ น น. การที่ ก ล้ า มเนื้ อ หั ว ใจห้ อ งล่ า งโตขึ้ น
เนื่องจากความดันเลือดสูงเรื้อรัง ตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจพบคิวอาร์เอสเชิงซ้อนเพิ่มขึ้น มักพบร่วมกับ
การเปลี่ยนแปลงของขั้วไฟฟ้าเข้าสู่ระยะพัก
vicarious hypertrophy ภาวะโตเกินแทน น.
การทีอ่ วัยวะหนึง่ โตขึน้ เป็นผลตามมาจากการล้มเหลว
ของอวัยวะอื่นที่ท�ำงานเกี่ยวข้อง

