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ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดท�ำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*
hypohidrosis ภาวะเหงื่ อ น้ อ ย น. การหลั่งเหงื่ อ ลดลง
ผิดปรกติ คมม. hypoidrosis
hypohypnotic -หลับตื้น ว. เกี่ยวกับการหลับไม่ลึก
hypoidrosis ภาวะเหงื่อน้อย น. ดู hypohidrosis
hypoinsulinemia ภาวะเลือดมีอนิ สุลนิ น้อย น. การมีอนิ สุลนิ
ในเลือดระดับต่ำ�ผิดปรกติ
hypoinsulinism ภาวะอินสุลนิ น้อย น. การทีต่ อ่ มในตับอ่อน
หลั่งอินสุลินน้อยกว่าปรกติ ทำ�ให้เกิดภาวะเลือด
มีน้ำ�ตาลเกิน คมม. insulinopenia
hypokalemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมน้อย น. การมี
โพแทสเซียมในเลือดระดับตำ�่ ผิดปรกติ อาจเกิด
จากการสูญเสียโพแทสเซียมจำ�นวนมากทางไต
หรื อ ทางเดิ น อาหาร หรื อ เกิ ด จากการได้ รั บ
โพแทสเซียมน้อย หรือจากการเคลื่อนผ่านเซลล์
เปลีย่ นแปลง ลักษณะเวชกรรมคือกล้ามเนือ้ อ่อนแรง
จนถึงอัมพาต คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจผิดปรกติ (คลืน่ ทีต�่ำ
และคลื่นยูสูง) สาเหตุจากโรคไตและโรคทางเดิน
อาหาร คมม. hypokaliemia
hypokaliemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมน้อย คมม. hypokalemia
hypokinemia ภาวะพลังส่งเลือดต่ำ� น. การที่หัวใจบีบตัว
น้อยกว่าปรกติ ทำ�ให้อัตราเลือดไหลเวียนลดลง
hypokinesia ภาวะเคลื่อนไหวน้อย น. การเคลื่อนไหว
กล้ า มเนื้ อ และกิ จ กรรมลดลงผิ ด ปรกติ คมม.
hypanakinesia, hypanakinesis, hypocinesia,
hypokinesis
hypokinesis ภาวะเคลื่อนไหวน้อย น. คมม. hypokinesia

hypolactasia ภาวะแล็กเทสพร่อง น. การทีเ่ อนซัยม์แลคเทส
ในลำ�ไส้ออกฤทธิ์น้อยลง ดู lactase deficiency
ประกอบ
hypolarynx ส่วนใต้กล่องเสียง น. ดู cavitas infraglottica
hypolemmal -ใต้เยื่อหุ้ม ว. เกี่ยวกับตำ�แหน่งใต้เยื่อหุ้ม เช่น
ปลายประสาทการเคลือ่ นไหวใต้เยือ่ หุม้ กล้ามเนือ้
hypolipoproteinemia ภาวะเลือดมีโปรตีนไขมันน้อย น.
การมีโปรตีนไขมันในซีรัมระดับต่ำ�ผิดปรกติ พบ
ในภาวะเลือดพร่องโปรตีนบีตาไขมัน และโรคแทงเจียร์
hypoliposis ภาวะไขมันพร่อง น. การมีไขมันในเลือดหรือ
ที่เนื้อเยื่อน้อย ไขมันถูกนำ�เข้าสู่เลือดในรูปของ
โปรตีนไขมัน
hypolymphemia ภาวะเลือดมีลิย์มโฟซัยต์น้อย น. คมม.
lymphocytopenia
hypomagnesemia ภาวะเลือดมีแมกนีเซียมน้อย น. การมี
แมกนีเซียมในเลือดน้อยผิดปรกติ เกิดจากการดูดซึม
ผิดปรกติ ภาวะขาดน้ำ� พิษแอลกอฮอล์ หรือ
โรคไต อาการสำ�คัญคือ ประสาทและกล้ามเนื้อ
แปรปรวน
hypomania ภาวะคล้ายคลัง่ น. การมีอารมณ์ผดิ ปรกติคล้าย
อาการคลัง่ (อารมณ์รนุ แรง กัมมันต์เกิน หลงตัวเอง
ฯลฯ แต่เป็นไม่มาก)
hypomastia ภาวะนมเล็ก น. ดู micromastia
hypomelanosis ภาวะเมลานินน้อย น. การขาดเม็ดสีเมลานิน
ที่ผิวหนัง

* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.ทพญ.ใจนุช
จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา กรรมการ, ดร.ชลธิชา
สุดมุข กรรมการ, รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์เสรีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร
ผู้กฤติยาคามี กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินนท์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, รศ.พญ.
วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ กรรมการ,
นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญชนา ไพจิตรหทัย กรรมการและรองเลขานุการ
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idiopathic guttate hypomelanosis ภาวะ
เมลานินน้อยลักษณะไม่ทราบเหตุ น. ผิวหนัง
มีรอยด่างขนาดเล็ก ขอบชัดเกิดครัง้ แรกทีแ่ ขนขา
ส่วนที่ถูกแสง พบบ่อยในคนอายุมากกว่า ๓๐ ปี
อาการไม่ร้ายแรง ไม่ทราบสาเหตุ
hypomelanosis of Ito ภาวะเมลานินน้อยอิโตะ น. กลุ่ม
อาการประสาทร่วมหนังทีเ่ ป็นแต่ก�ำ เนิด ไม่ปรากฏ
อาการเมื่อแรกคลอด พบในเด็ก ลักษณะสำ�คัญ
คือผิวสีจางเป็นวง หรือเป็นเส้น มักพบร่วมกับ
ความผิดปรกติอื่น เช่น ผมร่วง และพบความ
ผิดปรกติของตา กล้ามเนือ้ กระดูก และสติปญ
ั ญา
คมม. incontinentia pigmenti achromians
hypomere ฮัยโพเมียร์ น. ๑. ส่วนข้างด้านล่างของไมโอโทม
เลี้ยงด้วยแขนงหน้าของรากประสาท ๒. ส่วนข้าง
ของมีโซเดิร์ม ที่พัฒนาต่อเป็นผนังโพรงกาย
hypometabolism ภาวะการแปรรู ป อณู บ กพร่ อ ง น.
กระบวนการแปรรูปอณูลดผิดปรกติ อัตราการ
แปรรูปอณูพื้นฐานของร่างกายลดผิดปรกติ
hypomethioninemia ภาวะเลือดมีเมไธโอนีนน้อย น. การ
มีเมไธโอนีนในเลือดลดลง
hypometria ภาวะเคลื่อนไหวไม่ถึงเป้า น. การกะระยะผิด
เนือ่ งจากกล้ามเนือ้ เคลือ่ นไหวสัน้ กว่าระยะทีต่ งั้ ใจ
hypomineralization ภาวะแร่ธาตุพร่อง น. การที่ร่างกาย
ขาดแร่ธาตุ
hypomyxia ภาวะมูกน้อย น. การหลั่งมูกลดลง
hyponasality ภาวะพร่องเสียงนาสิก น. การไม่มีเสียงขึ้น
จมูกและเสียงสะท้อนผ่านจมูก ทำ�ให้เสียงพูดอู้อี้
เหมือนเป็นหวัด คมม. denasality, rhinolalia
clausa
hyponatremia ภาวะเลือดมีโซเดียมน้อย น. การมีโซเดียม
ในเลือดน้อยผิดปรกติ
depletional hyponatremia ภาวะเลือดขาด
โซเดียม น. ดู euvolemic hyponatremia
dilutional hyponatremia ภาวะเลือดมี
โซเดียมน้อยเหตุเจือจาง น. การมีโซเดียมน้อยใน
พลาสมาเนื่ อ งจากสู ญ เสี ย โซเดี ย มออกจาก
ร่างกาย ดังที่พบในกรณีใช้ยาเวโซเพรสซิน หรือ
ปริมาตรเลือดน้อย

euvolemic hyponatremia ภาวะเลือดมี
โซเดียมน้อยปริมาตรปรกติ น. การมีโซเดียมใน
พลาสมาน้อย ร่วมกับการขาดโซเดียมปริมาตรเลือด
ปรกติ คมม. depletional hyponatremia
hyponeocytosis ภาวะมีเซลล์อ่อนเม็ดเลือดขาวน้อย น.
การที่เลือดมีเม็ดเลือดขาวจำ�นวนน้อยกว่าปรกติ
และมีเซลล์อ่อนในเลือด
hyponoia ภาวะคิดช้า น. การที่สมองและจิตใจทำ�งานช้า
hyponychium ภาวะผิวหนังใต้เล็บหนา น. การมีผิวหนังใต้
ปลายเล็บหนาขึ้น
hyponychon ภาวะห้อเลือดใต้เล็บ น. การมีเลือดออก
ในผิวหนังใต้เล็บ
hypoorchidism ภาวะอัณฑะทำ�งานบกพร่อง น. การทีต่ อ่ ม
อัณฑะทำ�หน้าที่สร้างฮอร์โมนไม่สมบูรณ์
hypoosmolality ภาวะออสโมแลลิ ตี ต่ำ � น. การมี
ออสโมแลลิตีในสารน้ำ�ร่างกายลดลง ปริมาตร
สารน้ำ�เพิ่มขึ้นและสารตัวละลายลดลง อาการ
เกิดจากเลือดขาดโซเดียม เช่น สมองบวม เกิดอาการ
สับสน อาการผิดปรกติเฉพาะที่ และชัก
hypoovarianism ภาวะรังไข่ทำ�งานบกพร่อง น. การที่รังไข่
สร้างฮอร์โมนน้อยผิดปรกติ
hypopallesthesia ความรู้สึกสั่นสะเทือนบกพร่อง น.
ความไวของความรู้สึกสั่นสะเทือนลดลงผิดปรกติ
hypopancreatism ภาวะตับอ่อนทำ�งานบกพร่อง น. การ
ทำ�งานของตับอ่อนลดลง
hypoparathyroidism ภาวะพาราธัยรอยด์ท�ำ งานบกพร่อง
น. การที่ต่อมพาราธัยรอยด์ทำ�งานลดลงมาก
เป็นผลจากโรคภูมิต้านตนเอง ปัจจัยพันธุกรรม
หรือการตัดต่อมออก การขาดฮอร์โมนพาราธัยรอยด์
ทำ�ให้เลือดมีแคลเซียมต่ำ� คมม. parathyroid
insufficiency ดู pseudohypo-parathyroidism
ประกอบ
hypopepsia ภาวะย่อยอาหารบกพร่อง น. การย่อยอาหาร
ผิ ด ปรกติ เ นื่ อ งจากมี ก รดในกระเพาะอาหาร
น้อย
hypoperfusion การซึมซาบบกพร่อง น. การทีเ่ ลือดไปเลีย้ ง
อวัยวะลดลง เช่นในภาวะหมดสติเหตุปริมาตร
เลือดน้อย
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hypoperistalsis ภาวะบีบรูดบกพร่อง น. การที่ลำ�ไส้บีบรูด
ช้าผิดปรกติ
hypopexia การตรึงบกพร่อง น. การยึดติดด้วยเนื้อเยื่อที่มี
สารยึดไม่เพียงพอ คมม. hypopexy
hypopexy การตรึงบกพร่อง น. คมม. hypopexia
hypophalangism ภาวะนิ้วไม่ครบ น. การมีนิ้วมือหรือ
นิ้วเท้าน้อยกว่าปรกติ
hypopharynx คอหอยส่วนล่าง น. คอหอยส่วนที่เปิดสู่
กล่องเสียงและหลอดอาหาร คมม. pars laryngea
pharyngis
hypophonesis ภาวะเสียงแผ่ว น. การทีค่ วามเข้มของเสียงใน
การฟังตรวจหรือการเคาะตรวจลดลง
hypophonia ภาวะเปล่งเสียงบกพร่อง น. การเปล่งเสียง
ลำ�บาก เสียงเบาลงจนเป็นเสียงกระซิบ คมม.
leptophonia, microphonia, subenergetic
phonation
hypophoria ภาวะตาเหล่แฝงลง น. รูปแบบหนึ่งของภาวะ
ตาเหล่ แ ฝงที่ มี แ กนสายตาข้ า งหนึ่ ง เบี่ ย งเบน
ลงล่าง ทำ�ให้การรวมภาพของตา ๒ ข้างถูกขัดขวาง
h y p o p h o s p h a t a s i a ภ า ว ะ ฟ อ ส ฟ า เ ท ส พ ร่ อ ง
น. การแปรรู ป อณู ผิ ด ปรกติ ก รรมพั น ธุ์ รหั ส
พันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์แอลคาไลน์
ฟอสฟาเทสกลายพั น ธุ์ ทำ � ให้ ข าดเอนซั ย ม์ ใ น
ซีรัมและกระดูก เป็นเหตุให้เลือดมีแคลเซียมเกิน
เอธาโนลามีนฟอสเฟตในเลือดเกิน และปัสสาวะ
มี เ อธาโนลามี น ฟอสเฟต อาการโรคคล้ า ยกั บ
โรคริ ก เก็ ต ดื้ อ วิ ต ามิ น ดี กะโหลกศี ร ษะไม่ มี
แคลเซียมจับ หายใจลำ�บาก ตัวเขียว อาเจียน
ท้องผูก แคลเซียมจับในไต เติบโตช้า เคลื่อนไหว
ผิดปรกติ กระดูกซีโ่ ครงตรงรอยต่อกับกระดูกอ่อน
เป็นปุ่ม ขาโค้ง
hypophosphaturia ภาวะปัสสาวะมีฟอสเฟตน้อย น. การ
มีฟอสเฟตในปัสสาวะน้อยผิดปรกติ
hypophrenium ฮัยโพฟรีเนียม น. ช่องว่างในเยื่อบุช่องท้อง
ระหว่างกะบังลมและลำ�ไส้ใหญ่ส่วนขวาง
hypophysectomy การตัดต่อมใต้สมอง น. การตัดออกหรือ
ทำ�ลายต่อมใต้สมอง คมม. pituitectomy
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hypophysis ต่อมใต้สมอง น. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ใต้ฐานสมอง
สร้างฮอร์โมนไปควบคุมต่อมไร้ทอ่ อืน่ ๆ หลายต่อม
คมม. glandular pituitaria, hypophysis cerebri,
pituitary body
hypophysis cerebri ต่อมใต้สมองใหญ่ น.
ดู hypophysis
pharyngeal hypophysis ต่อมใต้สมองส่วน
คอหอย น. เนื้อเยื่อของต่อมใต้สมองที่ค้างอยู่
ในเยื่ อ เมื อ กหุ้ ม กระดู ก ด้ า นกลางที่ ส่ ว นบนสุ ด
ของคอหอยส่ ว นจมู ก พั ฒ นามาจากถุ ง รั ธ เค
(Rathke pouch) ในตัวอ่อน คมม. hypophysis
pharyngealis, pharyngeal pituitary
hypophysis pharyngealis คมม. pharyngeal
hypophysis
hypophysitis ต่อมใต้สมองอักเสบ น. การอักเสบของ
ต่อมใต้สมอง
granulomatous hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบแกรนูโลมา น. โรคต่อมใต้สมองอักเสบ
เรือ้ รัง พบไม่บอ่ ย ลักษณะเฉพาะคือ มีฮสิ ทิโอซัยต์
และเซลล์ยักษ์หลายนิวเคลียสกระจายล้อมรอบ
ด้วยลิย์มโฟซัยต์และเซลล์พลาสมา อาการที่พบ
คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ ภาวะเลือดมีโพรแล็กทินเกิน อาจพบ
เบาหวานร่วมด้วย
lymphocytic hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบลิยม์ โฟซัยต์ น. การอักเสบของต่อมใต้สมอง
ที่เนื้อต่อมถูกทำ�ลายโดยมีลิย์มโฟซัยต์และเซลล์
พลาสมาแทรก ทำ�ให้ตอ่ มใต้สมองทำ�งานบกพร่อง
มักพบขณะตั้งครรภ์ คาดว่าเป็นปฏิกิริยาภูมิต้าน
ตนเอง
xanthomatous hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบมีถุงไข น. โรคต่อมใต้สมองอักเสบที่พบ
น้อยมาก ลักษณะเฉพาะคือมีถงุ สารน�้ำ ไขสีเหลือง
มีฮสิ ทิโอซัยต์ลกั ษณะฟองในเซลล์และลิยม์ โฟซัยต์
ขนาดเล็กแทรก
hypopigmentation ภาวะสีจาง น. การมีจำ�นวนเม็ดสี
ลดลงผิดปรกติ ในผิวหนังเกิดจากการสร้างเมลานิน
ลดลง พบในภาวะไร้เมลานินหรือภาวะเมลานินน้อย
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postinflammatory hypopigmentation
ภาวะสีจางหลังอักเสบ น. การที่สีผิวหนังจางลง
หลังหายจากการอักเสบ ติดเชื้อ ไฟลวก หรือ
บาดแผล บางครัง้ อาจพบหลังการขูดผิวหนัง หรือ
ฉีดสเตียรอยด์เข้ารอยโรค
hypopigmenter สารลด น. สารที่ ทำ � ให้ เ ม็ ด สี ผิ ว หนั ง
ลดลง เป็นสารฟอกขาว
hypopinealism ภาวะไพเนียลบกพร่อง น. การทีต่ อ่ มไพเนียล
ลดการหลั่งสารฮอร์โมน
hypopituitarism ภาวะต่ อ มใต้ ส มองบกพร่ อ ง น. การที่
ต่อมใต้สมองกลีบหน้าทำ�งานน้อยลงหรือหยุด
ทำ�งานจากต่อมถูกตัด การฉายรังสี หรือหยุด
ทำ�งานเอง ดังทีพ่ บในเนือ้ งอกเซลล์ตดิ สียาก หรือ
ต่อมตายหลังคลอด (กลุ่มอาการชีฮาน) ทำ�ให้
ยากฮอร์โมนหลายชนิด เช่นขาดโสมาโทโทรพินทำ�
ให้เด็กเกิดภาวะแคระ ขาดธัยโรโทรพินทำ�ให้เกิด
ภาวะขาดธัยรอยด์ทตุ ยิ ภูมิ และขาดคอร์ทโิ คโทรพิน
ทำ�ให้เกิดโรคต่อมหมวกไตส่วนนอกบกพร่องทุตยิ ภูมิ
hypoplasia ภาวะเจริ ญ ด้ อ ย น. การพั ฒ นาไม่ ค รบหรื อ
พัฒนาการด้อยของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
cartilage-hair hypoplasia ภาวะกระดูกอ่อน
และผมเจริญด้อย น. การทีก่ ระดูกเจริญผิดปรกติ
เกิดจากการกลายพันธุด์ อ้ ยของหน่วยพันธุกรรมกาย
ที่ ค วบคุ ม เอนซั ย ม์์ เ กี่ ย วกั บ การทำ � งานของ
ไมโทคอนเดรียอาร์เอ็นเอ เกิดภาวะแคระแขน
ขาสัน้ กระดูกซีโ่ ครงด้านล่างบานออก และกระดูก
สันอกนูน ผมบางสีอ่อน นิวโทรฟิลน้อยร่วมกับ
ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์บกพร่อง การดูดซึมอาหาร
ผิดปรกติ เป็นโรคซีลิแอก โรคเฮิร์ชสปรุง และ
ไวรับการเกิดมะเร็ง
congenital adrenal hypoplasia ภาวะต่อม
หมวกไตเจริ ญ ด้ อ ยแต่ กำ � เนิ ด น. ต่ อ ม
หมวกไตชั้ น นอกทำ � งานบกพร่ อ งจากโรค
ถ่ า ยทอดทางหน่ ว ยพั น ธุ ก รรมเอกซ์ พบใน
เด็กชาย ลักษณะเพศไม่เจริญตามอายุ มีความ
ผิ ด ปรกติ ข องกระดู ก อาจพบการถ่ า ยทอด
ทางหน่วยพันธุกรรมกายด้อย

enamel hypoplasia ภาวะเคลื อ บฟั น
เจริญด้อย น. รูปแบบหนึ่งของภาวะกำ�เนิดฟัน
ไม่สมบูรณ์ ลักษณะสำ�คัญคือ การสร้างเคลือบฟัน
ไม่ ค รบ อาจเกิ ด จากการถ่ า ยทอดทางหน่ ว ย
พั น ธุ ก รรมเอกซ์ หรื อ หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมกาย
ลักษณะเด่นหรือสาเหตุอนื่ [หรือเกีย่ วกับการขาด
วิ ต ามิ น เอ ซี ดี หรื อ ติ ด เชื้ อ หั ด อี สุ ก อี ใ ส
ไข้ ส การ์ เ ล็ ต ซิ ฟิ ลิ ส แต่ กำ � เนิ ด (ฟั น ฮั ต ชิ น สั น )
ทารกคลอดก่อนกำ�หนด บาดเจ็บจากการคลอด
หมู่เลือดอาร์เอชของแม่ลูกไม่เข้ากัน การได้รับ
การติดเชื้อเฉพาะที่หรือโรคโมร์ควิโอ ในรายที่
อาการน้อย พบร่องเล็กเป็นหลุม หรือรอยแยกบน
ผิวฟัน ถ้าอาการรุนแรงพบแถวของหลุมลึกเรียง
ตามแนวราบ หรือไม่มีเคลือบฟัน อาจพบฟัน
เปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ ง แดง หรื อ น้ำ � ตาล คมม.
hypoplastic emphysema
hypoplastic emphysema ภาวะเคลือบฟันเจริญด้อย น.
คมม. enamel hypoplasia
focal dermal hypoplasia ภาวะหนังเจริญ
พร่องเฉพาะที่ น. โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์
ของหน่วยพันธุกรรมเอกซ์ หน่วยพันธุกรรมนี้
ควบคุมการสร้างโปรตีนที่ผ่านเยื่อเอนโดพลาส
มิกเรทิคิวลัม โรคนี้ถ้าเกิดกับทารกเพศชายจะ
เสียชีวติ ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ ถ้าเป็นในทารกเพศหญิง
จะมีความผิดปรกติของผิวหนัง นิ้ว และตา และ
อาจพบภาวะสติปญั ญาด้อย คมม. Goltz syndrome
oligomeganephronic renal hypoplasia
ภาวะไตเจริญพร่องชนิดหน่วยไตขนาดใหญ่มี
จำ�นวนน้อย น. ภาวะไตเจริญพร่องแต่กำ�เนิดที่มี
จำ�นวนกลีบน้อยและหน่วยไตเจริญเกิน คมม.
oligomeganephronia
hypoplasty ภาวะเจริญพร่อง น. คมม. hypoplasia
hypopnea ภาวะหายใจด้อย น. การหายใจสั้นและอัตรา
การหายใจลดลงผิดปรกติ
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hypoponesis ภาวะตอบสนองด้อย น. การที่ปฏิกิริยาสนอง
ตอบเพี้ ย นเนื่ อ งจากศั ก ยภาพการทำ � งานจาก
สมองใหญ่บริเวณส่วนมอเตอร์และพรีมอเตอร์
ไม่เพียงพอ
hypoporosis ภาวะกระดูกซ่อมด้อย น. การซ่อมสร้างกระดูก
ไม่สมบูรณ์หลังกระดูกหัก
hypoposia ภาวะดื่มน้อย น. การดื่มสารน้ำ�ลดลงผิดปรกติ
hypopotassemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมน้อย น. คมม.
hypokalemia
hypopotentia ภาวะศักย์ด้อย น. สภาพกำ�ลังลดลง โดย
เฉพาะศักย์ไฟฟ้าสมองใหญ่
hypopraxia ภาวะกิจวัตรด้อย น. การประกอบกิจที่ทำ�เป็น
ประจำ�น้อยผิดปรกติ
hypoprosody ทำ�นองเสียงพร่อง น. การออกเสียงด้อยโดย
น้ำ � หนั ก เสี ย ง ระดั บ เสี ย ง แต่ จั ง หวะการพู ด
ไม่แปรเปลี่ยน
hypopselaphesia ความรู้สึกสัมผัสน้อย น. คมม. tactile
hypoesthesia
hypoptyalism ภาวะหลั่งน้ำ�ลายน้อย น. การหลั่งน้ำ�ลาย
ลดลงผิ ด ปรกติ พบในภาวะปากแห้ ง คมม.
hyposalivation, hyposialosis
hypopyon ภาวะช่องตาส่วนหน้ามีหนอง น. การมีหนอง
สะสมอยู่ในช่องตาส่วนหน้า
hyporeflexia ภาวะปฏิกิริยาตอบสนองน้อย น. ปฏิกิริยา
ตอบสนองผิดปรกติที่มีรีเฟล็กซ์อ่อนแรง
detrusor hyporeflexia ภาวะปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองด้อยดีทรูเซอร์ น. กล้ามเนือ้ ขับปัสสาวะ
อ่อนแรงผิดปรกติในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
ดู detrusor areflexia
hyporeninemia ภาวะเลือดมีเรนินน้อย น. การมีเรนินใน
เลือดระดับต่ำ�
hyposalivation ภ า ว ะ ห ลั่ ง น้ำ � ล า ย น้ อ ย น. คมม.
hypoptyalism
hyposarca ภาวะบวมน้ำ� น. ดู anasarca
hyposensitization การลดภูมิไว น. ดู desensitization
hyposexuality ความต้องการทางเพศน้อย น. การมีความ
ต้องการทางเพศลดลงผิดปรกติ
hyposialosis ภาวะหลัง่ น�้ำ ลายน้อย น. คมม. hypoptyalism
hyposmia ภาวะรับรูก้ ลิน่ ด้อย น. ความไวในการได้กลิน่ ลดลง
คมม. olfactory hypoesthesia

679

hyposomatotropism ภาวะโซมาโทโทรพินพร่อง น. การมี
ฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโตน้อย ทำ�ให้เกิดภาวะ
แคระเหตุต่อมใต้สมองในเด็ก
hyposomia ภาวะแคระ น. ลักษณะที่ร่างกายมีพัฒนาการ
ไม่เพียงพอ ดู dwarfism ประกอบ
hyposomnia ภาวะหลับน้อย น. การมีระยะเวลานอนหลับ
ลดลง
hypospadia ท่อปัสสาวะเปิดด้านล่าง น. ดู hypospadias
hypospadias ท่อปัสสาวะเปิดด้านล่าง น. ท่อปัสสาวะ
มีรูเปิดอยู่ในตำ�แหน่งต่ำ�กว่าปรกติ มีรูเปิดอยู่
ด้านล่างของลึงค์หรือฝีเย็บ คมม. hypospadia
ดู female hypospadias ประกอบ
balanic hypospadias ท่ อ ปั ส สาวะเปิ ด
ใต้ปลายลึงค์ น. ดู glandular hypospadias
balanitic hypospadias ท่อปัสสาวะเปิด
ใต้ปลายลึงค์ น. ดู glandular hypospadias
female hypospadias ท่ อ ปั ส สาวะเปิ ด
ด้ า นล่ า งในสตรี น. วิ รู ปในหญิ ง มี รูเ ปิ ดของ
ท่อปัสสาวะเข้าในช่องคลอด
glanular hypospadias ท่ อ ปั ส สาวะ
เปิ ด ใต้ ป ลายลึ ง ค์ น. รู เ ปิ ด ท่ อ ปั ส สาวะอยู่ ที่
ตำ � แหน่ ง สายรั้ ง ซึ่ ง อาจมี เ พี ย งร่ อ งรอยหรื อ
ไม่ปรากฏ (ตำ�แหน่งปรกติของรูเปิดปัสสาวะควร
อยู่ที่ปลายลึงค์) คมม. balanic hypospadias,
balanitic hypospadias, glanular
hypospadias
glanular hypospadias คมม. glanular
hypospadias
penile hypospadias ท่ อ ปั ส สาวะเปิ ด
ด้านล่างลำ�ลึงค์ น. การมีรูเปิดท่อปัสสาวะอยู่
ที่ ลึ ง ค์ ด้ า นล่ า งระหว่ า งปลายลึ ง ค์ แ ละรอยต่ อ
ระหว่างลึงค์กับอัณฑะ
penoscrotal hypospadias ท่อปัสสาวะ
เปิดด้านล่างรอยต่อลึงค์กบั อัณฑะ น. การมีรเู ปิด
ท่อปัสสาวะอยูด่ า้ นล่างทีต่ �ำ แหน่งต่อระหว่างลึงค์
กับอัณฑะ บางครั้งพบในรายที่ลึงค์งอแต่กำ�เนิด
perineal hypospadias ท่ อ ปั ส สาวะ
เปิ ด ที่ ฝี เ ย็ บ น. การมี รู เ ปิ ด ท่ อ ปั ส สาวะเปิ ด
ด้านล่างอวัยวะเพศที่มีเพียงร่องรอยของลึงค์ใน
รูปแบบเรียกว่า pseudovaginal hypospadias
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pseudovaginal hypospadias ภาวะท่อ
ปั ส สาวะเปิ ด ด้ า นล่ า งช่ อ งคลอดเท็ จ น. ดู
คำ�อธิบาย perineal hypospadias
hyposplenism ภาวะม้ามบกพร่อง น. การที่ม้ามทำ�งาน
ลดลง
hypostasis ภาวะเลือดคัง่ ส่วนล่าง น. การไหลเวียนของเลือด
ในร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนไม่ดี หรือไม่ไหลเวียน
ดังที่พบในภาวะเลือดดำ�ไม่ไหลเวียน
hyposthenuria ภาวะปัสสาวะเข้มข้นน้อย น. การที่ไต
ไม่สามารถทำ�ให้ปัสสาวะมีออสโมแลลิตีสูง
tubular hyposthenuria ภาวะปัสสาวะเข้มข้น
น้อยเหตุหลอดไตฝอย น. การทีไ่ ตไม่สามารถทำ�ให้
ปัสสาวะมีออสโมแลลิตสี งู เนือ่ งจากเซลล์บผุ วิ ของ
หลอดไตฝอยบาดเจ็บ
hypostome โครงสร้างเกี่ยวกับปาก น. ส่วนโครงสร้าง
หรืออวัยวะที่เกี่ยวกับปาก
hypostomia ภาวะปากเล็ก น. วิรูปที่เกิดจากการพัฒนา
ลักษณะสำ�คัญคือ ปากเล็กผิดปรกติ ช่องเปิดแนวตัง้
hypostosis ภาวะกระดูกเจริญด้อย น. กระดูกพัฒนาน้อย
กว่าปรกติ
hyposynergia ภาวะพร่องการประสาน น. ดู dyssynergia
hypotelorism ภาวะอยู่ชิดเกิน น. การที่ระยะระหว่าง
อวัยวะ ๒ ชิ้นหรือ ๒ ส่วน อยู่ใกล้กันผิดปรกติ
ocular hypotelorism ภาวะลูกตาชิดเกิน น.
การทีร่ ะยะระหว่างตา ๒ ข้าง อยูช่ ดิ กัน ผิดปรกติ
พบในภาวะหัวสามเหลี่ยม
orbital hypotelorism ภาวะเบ้าตาชิดเกิน น.
ดู ocular hypotelorism
hypotension ๑. ภาวะความดันเลือดต่ำ� น. การมีแรงดัน
เลือดต่ำ�ผิดปรกติ พบในภาวะช็อก
๒. ภาวะความดันต่ำ� น. การที่สารน้ำ�คงรูปมี
ความตึงตัวหรือแรงดันต่ำ�ผิดปรกติ
chronic idiopathic orthostatic hypotension
ภาวะความดันเลือดต่ำ�เมื่อกายตั้งตรงไม่ทราบ
เหตุเรื้อรัง น. ร่างกายหลายระบบฝ่อลีบ อาการ
เริ่มแรกคือ ระบบอิสระทำ�งานไม่เพียงพอ มีแรง
ดันเลือดต�่ำ ไร้สมรรถภาพทางเพศในชาย ท้องผูก
กลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะค้างในกระเพาะ
ไม่มเี หงือ่ ต่อมา ประสาทไม่ท�ำ งานทัว่ กาย มีอาการ
พาร์คนิ สัน สมองน้อยทำ�งานไม่ประสาน กล้ามเนือ้
เสือ่ มและสัน่ ขาสัน่ คมม. Shy-Drager syndrome

chronic orthostatic hypotension ภาวะ
ความดันเลือดต่ำ�เมื่อกายตั้งตรงเรื้อรัง น. ดู
chronic idiopathic orthostatic hypotension
idiopathic orthostatic hypotension ภาวะ
ความดันเลือดต�่ำ เมือ่ กายตัง้ ตรงไม่ทราบเหตุ น.
ดู chronic idiopathic orthostatic hypotension
intracranial hypotension ภาวะความดันใน
กะโหลกต่ำ� น. การมีแรงดันในกะโหลกศีรษะ
ต�่ำ ผิดปรกติ เกิดในกรณีน�้ำ หล่อสมองไขสันหลังรัว่
หลังเจาะสันหลัง
intradialytic hypotension ภาวะความดัน
เลื อ ดต่ำ � ขณะฟอกเลื อ ด น. การมี ค วามดั น
เลื อ ดต่ำ � บางเวลา เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นใน
การฟอกเลือดทดแทนไต
orthostatic hypotension ภาวะแรงดัน
เลือดต่ำ�เมื่อตั้งกายตรง น. การมีความดันเลือด
ลดลงร่วมกับอาการวิงเวียน ตามัว อาจร่วมกับ
เป็นลม เกิดเมือ่ ยืนขึน้ หรือเมือ่ ยืน เป็นชัว่ คราวหรือ
เรื้อรัง หรือเป็นทุติยภูมิจากระบบประสาทกลาง
ผิดปรกติ พบในกลุ่มอาการชาย-ดราเกอร์ คมม.
postural hypotension
postural hypotension ภาวะความดันเลือดต�่ำ
เมือ่ เปลีย่ นอิรยิ าบถ น. ดู orthostatic hypotension
supine hypotension ภาวะความดันเลือดต�่ำ
เมื่อนอนหงาย น. การที่ความดันเลือดลดลงเมื่อ
อยู่ในท่านอนหงาย เนื่องจากหลอดเลือดดำ�ใหญ่
และท่อเลือดแดงส่วนลง ถูกกดบางส่วนโดยมดลูก
พบในหญิงมีครรภ์ แก้ไขได้โดยให้นอนตะแคง
คมม. supine hypotension syndrome,
supine hypotensive syndrome, vena caval
syndrome
vascular hypotension ภาวะความดันเลือดต�่ำ
เหตุหลอดเลือด น. การมีความดันเลือดต�่ำ รุนแรง
เกิดจากหลอดเลือดขยายตัว
Shy-Drager syndrome กลุ่มอาการชายดราเกอร์ น. ดู chronic idiopathic orthostatic
hypotension
hypotensor สารลดแรงดันเลือด น. สารที่ออกฤทธิ์ลด
แรงดันเลือด
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hypothalamotomy การผ่าฮัยโพธาลามัส น. การผ่าตัด
ฮัยโพธาลามัส เป็นวิธีบำ�บัดรักษาโรคจิต
hypothalamus ฮั ย โพธาลามั ส น. ไดเอนเซฟาลอน
ส่ ว นพื้ น และด้ า นข้ า งของโพรงสมองที่ ส าม
ประกอบด้วยบริเวณหน้าประสาทตา ลำ�เส้นใย
ประสาทตา ส่วนไขว้ประสาทตา เทห์มิลลารี
ทูเบอร์ซินเนอเรียม กรวย และนิวโรฮัยโพไฟซิส
hypothermia ภาวะอุณหภูมิต่ำ� น. ๑. การลดอุณหภูมิแกน
ของร่ า งกายให้ อ ยู่ ที่ ๓๕ องศาเซลเซี ย สหรื อ
ต่ำ�กว่า เกิดจากอุณหภูมิของภาวะแวดล้อมหรือ
การทำ�ให้อุณหภูมิลดลง
๒. ภาวะอุณหภูมิต่ำ�สำ�หรับเก็บรักษาอวัยวะที่
ตัดจากร่างกายรอเวลาปลูกถ่าย คมม. hypothermy
accidental hypothermia ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ
อุบัติเหตุ น. การลดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ได้
ตั้งใจ เช่น เกิดจากภาวะแวดล้อม ไม่รบกวน
ศูนย์กลางการควบคุมอุณหภูมิ
endogenous hypothermia ภาวะอุณหภูมิ
ต่ำ � เหตุ ใ นกาย น. การที่ อุ ณ หภู มิ ก ายลดลง
ผิดปรกติ เกิดจากการทำ�งานของระบบประสาท
กลางส่วนไดเอนเซฟาลอนบกพร่อง หรือเกิดจาก
ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมธัยรอยด์
environmental hypothermia ภาวะ
อุณหภูมิกายต่ำ�เหตุสภาพแวดล้อม น. ภาวะ
อุ ณ หภู มิ ก ายต่ำ � ที่ เ กิ ด จากการเสี ย ความร้ อ น
ทางการสะท้อน การชักนำ� การแผ่รังสีออกจาก
ร่างกายไปสู่อากาศโดยรอบ
induced hypothermia ภาวะอุ ณ หภู มิ
กายต่ำ � กระทำ � น. การลดอุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย
ทัง้ หมดหรือบางส่วน เพือ่ ทำ�ให้การแปรรูปอณูของ
เนือ้ เยือ่ และความต้องการออกซิเจนลดลง บางครัง้
ใช้ร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด
แขนขา และเป็นวิธกี ารปกป้องอวัยวะในการผ่าตัด
หัวใจและระบบประสาท
mild hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ�
เล็ ก น้ อ ย น. การลดอุ ณ หภู มิ ก ายให้ อ ยู่
ระหว่าง ๓๓ ถึง ๓๕ องศาเซลเซียส
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moderate hypothermia ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ
ปานกลาง น. การลดอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายให้ อ ยู่
ระหว่าง ๒๘ ถึง ๓๓ องศาเซลเซียส
regional hypothermia ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ
เฉพาะส่วน น. การลดอุณหภูมเิ ฉพาะแขนขา หรือ
บางอวัยวะ โดยการบริหารความเย็นจากภายนอก
หรือหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ�ยาอุณหภูมิเย็นจัด
severe hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ�
รุนแรง น. การลดอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ระหว่าง
๙ ถึง ๒๘ องศาเซลเซียส
hypothermy ภาวะอุณหภูมิต่ำ� น. ดู hypothermia
hypothrombinemia ภาวะเลือดมีธรอมบินน้อย น. การที่
เลือดขาดสารธรอมบิน
hypothymia ภาวะแล้งอารมณ์ น. การมีอารมณ์ผิดปรกติ
ดังในภาวะซึมเศร้า
hypothymism ภาวะต่อมธัยมัสบกพร่อง น. การที่ต่อม
ธัยมัสทำ�งานลดลงผิดปรกติ
hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่อง น. การทีต่ อ่ ม
ธัยรอยด์ท�ำ หน้าทีน่ อ้ ยลงผิดปรกติ ลักษณะสำ�คัญ
คือ อัตราการแปรรูปอณูลดลง อ่อนเพลียและ
ไม่มีแรง ดำ�เนินเข้าสู่ภาวะขาดฮอร์โมนธัยรอยด์
ในผู้ใหญ่ พบในหญิงมากกว่าชาย ในทารกทำ�ให้
เกิดโรคแคระโง่ คมม. athyria, athyroidism,
athyroidosis, hypothyrosis, thyroid
insufficiency, thyroprivia
central hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่ อ งส่ ว นกลาง น. ดู secondary
hypothyroidism
consumptive hypothyroidism ภาวะ
ต่อมธัยรอยด์บกพร่องเหตุถูกใช้ น. ภาวะต่อม
ธัยรอยด์บกพร่องเนื่องจากมีเนื้องอกหลอดเลือด
ในตับ ทำ�ให้ปลดปล่อยไอโอดีนออกจากฮอร์โมน
ธัยรอกซีน มักพบในทารก พบได้บ้างในผู้สูงอายุ
hypothalamic hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่องเหตุฮยั โพธาลามัส น. ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่องทุติยภูมิ เกิดจากฮัยโพธาลามัสที่มีการ
ขัดขวางการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นธัยรอยด์ คมม.
tertiary hypothyroidism
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infantile hypothyroidism ภาวะ
ต่ อ มธั ย รอยด์ บ กพร่ อ งวั ย ทารก น. การขาด
ฮอร์โมนธัยรอยด์ที่พบตั้งแต่วัยทารก ทำ�ให้เกิด
ภาวะแคระโง่
juvenile hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่องวัยดรุณ น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์
ในวัยเด็ก อาการอยู่ระหว่างอาการที่พบในทารก
กับในผูใ้ หญ่ ถ้าเป็นในเด็กอายุนอ้ ยกว่า ๓ ปี จะเกิด
อาการสติปัญญาด้อย
juvenile acquired hypothyroidism ภาวะ
ต่ อ มธั ย รอยด์ บ กพร่ อ งวั ย ดรุ ณ ภายหลั ง น.
การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ที่มีอาการตั้งแต่เด็ก แต่
เริ่ ม ต้ น ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป เหตุ จ ากขาดฮอร์ โ มน
กระตุน้ ฮอร์โมนธัยรอยด์ พบลักษณะเติบโตช้าและ
หยุ ด โต ผิ ว หนั ง หนาสี เ หลื อ ง ผิ ว หน้ า หยาบ
พัฒนาการทางเพศช้า เมื่อโตเต็มที่มีร่างกายเตี้ย
pituitary hypothyroidism ภาวะ
ต่อมธัยรอยด์บกพร่องเหตุต่อมใต้สมอง น. การ
ขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ เนือ่ งจากความผิดปรกติของ
ต่ อ มใต้ ส มอง มั ก เกิ ด จากเนื้ อ งอก ทำ � ให้ ข าด
การสร้างฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์
primary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่องปฐมภูมิ น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์
เนือ่ งจากโรคของต่อมธัยรอยด์เอง มักพบฮอร์โมน
กระตุ้นต่อมธัยรอยด์ระดับสูงขึ้น
secondary hypothyroidism ภาวะ
ต่อมธัยรอยด์บกพร่องทุตยิ ภูมิ น. การขาดฮอร์โมน
ธั ย รอยด์ เนื่ อ งจากการหลั่ ง ฮอร์ โ มนกระตุ้ น
ต่อมธัยรอยด์จากต่อมใต้สมองไม่เพียงพอ คมม.
central hypothyroidism
tertiary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์
บกพร่ อ งตติ ย ภู มิ น. ดู hypothalamic
hypothyroidism
hypothyrosis โรคต่อมธัยรอยด์บกพร่อง น. ดู hypothyroidism
hypotonia ภาวะตึงตัวน้อย น. การที่กล้ามเนื้อโครงร่าง
ตึ ง ตั ว น้ อ ยอ่ อ นปวกเปี ย ก ส่ ว นมากเกิ ด จาก
ประสาทที่มาเลี้ยงผิดปรกติ คมม. hypotonus
benign congenital hypotonia ภาวะตึงตัว
น้อยแต่กำ�เนิดไม่ร้าย น. การที่ทารกมีกล้ามเนื้อ
โครงร่ า งอ่ อ นแรงปวกเปี ย กตั้ ง แต่ ค ลอด
อาการอ่อนแรงและโงนเงน

hypotonia oculi ภาวะลูกตาตึงตัวน้อย น. การมีแรงดัน
ในลูกตาต่ำ�
hypotonicity สภาพตึงตัวน้อย น. การมีกล้ามเนื้อหย่อน
hypotonus ภาวะตึงตัวน้อย น. ดู hypotonia
hypotoxicity สภาพพิ ษ น้ อ ย น. การที่ ค วามเป็ น พิ ษ
ลดลงหรือบรรเทาลง
hypotrichiasis ภาวะขนน้อย ๑. ภาวะหัวล้านแต่กำ�เนิด น.
ดู congenital alopecia ๒. ภาวะผมน้อย
น. ดู hypotrichosis
hypotrichosis ภาวะขนน้อย น. การมีผมหรือขนน้อยกว่า
ปรกติ คมม. hypotrichiasis
Marie Unna hypotrichosis ภาวะหัวล้าน
มารีอันนา น. การที่เด็กเกิดมามีผมน้อย ผมขด
เป็ น วงและกลายเป็ น หั ว ล้ า น เกิ ด จากการ
กลายพันธุข์ องหน่วยพันธุกรรมลักษณะเด่นซึง่ ตรง
กับโรคพันธุกรรมทีท่ �ำ ให้หนูไร้ขน พบไม่บอ่ ย คมม.
hereditary trichodysplasia
hereditary trichodysplasia ภาวะขนพัฒนา
ผิดปรกติกรรมพันธุ์ น. คมม. Marie Unna
hypotrichosis
hypotrophy ภาวะเจริญพร่อง น. คมม. abiotrophy
hypotropia ภาวะตาเหล่ ล ง น. ตาเหล่ ที่ มี แ กนสายตา
ข้างหนึ่งเบี่ยงเบนลงถาวร
hypotympanotomy การผ่าเปิดหูส่วนกลาง น. การผ่าตัด
เพื่อเปิดช่องหูส่วนกลาง
hypotympanum ช่องใต้หสู ว่ นกลาง น. ช่องว่างในหูสว่ นกลาง
ใต้ขอบล่างของซัลคัสทิมพานิคสั ของกระดูกขมับ
hypouremia ภาวะเลือดพร่องยูเรีย น. การมีสารยูเรียใน
เลือดน้อยกว่าระดับปรกติ
hypouresis การถ่ายปัสสาวะน้อย น. การสร้างและขับ
ปัสสาวะลดลงกว่าที่ได้รับสารน้ำ�เข้าสู่ร่างกาย
โดยมีปริมาณน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลติ ร ในเวลา ๒๔
ชั่วโมง คมม. oliguria
oliguria ภาวะปัสสาวะน้อย น. คมม. hypouresis
hypouricemia ภาวะเลื อดพร่ องกรดยู ริ ก น. การขาด
กรดยูริกในเลือด พบร่วมกับปัสสาวะมีแซนทีน
เกิดจากการขาดเอนซัยม์แซนทีนออกซิเดส ซึง่ ทำ�
หน้ า ที่ เ ปลี่ ย นฮั ย โพแซนที น เป็ น แซนที น และ
เปลี่ยนแซนทีนเป็นกรดยูริก
hypouricosuria ภาวะปัสสาวะพร่องกรดยูริก น. การมีกรด
ยูรกิ น้อยกว่าปรกติในปัสสาวะ คมม. hypouricuria

Thammasat Medical Journal, Vol. 17 No. 4, October - December 2017

hypouricuria ดู hypouricosuria
hypovarianism ภาวะรั ง ไข่ บ กพร่ อ ง น. การที่ รั ง ไข่
ทำ�หน้าทีห่ ลัง่ ฮอร์โมนน้อยผิดปรกติ คมม. hypoovarianism
hypovenosity สภาพพร่องหลอดเลือดดำ� น. การที่ระบบ
หลอดเลือดดำ�พัฒนาไม่สมบูรณ์ในบางบริเวณ
hypoovarianism ภาวะรังไข่บกพร่อง น. คมม. hypovarianism
hypoventilation การระบายอากาศลดลง น. การที่
ปริมาณอากาศที่หายใจเข้าถุงลมในปอดลดลง
เป็นผลให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น
controlled hypoventilation การระบาย
อากาศลดลงในภาวะควบคุม น. ดู permissive
hypercapnia
primary alveolar hypoventilation
การระบายอากาศถุงลมปอดลดลงปฐมภูมิ น.
การควบคุมการหายใจอัตโนมัติผิดปรกติ เกิด
จ า ก ร อ ย โร ค ที่ ไข สั น ห ลั ง ห รื อ ก้ า น ส ม อ ง
ซึ่ ง ควบคุ ม โดยตั้ ง ใจ จะหยุ ด หายใจขณะหลั บ
คมม. Ondine curse
Ondine curse คำ�สาปออนดีน น. ดู primary
alveolar hypoventilation
hypovitaminosis โรควิตามินพร่อง น. การขาดวิตามินที่
จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ
hypovolemia ภาวะปริมาตรเลือดน้อย น. การที่ปริมาตร
เลือดหมุนเวียนในร่างกายลดลงผิดปรกติ สาเหตุ
เกิดจากการตกเลือด
hypovolia ภาวะสารน้ำ�น้อย น. ส่วนประกอบที่เป็นสารน้ำ�
ลดลงหรือปริมาตรลด เกิดกับสารน้ำ�นอกเซลล์
hypoxemia ภาวะเลือดพร่องออกซิเจน น. การที่เลือดมี
ออกซิเจนน้อยกว่าปรกติ
hypoxia ภาวะออกซิเจนพร่อง น. การมีออกซิเจนไปเลี้ยง
เนื้ อ เยื่อน้อยกว่าระดับ สรีรภาพ แม้ว่า มี เ ลื อ ด
ไปหล่อเลี้ยงเพียงพอ
anemic hypoxia ภาวะออกซิเจนพร่องเหตุ
เลือดจาง น. การที่ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ลดลงเนื่องจากขาดเลือดที่เป็นตัวนำ�ออกซิเจน
เป็นผลจากการที่เลือดมีฮีโมโกลบินต่ำ�ลงหรือมี
ฮีโมโกลบินผิดปรกติ

683

affinity hypoxia ภาวะขาดออกซิ เ จน
สัมพรรคภาพ น. การทีอ่ อกซิเจนไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ลดลงเนื่องจากฮีโมโกลบินไม่ปล่อยออกซิเจนให้
เนื้อเยื่อ
circulatory hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุ
การไหลเวี ย นเลื อ ดหยุ ด น. ดู stagnant
hypoxia
fetal hypoxia ภาวะทารกในครรภ์ ข าด
ออกซิเจน น. การที่ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน
จากการทำ � หน้ า ที่ ข องรกผิ ด ปรกติ มั ก เกิ ด
จากรกลอกตัว ภาวะครรภ์เป็นพิษ สายสะดือย้อย
หรื อ เป็ น ผลแทรกซ้ อ นจากการให้ ย าระงั บ
ความรู้สึก
histotoxic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุเนือ้ เยือ่ ถูกพิษ
น. การขาดออกซิเจนเนือ่ งจากเนือ้ เยือ่ ไม่สามารถ
ใช้ออกซิเจน
hypobaric hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุความกด
อากาศต่ำ � น. ภาวะขาดออกซิ เจนที่ เ กิ ด ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความกดอากาศต่ำ� ดังที่พบใน
การเมาเครื่องบิน การเมาความสูง
hypoxemic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุออกซิเจน
ในเลือดน้อย น. ภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดจาก
ออกซิเจนที่จับกับเลือดไม่เพียงพอ
hypoxic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุออกซิเจนเข้า
เลือดน้อย น. ดู hypoxemic hypoxia
stagnant hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุ
เลือดหยุดหมุนเวียน น. ภาวะขาดออกซิเจนทีเ่ กิด
จากขาดเลือดไหลเวียน
hypoxia-ischemia ภาวะขาดออกซิ เจนเหตุ เ นื้ อ เยื่ อ
ขาดเลือด น. การเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อที่ไม่มี
เลือดไปเลีย้ ง ดังทีพ่ บในทารกในครรภ์หรือเด็กเล็ก
ที่ขาดอากาศหายใจ
hypoxidosis โรคออกซิเจนพร่อง น. การทำ�หน้าที่ของ
เซลล์เสียไปเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงลดลง
hypsarrhythmia คลื่นไฟฟ้าสมองผิดจังหวะ น. การมี
คลืน่ ไฟฟ้าสมองผิดปรกติ พบในทารก คลืน่ โวลเทจ
สู ง ขึ้ น ช้ า แบบสุ่ ม และคลื่ น โค้ ง แหลม เกิ ด จาก
จุดโฟกัสหลายตำ�แหน่งและกระจายทั่วบริเวณ
สมองส่ ว นนอก พบได้ บ่ อ ยในรายที่ มี อ าการ
ชักสะดุ้ง (jackknife seizure)
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hypsicephaly หั ว หลิ ม น. การมี ศี ร ษะด้ า นบนสู ง ขึ้ น
หรือเป็นรูปกรวย เนือ่ งจากการปิดเร็วก่อนกำ�หนด
ของรอยประสานคร่ อ มขม่ อ มหน้ า และรอย
ประสานท้ายทอย คมม. acrocephaly, oxycephaly,
steeple head, steeple skull, tower head,
towel skull, turricephaly
hypsistaphylia เพดานปากแคบและโค้งสูง น. การมีเพดาน
ปากแคบและโค้งสูงผิดปรกติ
hypsokinesis การเดินโย้หลัง น. ท่าเดินโย้และเซไปข้างหลัง
หรือล้มเมื่อยืนตรง พบในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน
โรควิลสัน และโรคอื่นในกลุ่มเดียวกัน
hysteratresia ภาวะมดลูกด้อยเจริญ น. การมีชอ่ งเปิดมดลูก
ตีบตัน
hysterectomy การตัดมดลูก น. ศัลยกรรมตัดมดลูกทั้งหมด
abdominal hysterectomy การตัดมดลูกผ่าน
หน้าท้อง น. ศัลยกรรมตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้อง
cesarean hysterectomy การผ่ า ท้ อ ง
ทำ�คลอดและตัดมดลูก น. การตัดมดลูกออกตาม
หลังการผ่าท้องทำ�คลอด
complete hysterectomy การตัดมดลูก
ทั้งหมด น. ดู total hysterectomy
laparoscopically assisted vaginal
hysterectomy การตัดมดลูกผ่านช่องคลอด
อาศัยกล้อง น. การตัดมดลูกออกทางช่องคลอด
โดยใช้เครื่องมือผ่านหน้าท้องตัดเอ็นโยงยึดของ
มดลูก
partial hysterectomy การตัดมดลูกบางส่วน น.
ดู subtotal hysterectomy
radical hysterectomy การตั ด มดลู ก
ถอนรากถอนโคน น. การตัดมดลูกทั้งหมดร่วม
กับสิ่งที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานออกจนหมด ถ้าผ่าตัด
ผ่านช่องคลอดเรียกว่า Schauta operation คมม.
Wertheim operation
subtotal hysterectomy การตัดมดลูกเกือบ
หมด น. การตั ด มดลู ก เหลื อ คอมดลู ก ไว้ ใ น
ตำ�แหน่งปรกติไม่ตัดออก คมม. supracervical
hysterectomy, supravaginal hysterectomy

supracervical hysterectomy การตัดมดลูก
เหนือคอมดลูก น. ดู subtotal hysterectomy
supravaginal hysterectomy การตัดมดลูก
เหนือช่องคลอด น. ดู subtotal hysterectomy
total hysterectomy การตัดมดลูกหมด น.
การตัดมดลูกรวมทั้งคอมดลูกออกทั้งหมด คมม.
panhysterectomy
vaginal hysterectomy การตัดมดลูกทาง
ช่องคลอด น. การตัดมดลูกผ่านผนังช่องคลอด
panhysterectomy การตัดมดลูกออกหมด น.
ดู total hysterectomy
hysterocolpectomy การตัดมดลูกและช่องคลอด น.
การตัดมดลูกและช่องคลอดออกหมด
hysterogram ภาพรังสีมดลูก น. ภาพถ่ายมดลูกทางรังสี
hysterography ๑. การบันทึกลายเส้นแรงบีบตัวมดลูก น.
การบั น ทึ ก แรงบี บ ตั ว ของมดลู ก ขณะคลอด
๒. การถ่ายภาพรังสีมดลูก น. การถ่ายภาพรังสี
ของมดลู ก หลั ง ฉี ด สารทึ บ แสง คำ � ว่ า คมม.
metrography, uterography
hysterolysis การเลาะมดลูก น. การผ่าตัดคลายมดลูก
ออกจากพังผืดที่ยึดติด
hysteromyomectomy การตัดเนือ้ งอกกล้ามเนือ้ มดลูก น.
ดู uterine myomectomy
hysteromyotomy การผ่ามดลูก น. การผ่ากรีดเปิดมดลูก
hysteropathy โรคมดลูก น. การมีมดลูกผิดปรกติหรือเป็นโรค
hysteropexy การตรึงมดลูก น. ศัลยกรรมตรึงมดลูกที่
อยู่ผิดตำ�แหน่ง อาจเย็บตรึงกับผนังหน้าท้องหรือ
ตัดเอ็นกลมโยงยึด หรือทำ�ให้เอ็นโยงยึดมดลูก
ด้านหลังสัน้ ลง หรือทำ�ให้พงั ผืดในอุง้ เชิงกรานสัน้ ลง
อาจเป็ น การยึ ด มดลู ก กั บ ผนั ง หน้ า ท้ อ งหรื อ
ผนังช่องคลอด คมม. hysterorrhathy ๑
hysteroptosis ภาวะมดลูกหย่อน น. การที่มดลูกเคลื่อนลง
ล่ า งมาก ทำ � ให้ ป ากมดลู ก ลงมาอยู่ ภ ายใน
ช่องคลอด หรือยื่นออกจากรูเปิดหรือทั้งหมด
คมม. descensus uteri, prolapsed of uterus,
uterine prolapse
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hysterorrhaphy ๑. การตรึงมดลูก น. ดู hysteropexy
๒. การซ่อมมดลูก น. การเย็บซ่อมแผลฉีกขาดของ
มดลูก
hysterorrhexis มดลูกแตก น. การที่มดลูกแยกตัวออก
จากกัน คมม. metrorrhexis
hysterosalpingectomy การตัดมดลูกและท่อนำ�ไข่ น.
การผ่าตัดมดลูกและท่อนำ�ไข่ทั้งสองข้าง
hysterosalpingography การถ่ายภาพรังสีมดลูกและ
ท่อนำ�ไข่ น. การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำ�ไข่
ภายหลังฉีดสารทึบแสง คมม. uterosalpingography
uterosalpingography การถ่ายภาพรังสีมดลูก
และท่อนำ�ไข่ น. ดู hysterosalpingography
hysterosalpingo-oophorectomy การตั ด มดลู ก และ
ปีกมดลูก น. การผ่าตัดมดลูก ท่อนำ�ไข่ และรังไข่ทงั้
สองข้าง
hysterosalpingostomy การตัดต่อมดลูกกับท่อนำ�ไข่ น.
การผ่าตัดเพื่อเชื่อมประสานมดลูกกับท่อนำ�ไข่
หลังจากตัดส่วนท่อตีบตันออกไป
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hysteroscope กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก น. กล้องส่อง
ตรวจภายในโพรงมดลูก
hysteroscopy การส่องตรวจโพรงมดลูก น. การตรวจ
โพรงมดลูกด้วยกล้อง
hysterospasm มดลูกหดเกร็ง น. การที่กล้ามเนื้อมดลูก
บีบเกร็ง
hysterotomy การผ่าเปิดมดลูก น. การกรีดเปิดมดลูกเพื่อ
นำ�ทารกออก
abdominal hysterotomy การผ่าเปิดมดลูก
ทางหน้าท้อง น. การกรีดงผนังหน้าท้องเปิด
มดลู ก คมม. abdomino hysterotomy,
adbominouterotomy, laparohysterotomy
vaginal hysterotomy การผ่าเปิดมดลูกทาง
ช่ อ งคลอด น. การกรี ด เปิ ด มดลู ก ผ่ า นทาง
ช่องคลอด

