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PNC1110 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
บทที ่1 ค าศัพท์ทางการแพทย์ 

 
อาจารยพิ์มศิริ ชินค า, RN 

วตัถุประสงค ์
1. มีความรู้ความเขา้ใจค าศพัทท์างการแพทยภ์าษาองักฤษ สามารถเดาความหมายไดจ้ากรากศพัทท์ี่ใส่

อยูข่า้งหนา้ (Prefix) หรือค าต่อทา้ย (Suffix) ได ้
2. ทราบการตรวจวนิิจฉยั และการใหก้ารรักษาของแพทย ์ 
3. สามารถอธิบายโรค หตัถการ การรักษา และการพยาบาลอยา่งง่าย ใหผู้ป่้วยเขา้ใจได ้

 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการส่ือสารของคนภายในสงัคม พจิารณาจากผูใ้ชภ้าษาและมุมของ

การใชภ้าษาจากบริบทสงัคม เม่ือมีการใชภ้าษาในการส่ือสาร ยอ่มตอ้งมีผูส่้งสารคือ ผูพ้ดู และผูรั้บสาร คือ
ผูฟั้ง ลกัษณะของผูพ้ดูยอ่มเป็นตวัก าหนดลกัษณะของภาษาที่ใช ้แต่ขณะเดียวกนั ผูพ้ดูตอ้งค  านึงดว้ยวา่ 
ก าลงัใชภ้าษากบัใคร พดูเร่ืองอะไร ที่ไหน โอกาสใด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัที่จะก าหนดลกัษณะภาษา
ของผูส่้งสารดว้ยเช่นกนั 

ภาษาแพทย ์จดัเป็นภาษาอาชีพ (Professional Language) คือเป็นภาษาที่ใชโ้ดยบุคคลที่มีอาชีพ
ใดอาชีพหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ ผูใ้ชภ้าษาคือ การใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะสาขา (Technical Term) 
ปะปนในการพดูอยูเ่สมอ ซ่ึงปัจจยัส าคญัที่ท  าให้ภาษาแพทยมี์ลกัษณะเฉพาะคือ อาชีพ อนัเป็นลกัษณะสงัคม
ของผูพ้ดู อาชีพแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัโรคภยัไขเ้จบ็และ
วธีิการรักษา ความรู้ทางการแพทยปั์จจุบนั เป็นส่ิงที่รับมาจากทางตะวนัตก ภาษาที่ใชจ้ะเป็นภาษาละติน 
และภาษาองักฤษ ตลอดจนต าราหรือวารสารความรู้ต่าง ๆ ท าใหแ้พทยเ์ลือกใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะ
สาขาในการพดูและการเขียนจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะ ดว้ยเหตุน้ีแพทย ์และบุคลากรทางการแพทยจึ์ง
คุน้เคยกบัการใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะสาขา เม่ือมองจากมุมของการใชภ้าษา ผูรั้บสารคือ ผูฟั้ง ควรจะมี
ความรู้ความเขา้ใจ เพือ่เป็นแนวทางการร่วมกนัดูแลรักษา เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป่้วย 

การใชค้  าศพัทเ์ฉพาะสาขา และค าศพัทภ์าษาองักฤษ จะเกิดขึ้นในสถานการณ์สงัคมแพทย ์อนั
ประกอบไปดว้ย  

• กาลเทศะ คือขณะปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจรักษาผูป่้วย ณ หอ้งตรวจโรค หรือตึกหอผูป่้วย 
• เร่ืองที่พูด เป็นการตรวจรักษาและวนิิจฉัยโรคของผูป่้วย 
• ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง คือแพทยแ์ละพยาบาล พยาบาลและผูช่้วยพยาบาล 

นัน่คือผูพ้ดูและผูฟั้งเป็นบุคคลทีอ่ยูใ่นแวดวงอาชีพเดียวกนัสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองราวที่
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตน ในการดูแลผูป่้วย หรือรักษาโรค 
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1. ค าศพัทท์ัว่ไปในโรงพยาบาล 
 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
Ambulance แอม บิว เลิน รถพยาบาล 
Gown กาว เส้ือคลุมยาว 
Antibiotic แอนทิไบออท ทิค ยาปฏิชีวนะ 
Docter ดอดเทอะ หมอ, แพทย ์
Nurse เนิร์ซ พยาบาล 
Practical Nurse แพคทิเคิล เนิร์ซ ผูช่้วยพยาบาล 
Patient เพเชิน ผูป่้วย,คนไข ้
Medicine เมดดิซิน ยา 
Prescription พรีสคริพชัน่ ใบสัง่ยา 
Thermometer เธอมอมมิเทอะ เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
Mask แมส ผา้ปิดจมูกและปาก 
Wheelchair วลี แชร์ เกา้อ้ีรถเขน็ 
Syringe ซี รินจฺ กระบอกฉีดยา 
Vaccine แวคซีน วคัซีน 
Stethoscope สะเตธโธสะโคพฺ หูฟังของแพทย ์
Tongue depressor ทงั-ดีเพรสเซอะ ที่กดล้ิน 
Ice pack , Cold pack ไอซฺ-แพคฺ แผน่ประคบเยน็ 
Cotton wool คอทเทิน-วลู ส าลี 
Alcohol แอลกะฮอล แอลกอฮอล ์
Gauze กอซ ผา้ก๊อซ 
Bandage แบน เดจฺ ผา้พนัแผล 
Walker วอลค์’เคอะ อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยงุตวั 
Crutches ครัทเชส ไมค้  ้ายนั 
Cane เคน ไมเ้ทา้ 
Cast คาสทฺ เฝือก 
Sling สลิง ผา้คลอ้งแขน 
X-ray เอ็กซฺ-เรย ์ เอกซเรย ์
Wheeled stretcher วลีด สะเตธเชอะ เปลนอนชนิดลอ้เล่ือน 
Suction ซคั ชัน่ เคร่ืองดูดเสมหะ 
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ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
Blood pressure (BP) บลดั เพรสเชอะ ความดนัโลหิต 
Bleed บลีด เลือด, เลือดไหล 
Defibrillator ดีฟิบริลเลเตอร์ เคร่ืองกระตุกหวัใจ 
Pulse เพลา้ อตัราการเตน้ของหวัใจ, ชีพจร 
Treatment ทรีท เมน้ต ์ การรักษา 
Diagnosis ไดแอก้โนซิส การวนิจัฉยั 
Vital signs ไวทลัไซน์ส สญัญาณชีพ 
Respiration เรสสะไปเรชัน่ การหายใจ 
Observe ออบเซิร์ฟ สงัเกตอาการ 
Tepid sponge เทปิดสป้ัน เช็ดตวัลดไข ้
Transfer ทรานสเฟอร์ การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
Discharge ดิสชาจ การจ าหน่ายผูป่้วย 
Sphygmomanometer สฟีคโมมาโนมิเตอร์ เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 
Needle นีทเดิล เขม็ 
Intravenous (I.V.) อินทราเวนสั ภายในหลอดเลือดด า 
Tourniguet ทูนิเก ้ สายยางรัดแขน 
Dressing เดรสซ่ิง การท าแผล 
Micropore ไมโครปอร์ พาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ 
Transpore ทรานสเฟอร์ พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก 
Ambubag แอมบูแบก็ ลูกยางบีบช่วยการหายใจ 
Abnormal แอปนอร์มอล ผดิปกติ 
Chills ชิลล ์ หนาวสัน่จากไขสู้ง 
Coma โคม่า ภาวะหมดสติ ไม่รู้ตวั 
Complication คอมพลิเคชัน่ โรคแทรกซอ้น 
Cyanosis ไซยาโนซิส อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน 
Secretion ซีครีสชัน่ สารคดัหลัง่ 
Edema อีดีม่า ภาวะบวม 
Electrocardiogram (EKG) อีเลคโทรคาร์ดิโอแกรม เคร่ืองวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 
Expire เอ็กซปาย หมดอาย ุ
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2. แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 
 

ค าศัพท์ ค าย่อ ความหมาย 
Outpatient Department OPD แผนกผูป่้วยนอก 
Inpatient Department IPD แผนกผูป่้วยใน 
Ante natal care ANC การดูแลก่อนคลอด 
Emergency Room ER หอ้งอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 
Laboratory LAB แผนกหอ้งปฏิบตัิการ 
Labor Room LR หอ้งคลอด 
Medicine MED อายรุกรรม 
Surgical SUR แผนกศลัยกรรม (การผา่ตดั) 
Pediatric PED กุมารเวชกรรม 
Orthopedic ORTHO ศลัยกรรมกระดูก 
Operating Room OR หอ้งผา่ตดั 
Obstetric OB สูติกรรม 
Gynecology GYN นรีเวชกรรม 
Physical Therapy PT แผนกกายภาพบ าบดัและฟ้ืนฟู 
Intensive Care Unit I.C.U แผนกผูป่้วยหนกั 
Anesthesia Anes แผนกดมยา 
Recovery Room R.R หอ้งพกัฟ้ืน 
Phamacine - หอ้งจ่ายยา 
Ward - หอผูป่้วย 
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3. ค าศพัทก์ายวภิาคและสรีระวทิยา 
 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
Frontal bone ฟรอนทอล โบน กระดูกศีรษะส่วนหนา้ 
Cranium คราเนียม กระดูกศีรษะ 
Mandible แมนดิเบิล กระดูกขากรรไกร 
Cervical vertebrae เซอวเิคิล เวอร์ทิเบิล กระดูกสนัหลงัส่วนคอ 
Clavical คลาวเิคิล กระดูกไหปลาร้า 
Scapula สะแคปปูลาร์ กระดูกสะบกั 
Humerus เฮอมูรัส กระดูกตน้แขน 
Pelvis เพลวสิ กระดูกสะโพก 
Ulna อลันา กระดูกปลายแขนดา้นใน 
Carpus คาร์ปัส กระดูกขอ้มือ 
Femur ฟีเมอร์ กระดูกตน้ขา 
Patella แพททีล่า กระดูกสะบา้ 
Tibia ทิเบีย กระดูกปลาขาดา้นใน 
Fibula ฟิบูล่า กระดูกปลายขาดา้นนอก 
Heart ฮาท หวัใจ 
Kidney คิดนีย ์ ไต 
Nasal passage นาซอล พาสเสจ โพรงจมูก 
Pharynx ฟาร้ิง คอหอย 
Epiglottis อีพกิลอสติก ฝาปิดกล่องเสียง 
Larynx ลาร้ิง กล่องเสียง 
Esophagus อีโซฟากสั หลอดอาหาร 
Trachea เทรเคีย ท่อลม 
Bronchus บรองคสั หลอดลม 
Lung ลงั ปอด 
Ribs ริบ กระดูกซ่ีโครง 
Diaphragm ไดอะแฟรม กระบงัลม 
Stomach สะโตมสั กระเพาะอาหาร 
Spleen สะปรีน มา้ม 
Liver ลิเวอร์ ตบั 
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ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
Appendix แอปเพนดิกส์ ไสต่ิ้ง 
Pupill พวิพิว้ รูม่านตา 
Bladder แบรดเดอร์ กระเพาะปัสสาวะ 
Urethra ยรีูทรา ท่อปัสสาวะ 
Penis เพนนิส องคชาต 
Scrotum สกอร์ตุม้ ถุงอณัฑะ 
Testis เทสทิส อณัฑะ 
Anus เอนสั ทวารหนกั 
Cervix เซอวกิซ์ ปากมดลูก 
Vagina วาไจน่า ช่องคลอด 
Uterus ยเูทอรัส มดลูก 
Ovary โอวาร่ี รังไข่ 
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4. ค ายอ่ที่ใชใ้นการบนัทึกทัว่ ๆ ไป 
 

ค าย่อ ช่ือเต็ม ความหมาย 
CC Chief Complaint  ประวตัิส าคญัที่มารพ. 
PI Present illness  ประวตัิปัจจุบนั 
PH Past history  ประวตัิอดีต 
FH Family history  โรคทางกรรมพนัธุ ์หรือการเจบ็ป่วยของคน

ในครอบครัว 
SH Social history  ภาวะสงัคมผูป่้วย, อาชีพ, ความรับผดิชอบ

ของงานหรือลกัษณะ 
ROS Review of system  คือการเจบ็ป่วยและสุขภาพทัว่ไป ไล่ถาม

ตามระบบอวยัวะต่าง ๆ เช่น ระบบทัว่ไป 
ระบบผวิหนงั ระบบไหลเวยีนโลหิต เป็น
ตน้ 

HPI History of present illness  ประวตัิปัจจุบนัในเร่ืองอาการปัญหาสุขภาพ 
PMH Past medical history  ประวตัิอดีตของการรักษา, รายละเอียด

การแพทย,์การผา่ตดัในอดีต หรือการ
เจบ็ป่วยในอดีตที่สมัพนัธก์บัปัจจุบนั 

U/D Underlying disease  โรคประจ าตวั 
PE Physical Examination  การตรวจร่างกาย 
BP Blood Pressure  ความดนัโลหิต 
PR Pulse Rate  อตัราชีพจร 
RR Respiratory Rate  อตัราการหายใจ 
T Temperature  อุณหภูมิ 
BW Body Weight  น ้ าหนกั 
HT Height  ส่วนสูง 
GA General Appearance  ลกัษณะภายนอกทัว่ไป 
HEENT Head Ear Eye Nose Throat  ศีรษะ หู ตา จมูก คอ 
Abd Abdomen  ช่องทอ้ง 
Ext Extremity  รยางค ์(แขน ขา) 
IMP Impression  การวนิิจฉยัแรกรับ 
Dx Diagnosis  การวนิิจฉยัโรค 
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ค าย่อ ช่ือเต็ม ความหมาย 
Ddx Differential Diagnosis  การวนิิจฉยัแยกโรค 
Rx, Px Medical Prescription  เอกสารที่แพทยเ์ขียนใหเ้ภสชักรส าหรับการ

จดัยาดูแลรักษาผูป่้วย 
Tx Treatment  การรักษา 
IVF Intravenous Fluid  สารน ้ าทางหลอดเลือดด า 
V/S Vital sign  สญัญาณชีพ 
I/O Intake/Outtake  ปริมาณน ้ าเขา้ออกในแต่ละวนั 
N/S Neuro sign สญัญาณชีพทางระบบประสาท 
GCS Glasgow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทาง

ระบบประสาท 
AWS Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอน

แอลกอฮอล ์
 
 
5. ค ายอ่ที่ใชใ้นการวนิิจฉัยโรคที่ใชท้ัว่ ๆ ไป 
 

ค าย่อ ช่ือเต็ม ความหมาย 
Fx Fracture  กระดูกหกั 
DHF Dangue Hemorrahic Fever  ไขเ้ลือดออกจากเช้ือ dangue (เป็นไวรัสชนิด

หน่ึง) 
DF Dangue Fever  ไขเ้ลือดออกระยะแรก 
URI Upper Respiratory Infection  การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 
COPD Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease  
โรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 

AE Acute exacerbation  การก าเริบฉบัพลนั 
DM Diabetes Mellitus  โรคเบาหวาน 
HT Hypertension  โรคความดนัโลหิตสูง 
DLP Dyslipidemia  โรคไขมนัในเลือดสูง 
CVA Cerebro-Vascular Accident  โรคทางหลอดเลือดสมอง 
SDH Subdural hematoma  เลือดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชั้นดูรา 
EDH Epidural hematoma  เลือดออกใตเ้ยือ่หุม้สมอง 
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ค าย่อ ช่ือเต็ม ความหมาย 
SAH Subarachnoid hemorrhage  เลือดออกใตเ้ยือ่หุม้สมองชั้นอะแรชนอยด ์
ICH Intra cerebral hemorrhage  เลือดออกในสมอง 
UTI Urinary Tract Infection  การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 
ARF Acute Renal Failure  ไตวายฉบัพลนั 
CRF Chronic Renal Failure  ไตวายเร้ือรัง 
ESRD End Stage Renal Disease  โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 
CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis  
การลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดต่อเน่ืองดว้ย
ตนเอง 

AF Atrial Fibrillation  หวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากหอ้งบน 
VF Ventricular Fibrillation  หวัใจเตน้สัน่พล้ิวจากหอ้งล่าง 
VT Ventricular Tachycardia  หวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากหอ้งส่วนล่าง 
SVT Supra Ventricular Tachycardia  หวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากหอ้งส่วนบน 
STEMI ST Elevated Myocardial Infarction  โรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย แบบคล่ืนหวัใจ ST 

ยกสูง 
NSTEMI Non-ST Elevated Myocardial 

Infarction  
โรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย แบบคล่ืนหวัใจ ST 
ไม่ยกสูง 

LBP  Low Back Pain  ปวดหลงั 
AGE Acute Gastroenteritis  ล าไสอ้กัเสบฉบัพลนั 
CA Cancer  โรคมะเร็ง 
BPH Benign Prosthetic Hypertrophy  ต่อมลูกหมากโต 
STD Sexual transmitted disease  โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธุ์ 
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6. ตวัยอ่ภาษาองักฤษบอกเวลาในการใหย้า และวธีิใชย้า 
 
 a.c. : Ante cibum (Before meals)  - ก่อนอาหาร (เช่น รับประทานยาก่อนอาหาร) 
 p.c. : Post cibum (After meals) - หลงัอาหาร 
 hs : Hora comni (At bedtime)  - ก่อนนอน 
 p.r.n. : Pro re nanta   - เม่ือตอ้งการ เป็นการบอกเวลาการใชย้าเม่ือมีอาการ 
 Stat : Statim    - ทนัทีทนัใด 
 q.d. : quaque die (Each day)  - วนัละคร้ัง 
 OD : ommi die    - วนัละคร้ัง 
 b.i.d. : Twice daily   - วนัละสองคร้ัง (เช่นกินยาวนัละสองคร้ัง) 
 t.i.d. : ter in die (Three times daily) - วนัละ 3 คร้ัง 
 q.i.d. : quarter in die (Four times daily) - วนัละ 4 คร้ัง 
 q : quaque    - ทุก ๆ 
 q2h : quaque 2 hora (Every 2 hours) - ทุก 2 ชัว่โมง 
 q3h : quaque 3 hora (Every 3 hours) - ทุก 3 ชัว่โมง 

 po : Per os/Per oral   - ใหรั้บประทานยา 
 Inj. : Injection    - ยาฉีด 
 ID : Intradermal    - ฉีดยาเขา้ผวิหนงั 
 IM : Intramuscular   - ฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ 
 Rectral Suppo. : Rectal Suppositories - ใหส้อดทางทวารหนกั 
 sl : Sublingual    - ยาอมใตล้ิ้น 
 Vag. Suppo. : Vaginal Suppositories - ใหส้อดทางช่องคลอด 

 cc : Cubic centimeters   - ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
 g : gram, a unit of weight.  - หน่วยน ้ าหนกั กรัม 

 gtt : Drops    - หยด (หน่วยที่ใชส้ าหรับยาหยอด) 
 mg : Milligrams    - มิลลิแกรม 
 ml : Milliliters    - มิลลิลิตร 
 tsp : teaspoon    - ชอ้นชา 
 tbsp : tablespoon   - ชอ้นโตะ๊ 

 Cap : Capsula    - ยาแคปซูล 
 Tab : Tabella    - ยาเม็ด 
 susp : Suspension   - ยาน ้ า 
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ค าศพัทท์างการแพทยส่์วนมากมีรากฐานมาจากภาษากรีกและลาติน ศพัทท์ี่ควรทราบมีอยูม่าก 
ซ่ึงความหมายในแต่ละค าจะสามารถเดาความหมายไดจ้ากรากศพัทท์ี่ใส่อยูข่า้งหนา้ (Prefix) หรือค าต่อทา้ย 
(Suffix) ท าใหค้วามหมายของค ามีความหมายใกลเ้คียงกบัรากศพัทน์ั้น ๆ แต่เพียงบางส่วนที่พบเห็นและใช้
กนัอยูเ่สมอ เพือ่เพิม่เติมความเขา้ใจเร่ืองโรคและชนิดของการผา่ตดั สามารถน าไปใชใ้นการใหก้ารพยาบาล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
• ค าขึ้นตน้ (Prefix) 

Adreno-   เก่ียวกบัต่อม (gland) 
Broncho –   เก่ียวกบัหลอดลมปอด (bronchus) 
Chole-   เก่ียวกบัน ้ าดี (bile) 
Chondro-   เก่ียวกบักระดูกอ่อน (cartilage) 
Cranio-   เก่ียวกบักะโหลกศีรษะ (skull) 
Colo-   เก่ียวกบัล าไสใ้หญ่ (large intestine) 
Colpo-   เก่ียวกบัช่องคลอด (vagina) 
Cysto-   เก่ียวกบัถุง ถุงน ้ าดี กระเพาะปัสสาวะ (bladder) 
Gastro-   เก่ียวกบักระเพาะอาหาร (stomach) 
Entero-  เก่ียวกบัล าไสเ้ล็ก (small intestine) 
Hepa-   เก่ียวกบัตบั (liver) 
Hernio-   เก่ียวกบัอวยัวะที่ยืน่ออกมา (hernia) 
Hystero-   เก่ียวกบัมดลูก (uterus) 
Laparo-   เก่ียวกบัช่องทอ้ง (abdomen) 
Litho-   เก่ียวกบักอ้นน่ิว (stone) 
Nephro-   เก่ียวกบัไต (kidney) 
Orchido-   เก่ียวกบัอณัฑะ (testis) 
Osteo-   เก่ียวกบักระดูก (bone) 
Oophoro-   เก่ียวกบัรังไข่ (ovary) 
Procto-   เก่ียวกบัล าไสต้รง (rectum) 
Pyelo-   เก่ียวกบักรวยไต (renal pelvis) 
Salpinx-  เก่ียวกบัหลอด ท่อ ปีกมดลูก (fallopian tube) 
Tracheo-   เก่ียวกบัหลอดลมคอ (trachea) 
Uretero-   เก่ียวกบัท่อไต (ureter) 
Urethra-   เก่ียวกบัท่อปัสสาวะ (urethra) 
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• ค าลงทา้ย (Suffix) 
-ectomy  การตดัออก ถา้ตดัออกทั้งหมด เรียก total ตดัออกบางส่วน เรียก partial 
  ตดัออกเกือบทั้งหมด เรียก subtotal เช่น partial gastrectomy หมายถึงตดั
  กระเพาะอาหารออกบางส่วน 
-plasty  การผา่ตดัตกแต่งซ่อมแซมใหดี้ขึ้นกวา่เดิม เช่น urethroplasty (การผา่ตดั
  ตกแต่งท่อปัสสาวะ) 
-paxy  การขบใหแ้ตก เช่น lithopaxy (การขบน่ิว) 
-pexy  การผา่ตดัยดืตรึงใหอ้ยูก่บัที่ เช่น nephropexy (การตรึงไตใหอ้ยูใ่น 
  ต าแหน่งปกติ) 
-rhaphy  การเยบ็ซ่อมใหเ้หมือนปกติ เช่น hemi-orrhaphy (การผา่ตดัซ่อมบริเวณ
  ไสเ้ล่ือน) 
-scopy  การใช่เคร่ืองมือส่องตรวจดู เช่น orthro-scopy (การส่องตรวจขอ้เข่า) 
-stomy  การผา่ตดัใหมี้ทางติดต่อจากอวยัวะนั้นออกมาสู่ภายนอก โดยการใส่ท่อ
  หรือไม่ใส่ท่อก็ไดห้รือน าอวยัวะหน่ึงมาต่อกบัอีกอวยัวะหน่ึง เช่น  
  gastrostomy (การใส่ท่อจากกระเพาะอาหาร ออกมาทางหนา้ทอ้ง)  
  colostomy (การท าทางออกของอุจจาระทางหนา้ทอ้ง) gastroen- 
  terostomy (การต่อกระเพาะอาหารกบัล าไสเ้ล็ก) 
-tomy  การผา่ตดัเปิดเขา้ไปในอวยัวะนั้น แลว้เยบ็ปิด เช่น craniotomy (การผา่ตดั
  สมอง) 
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