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บัตรนัดส่ องกล้องตรวจลำไส้ ใหญ่ ห้ องส่ องกล้องระบบทำงเดินอำหำร โรงพยำบำลสั นทรำย
ชื่อ-สกุล.....................................................................................................

HN.............................................

วันที่มานอนรพ.วันที่.............................................. เวลา....08.00 -15.00....น...แพทย์ผตู้ รวจ.............................

กำรเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วย
 2 วันก่อนส่ องกล้อง วันที่........................................และวันที่...................................
ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ทุกมื้อและ งดรับประทำนอำหำรที่มีกำกใย เช่น
เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้, นมสด, น้ าเต้าหู ้ และเครื่ องดื่มที่มีสี เช่นน้ าแดง
 วันที่............................................ เวลา 18.00 น.
o ดื่มยาระบาย(Swift) 45 ซี ซี และดื่มน้ าตาม 2,000 ซี ซี โดยค่อยๆดื่มครั้งละ 250 ซีซี ให้หมดภายใน
2 ชัว่ โมง
o งดรับประทานอาหารหลังเที่ยงคืน
 วันที่............................................ เวลา 6.00 น.
o รับประทานยาระบายชนิดเม็ด ( Senokot )……. เม็ด
o ดื่มยาระบาย(Swift) 45 ซี ซี และดื่มน้ าตาม 2,000 ซี ซี โดยค่อยๆดื่มครั้งละ 250 ซีซีให้หมดภายใน
2 ชัว่ โมง
o รับประทานยาขับลม (Air-x) ........... เม็ด เคี้ยวก่อนกลืน
o หลังดื่มนำ้ หมด ให้ งดอำหำรและเครื่องดื่มทุกชนิด งดรับประทำนอำหำรเช้ ำ
 สำหรับผู้ป่วยทีม่ ีโรคประจำตัว และต้ องให้ ยำประจำ ให้ ปฏิบัติตัวดังนี้
o ยาลดความดัน, ยาโรคหลอดเลือดและหัวใจ ให้รับประทานเวลา.........................
วันที่..................................... โดยให้ดื่มน้ าตามเล็กน้อย
o งดรับประทำนยาป้ องกันหลอดเลือดอุดตันและยาละลายลิ่มเลือด ตั้งแต่วนั ที่.................
o งดรับประทำนยาโรคเบาหวาน และ งดฉีดอินสุ ลนิ มือ้ เช้ ำ วันที่..................................
o ยาอื่นๆ......................................................................................................................
o ให้นายาที่รับประทานประจา ติดตัวไปโรงพยาบาลด้วย
 ข้อแนะนาอื่นๆ
o ควรมีญาติ หรื อผูท้ ี่สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือได้ไปส่ งและรับกลับบ้าน และผูป้ ่ วยไม่ควรขับ
รถไป-กลับตามลาพัง
o การแต่งกาย ให้สวมเสื้ อผ้าที่ใส่ สบาย ไม่คบั จนเกินไป ไม่ควรสวมใส่ เครื่ องประดับ หรื อนาของมี
ค่าติดตัวไปโรงพยาบาล
o ผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ถ้าใบส่ งตัวหมดอายุ ให้ไปติดต่อขอใบส่ งตัวใหม่
ล่วงหน้า ก่อนวันนัด
o หากท่านไม่สามารถไปรับการตรวจตามนัด หรื อมีปัญหา ข้อสงสัย ต้องการคาแนะนา กรุ ณาติดต่อ
โทร 053-921199 ต่อ 247
( หำกผู้ป่วยไม่ ยนื ยันกำรทำหัตถกำร ทำงโรงพยำบำลขออนุญำตยกเลิกกำรทำหัตถกำรในครั้งนี้ ทั้งนีเ้ พือ่ เลือ่ นนัด
ให้ คิวผู้ป่วยรำยถัดไป )
ผูอ้ อกใบนัด..............................วันที่...............................
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บัตรนัดส่ องกล้องตรวจทำงเดินอำหำรส่ วนต้ น
ห้ องส่ องกล้ องระบบทำงเดินอำหำร โรงพยำบำลสั นทรำย
ชื่อ-สกุล.....................................................................................................

HN........................................

วันที่นดั ส่ องกล้อง..............................................

แพทย์ผตู้ รวจ........................

เวลา.........................

กำรเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วย
 1 วันก่อนส่ องกล้อง วันที่........................................(ทานข้าวต้มใส่ เกลือและดื่มน้ าเปล่าเท่านั้น)
ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ทุกมื้อและ งดรับประทำนอำหำรที่มีกำกใย เช่น
เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้, นมสด, น้ าเต้าหู ้ และเครื่ องดื่มที่มีสี เช่นน้ าแดง
o งดรับประทานอาหารหลังเที่ยงคืน
 สำหรับผู้ป่วยทีม่ ีโรคประจำตัว และต้ องให้ ยำประจำ ให้ ปฏิบัติตัวดังนี้
o ยาลดความดัน, ยาโรคหลอดเลือดและหัวใจ ให้รับประทานเวลา...................................
วันที่..................................... โดยให้ดื่มน้ าตามเล็กน้อย
o งดรับประทำนยาป้ องกันหลอดเลือดอุดตันและยาละลายลิ่มเลือด ตั้งแต่วนั ที่.................
o งดรับประทำนยาโรคเบาหวาน และ งดฉีดอินสุ ลนิ มือ้ เช้ ำ วันที่..................................
o ยาอื่นๆ......................................................................................................................
o ให้นายาที่รับประทานประจา ติดตัวไปโรงพยาบาลด้วย
 ข้อแนะนาอื่นๆ
o ควรมีญาติ หรื อผูท้ ี่สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือได้ไปส่ งและรับกลับบ้าน และผูป้ ่ วยไม่ควรขับ
รถไป-กลับตามลาพัง
o การแต่งกาย ให้สวมเสื้ อผ้าที่ใส่ สบาย ไม่คบั จนเกินไป ไม่ควรสวมใส่ เครื่ องประดับ หรื อนาของมี
ค่าติดตัวไปโรงพยาบาล
o ผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ถ้าใบส่ งตัวหมดอายุ ให้ไปติดต่อขอใบส่ งตัวใหม่
ล่วงหน้า ก่อนวันนัด
o หากท่านไม่สามารถไปรับการตรวจตามนัด หรื อมีปัญหา ข้อสงสัย ต้องการคาแนะนา กรุ ณาติดต่อ
โทร 053-921199 ต่อ 247
 ( หำกผู้ป่วยไม่ ยนื ยันกำรทำหัตถกำร ทำงโรงพยำบำลขออนุญำตยกเลิกกำรทำหัตถกำรในครั้งนี้ ทั้งนีเ้ พือ่
เลือ่ นนัดให้ คิวผู้ป่วยรำยถัดไป )
ผูอ้ อกใบนัด.............................วันที่...............

