อาการและการปฏิบัติตัวหลังส่ องกล้ องตรวจ?
1. อาการหลังส่ องกล้องตรวจ
 อาจจะมีอาการแน่นท้องเล็กน้อย เนื่องจากยัง
มีลมที่แพทย์ใส่ เข้าไปขณะตรวจค้างอยู่
 อาการชาที่ลาคอออกฤทธิ์ ของยาชาจะมีอยู่
ประมาณ 1-2 ชัว่ โมงหลังยาชาหมดฤทธิ์ให้
ทดลองดื่มน้ า ถ้าไม่มีสาลักให้รับประทานอาหาร
ได้
2. อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
 ปวดเสี ยดแน่นท้องหรื อหน้าอกมาก
 มีไข้
 ถ่ายอุจจาระสี ดา อาเจียนเป็ นเลือด
3. หากมีการตัดชิ้นเนื้อส่ งตรวจ แพทย์จะนัดมาฟังผล
ที่หอ้ งตรวจตามวันนัดครั้งต่อไป
4. รับประทานอาหารและยาตามที่แพทย์สั่ง

ขั้นตอนการมารับบริการวันส่ องกล้อง
1. ยืน่ ใบนัดทีห่ ้ องส่ องกล้อง ชั้น3 อาคารอุบัติเหตุ
2. ซักประวัติ ประเมินอาการทัว่ ไป
- ให้ คาแนะนาการปฏิบัติตวั ในการส่ องกล้ อง
- เปลีย่ นชุดเป็ นของห้ องส่ อง
- เตรียมความพร้ อมของผู้ป่วย
3. แพทย์ ทาการส่ องกล้อง
4. หลังส่ องกล้ อง
- นั่ง/นอน พักบริเวณห้ องรอส่ องตรวจ
- พบแพทย์ เพือ่ รับคาแนะนา
- พยาบาลประเมินอาการ
- ผู้ป่วยชาระเงินค่าหัตถการ, รับยา กลับบ้ าน

การส่ องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
และลาไส้ เล็กส่ วนต้ น
( Esophagogastroduodenoscopy )
ห้ องส่ องกล้ องระบบทางเดินอาหาร
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สาหรับผู้ป่วยส่ องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่ วน
ต้ น ( gastroscopy)

เป็ นการส่ องกล้องตรวจเพื่อดูความผิดปกติ
หรื อรอยโรคต่างๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ
อาหารและลาไส้เล็กส่ วนต้น โดยการใส่ กล้องตรวจ
เข้าทางปาก เข้าไปในลาคอผ่านหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร และลาไส้เล็กส่ วนต้น ตามลาดับ
ใช้เวลา 10-20 นาที
ทาไมต้ องส่ องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่ วนต้ น?
แพทย์จะใช้การส่ องกล้องเพื่อตรวจสาเหตุของโรค
ต่อไปนี้

1. อาการปวดท้องส่ วนบนที่ได้รับการรักษาแล้วยัง
ไม่หาย
2. อาการกลืนลาบาก หรื อกลืนแล้วเจ็บ
3. อาการของโรคกรดในกระเพาะอาหารไหล
ย้อนกลับ
4. ต้องการการวินิจฉัยที่แน่นอนในผูป้ ่ วยที่มี
ภาพถ่ายทางรังสี ผดิ ปกติ เช่น พบแผลหรื อเนื้อ
งอกในกระเพาะอาหาร
5. ผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบน
6. เพื่อประเมินการบาดเจ็บทางเดินอาหารในผูท้ ี่กิน
สารกัดกร่ อน
7. ผูป้ ่ วยโรคตับแข็งที่ตอ้ งการตรวจหาหรื อรักษา
เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร
8. เพื่อรักษาอาการตีบแคบของทางเดินอาหารโดย
การขยาย หรื อการใส่ ท่อ หรื อการฉีดยา
ควรเตรียมตัวอย่ างไรก่อนมาตรวจ ?
คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั อยูใ่ นใบนัดนะคะ
อะไรจะเกิดขึน้ บ้ างกับตัวท่ าน ขณะได้ รับการตรวจ?
1. เมื่อถึงห้องตรวจท่านจะได้พบกับพยาบาลที่จะ
ดูแลท่านตลอดเวลาที่ท่านได้รับการตรวจ

2. ท่านจะได้รับการพ่นยาชาเฉพาะที่ลงในลาคอ 3
ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที ยาชาจะมีรสขม
สามารถกลืนลงไปได้ ไม่มีอนั ตราย ยาชาออก
ฤทธิ์จะรู ้สึกชาที่ลาคอ กลืนน้ าลายลาบาก

3. จัดให้นอนในท่านอนตะแคงซ้าย
4. ขณะที่แพทย์ใส่ กล้องส่ องตรวจเข้าไปทางปากให้
ท่าน ช่วยกลืนกล้องเข้าสู่ หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหารหลังจากนั้นให้นอนนิ่งๆ ถ้ามีน้ าลายปล่อย
ให้น้ าลายไหลออกมาไม่ควรกลืน เพราะอาจ
สาลักได้ ในระหว่างตรวจแพทย์จะใส่ ลมเล็กน้อย
เข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อให้สามารถมองเห็น
สิ่ งผิดปกติภายในได้ ซึ่งจะไม่เจ็บและอาจจะแน่น
ท้องเล็กน้อย

ขั้นตอนการมารับบริการวันส่ องกล้อง

1.ให้ มานอนโรงพยาบาลในเวลา 08.00 น.-15.00 น.
( หากผู้ป่วยไม่ ยนื ยันการทาหัตถการทั้งนี้ ทาง
โรงพยาบาลขออนุญาตยกเลิกการทาหัตถการในครั้งนี้
ทั้งนีเ้ พือ่ เลือ่ นนัดให้ คิวผู้ป่วยรายถัดไป )

2. ยืน่ บัตรห้ องบัตร(วันหยุดราชการ),ยืน่ จุดบริการ
ด่ านหน้ า (ในวันทาการ)
3. มาห้ องฉุกเฉิน(วันหยุดราชการ),จุดซักประวัติ
ตึกผู้ป่วยนอก (ในวันทาการ) เพือ่ ซักประวัติ
ประเมินอาการทัว่ ไป
4. นอนโรงพยาบาล เตรียมตัวก่อนส่ องกล้อง
( 1 วันก่อนส่ อง )
5. ทาหัตถการทีห่ ้ องส่ องกล้ อง
6. ส่ งกลับหอผู้ป่วย (วางแผนการจาหน่ าย )

การส่ องกล้องตรวจลาไส้ ใหญ่
( Colonoscopy )
ห้ องส่ องกล้ องระบบทางเดินอาหาร
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การเตรียมตัวและข้ อควรปฏิบัติ
สาหรับผู้ป่วยส่ องกล้องตรวจลาไส้ ใหญ่
(Colonoscopy)

- ถ่ายอุจจาระมีมูกหรื อเลือดปน
- ท้องผูกนานผิดปกติ หรื อลักษณะอุจจาระที่
ผิดปกติ
- ตรวจพบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสี ของ
ลาไส้ใหญ่
- มีอาการเกี่ยวกับลาไส้ใหญ่ แต่การตรวจทาง
ภาพถ่ายรังสี ได้ผลปกติ
- มีประวัติครอบครัวเป็ นมะเร็งลาไส้
- ผลการตรวจอุจจาระทางห้องปฏิบตั ิการพบมี
เลือดปน
การเตรียมตัวสาหรับการตรวจ
คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั อยูใ่ นใบนัดนะคะ

เป็ นการส่ องกล้องตรวจเพื่อดูลกั ษณะ หรื อ
ความผิดปกติ ของลาไส้ใหญ่ หรื อ ลาไส้เล็กส่ วน
ปลาย โดยการใส่ กล้องตรวจเข้าทางทวารผ่านเข้า
ไปในลาไส้ใหญ่ ประมาณ 30-60 นาที
ข้ อบ่ งชี้ในการส่ องกล้ องลาไส้ ใหญ่
1. ไม่มีอาการ แต่ตอ้ งการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่
2. มีอาการผิดปกติ เกี่ยวกับลาไส้ใหญ่ หรื อลาไส้
เล็กส่ วนปลาย ได้แก่

การปฏิบัติตัวขณะส่ องกล้ องตรวจ
1. ท่านจะได้รับการให้น้ าเกลือสาหรับฉีดยาเพื่อ
บรรเทาอาการปวดขณะส่ องกล้องตรวจ
2. ผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนตะแคงซ้ายโดยให้สะโพก
อยูท่ ี่ขอบเตียงเล็กน้อย
3. ขณะที่แพทย์ใส่ กล้องส่ องตรวจเข้าไปทางทวาร
หนัก จะรู ้สึกแน่นอึดอัดท้องให้หายใจลึกๆ
ยาวๆ

อาการและการปฏิบัติตัวหลังส่ องกล้ องตรวจ
1. ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาฉีด จะได้นอนพักจนกว่าจะ
รู ้สึกตัวดี
2. อาการหลังส่ องกล้องตรวจ
- อาจจะมีอาการแน่นท้องเล็กน้อย เนื่องจากลม
ที่แพทย์ใส่ เข้าไปขณะตรวจ ยังมีคา้ งอยู่
- กรณี ตดั ชิ้นเนื้อส่ งตรวจอาจมีเลือดปนอุจจาระ
เล็กน้อย ใน 2 วันแรก
3. อาการผิดปกติที่ควรมาแพทย์
- ปวดท้องเฉียบพลัน, ไข้
4. มีเลือดออกจากทวารหนัก
5. หากมีการตัดชิ้นเนื้อส่ งตรวจ แพทย์จะนัดมาฟัง
ผลที่หอ้ งตรวจตามวันนัดครั้งต่อไป

