
อาการและการปฏิบัติตัวหลงัส่องกล้องตรวจ? 
1. อาการหลงัส่องกลอ้งตรวจ 
 อาจจะมีอาการแน่นทอ้งเลก็นอ้ย เน่ืองจากยงั
มีลมท่ีแพทยใ์ส่เขา้ไปขณะตรวจคา้งอยู ่
 อาการชาท่ีล าคอออกฤทธ์ิของยาชาจะมีอยู่
ประมาณ 1-2  ชัว่โมงหลงัยาชาหมดฤทธ์ิให้
ทดลองด่ืมน ้า ถา้ไม่มีส าลกัใหรั้บประทานอาหาร
ได ้

2. อาการผดิปกติท่ีควรมาพบแพทย ์
 ปวดเสียดแน่นทอ้งหรือหนา้อกมาก 
 มีไข ้
 ถ่ายอุจจาระสีด า อาเจียนเป็นเลือด 

3. หากมีการตดัช้ินเน้ือส่งตรวจ แพทยจ์ะนดัมาฟังผล
ท่ีหอ้งตรวจตามวนันดัคร้ังต่อไป 

4. รับประทานอาหารและยาตามท่ีแพทยส์ั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการมารับบริการวนัส่องกล้อง 
 
 

1. ยืน่ใบนัดทีห้่องส่องกล้อง ช้ัน3 อาคารอบัุติเหตุ 

2.  ซักประวตัิ ประเมนิอาการทัว่ไป 
- ให้ค าแนะน าการปฏบิัติตวัในการส่องกล้อง 
- เปลีย่นชุดเป็นของห้องส่อง 
- เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย 

 
3.  แพทย์ท าการส่องกล้อง 
 
4.  หลงัส่องกล้อง 

- น่ัง/นอน พกับริเวณห้องรอส่องตรวจ 
- พบแพทย์เพือ่รับค าแนะน า 
- พยาบาลประเมนิอาการ 
- ผู้ป่วยช าระเงินค่าหัตถการ, รับยา   กลบับ้าน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร 
และล าไส้เลก็ส่วนต้น 

( Esophagogastroduodenoscopy ) 
ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  

โรงพยาบาลสันทราย 
โทร.  053-921199 ต่อ 247 

                           
 
 

 
 



ส าหรับผู้ป่วยส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วน
ต้น ( gastroscopy) 
      

 
          เป็นการส่องกลอ้งตรวจเพื่อดูความผดิปกติ
หรือรอยโรคต่างๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ
อาหารและล าไส้เลก็ส่วนตน้  โดยการใส่กลอ้งตรวจ
เขา้ทางปาก เขา้ไปในล าคอผา่นหลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร และล าไส้เลก็ส่วนตน้ ตามล าดบั 
ใชเ้วลา 10-20 นาที 
ท าไมต้องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น? 
แพทยจ์ะใชก้ารส่องกลอ้งเพื่อตรวจสาเหตุของโรค
ต่อไปน้ี 

1. อาการปวดทอ้งส่วนบนท่ีไดรั้บการรักษาแลว้ยงั 

ไม่หาย 

2. อาการกลืนล าบาก หรือกลืนแลว้เจบ็ 

3. อาการของโรคกรดในกระเพาะอาหารไหล

ยอ้นกลบั 

4. ตอ้งการการวนิิจฉยัท่ีแน่นอนในผูป่้วยท่ีมี

ภาพถ่ายทางรังสีผดิปกติ เช่น พบแผลหรือเน้ือ

งอกในกระเพาะอาหาร 

5. ผูป่้วยท่ีมีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 

6. เพื่อประเมินการบาดเจบ็ทางเดินอาหารในผูท่ี้กิน

สารกดักร่อน 

7. ผูป่้วยโรคตบัแขง็ท่ีตอ้งการตรวจหาหรือรักษา

เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร 

8. เพื่อรักษาอาการตีบแคบของทางเดินอาหารโดย

การขยาย หรือการใส่ท่อ หรือการฉีดยา 

ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนมาตรวจ ? 
ค าแนะน าการปฏิบติัตวัอยูใ่นใบนดันะคะ 
อะไรจะเกดิขึน้บ้างกบัตัวท่าน ขณะได้รับการตรวจ? 
1. เม่ือถึงหอ้งตรวจท่านจะไดพ้บกบัพยาบาลท่ีจะ

ดูแลท่านตลอดเวลาท่ีท่านไดรั้บการตรวจ 

2. ท่านจะไดรั้บการพ่นยาชาเฉพาะท่ีลงในล าคอ  3 
คร้ัง ห่างกนัคร้ังละ 5 นาที   ยาชาจะมีรสขม
สามารถกลืนลงไปได ้ไม่มีอนัตราย ยาชาออก
ฤทธ์ิจะรู้สึกชาท่ีล าคอ กลืนน ้าลายล าบาก 
 

 
3. จดัใหน้อนในท่านอนตะแคงซา้ย 
4. ขณะท่ีแพทยใ์ส่กลอ้งส่องตรวจเขา้ไปทางปากให้

ท่าน ช่วยกลืนกลอ้งเขา้สู่หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหารหลงัจากนั้นใหน้อนน่ิงๆ ถา้มีน ้าลายปล่อย
ใหน้ ้าลายไหลออกมาไม่ควรกลืน เพราะอาจ
ส าลกัได ้ในระหวา่งตรวจแพทยจ์ะใส่ลมเลก็นอ้ย
เขา้ไปในกระเพาะอาหาร เพื่อใหส้ามารถมองเห็น
ส่ิงผดิปกติภายในได ้ซ่ึงจะไม่เจบ็และอาจจะแน่น
ทอ้งเลก็นอ้ย 

 

 



 
 

1.ให้มานอนโรงพยาบาลในเวลา 08.00 น.-15.00 น. 
( หากผู้ป่วยไม่ยนืยันการท าหัตถการทั้งนี ้ทาง

โรงพยาบาลขออนุญาตยกเลิกการท าหัตถการในคร้ังนี ้ 

ทั้งนีเ้พือ่เลือ่นนัดให้คิวผู้ป่วยรายถัดไป ) 

2. ยืน่บัตรห้องบัตร(วนัหยุดราชการ),ยืน่จุดบริการ

ด่านหน้า (ในวนัท าการ) 

3. มาห้องฉุกเฉิน(วนัหยุดราชการ),จุดซักประวตัิ

ตึกผู้ป่วยนอก (ในวนัท าการ) เพือ่ซักประวตัิ 

ประเมนิอาการทัว่ไป 

4. นอนโรงพยาบาล เตรียมตัวก่อนส่องกล้อง  

( 1 วนัก่อนส่อง ) 

5. ท าหัตถการทีห้่องส่องกล้อง 

6. ส่งกลบัหอผู้ป่วย (วางแผนการจ าหน่าย ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 
( Colonoscopy ) 

ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  
โรงพยาบาลสันทราย  

โทร. 053-921199 ต่อ 247 
 

 
  

ขั้นตอนการมารับบริการวนัส่องกล้อง 
 



 
การเตรียมตัวและข้อควรปฏบิัติ 

ส าหรับผู้ป่วยส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 
(Colonoscopy) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
เป็นการส่องกลอ้งตรวจเพื่อดูลกัษณะ หรือ

ความผดิปกติ ของล าไส้ใหญ่ หรือ ล าไส้เลก็ส่วน
ปลาย โดยการใส่กลอ้งตรวจเขา้ทางทวารผา่นเขา้
ไปในล าไส้ใหญ่ ประมาณ 30-60 นาที 
 
ข้อบ่งช้ีในการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ 
1.  ไม่มีอาการ แต่ตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็ง       

ล  าไส้ใหญ่ 
2. มีอาการผดิปกติ เก่ียวกบัล าไส้ใหญ่ หรือล าไส้

เลก็ส่วนปลาย ไดแ้ก่ 

- ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน 
- ทอ้งผกูนานผดิปกติ หรือลกัษณะอุจจาระท่ี
ผดิปกติ 

- ตรวจพบความผดิปกติของภาพถ่ายรังสีของ      
ล  าไส้ใหญ่ 

- มีอาการเก่ียวกบัล าไส้ใหญ่ แต่การตรวจทาง
ภาพถ่ายรังสีไดผ้ลปกติ 

- มีประวติัครอบครัวเป็นมะเร็งล าไส้ 
- ผลการตรวจอุจจาระทางหอ้งปฏิบติัการพบมี 
เลือดปน 

 
การเตรียมตัวส าหรับการตรวจ 
ค าแนะน าการปฏิบติัตวัอยูใ่นใบนดันะคะ 
 
การปฏบิัติตัวขณะส่องกล้องตรวจ 
1. ท่านจะไดรั้บการใหน้ ้าเกลือส าหรับฉีดยาเพื่อ

บรรเทาอาการปวดขณะส่องกลอ้งตรวจ 
2. ผูป่้วยอยูใ่นท่านอนตะแคงซา้ยโดยใหส้ะโพก

อยูท่ี่ขอบเตียงเลก็นอ้ย 
3. ขณะท่ีแพทยใ์ส่กลอ้งส่องตรวจเขา้ไปทางทวาร

หนกั  จะรู้สึกแน่นอึดอดัทอ้งใหห้ายใจลึกๆ 
ยาวๆ 

 

อาการและการปฏิบัติตัวหลงัส่องกล้องตรวจ 
1. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาฉีด จะไดน้อนพกัจนกวา่จะ

รู้สึกตวัดี 
2. อาการหลงัส่องกลอ้งตรวจ 

- อาจจะมีอาการแน่นทอ้งเลก็นอ้ย เน่ืองจากลม        
ท่ีแพทยใ์ส่เขา้ไปขณะตรวจ ยงัมีคา้งอยู ่

- กรณีตดัช้ินเน้ือส่งตรวจอาจมีเลือดปนอุจจาระ
เลก็นอ้ย ใน 2 วนัแรก 

3. อาการผดิปกติท่ีควรมาแพทย ์
- ปวดทอ้งเฉียบพลนั, ไข ้

4. มีเลือดออกจากทวารหนกั 
5. หากมีการตดัช้ินเน้ือส่งตรวจ แพทยจ์ะนดัมาฟัง

ผลท่ีหอ้งตรวจตามวนันดัคร้ังต่อไป 


