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Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography
การส่องกล้อง

นี้มคี วามส�ำเร็จสูงมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไร
ก็ต ามอาจจะมีผู้ป่ วยบางคนที่ไ ม่ ส ามารถ
ท�ำได้ ซึง่ ขึน้ กับหลายปั จจัย แพทย์จะได้หา
วิธกี ารรักษาด้วยวิธอี น่ื ๆ ต่อไป

ท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อน

ที่ห้องพักฟื้น
หลังจากเสร็จจากการท�ำการส่องกล้อง
แล้ว ท่านจะมาอยู่ท่หี ้องพักฟื้ น เพื่อดูแล
สังเกตอาการหลังท�ำการส่องกล้อง เมือ่ ไม่
พบความผิดปกติใดๆ แพทย์จะให้ท่านกลับ
บ้าน พร้อมยา (ถ้ามี) ค�ำแนะน�ำและการนัด
มาภายหลัง โดยท่านสามารถเริม่ ทานน�้ำ หรือ
เหลวใส หลังจากกลับบ้านแล้ว 4 - 6 ชัวโมง
่

ความผิดปกติที่ท่านต้องติดต่อ
กับโรงพยาบาล
แม้ ว่ า การส่ อ งกล้ อ งชนิ ด นี้ ม ี ค วาม
ปลอดภัย อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีอาการดัง
ต่อไปนี้ ท่านต้องติดต่อ หรือมาโรงพยาบาล
เช่น ปวดท้องมากทานยาแล้วไม่ดีขึ้น มี
ไข้ทานยาแล้วไม่ดีขึ้น ถ่ายด�ำ อาเจียน
หน้ ามืด ให้ตดิ ต่อกลับมาทีโ่ รงพยาบาล หรือ
แพทย์ผใู้ ห้การรักษา

ข้อมูลการรักษา
โรงพยาบาล
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Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography
การส่องกล้อง
ท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อน
การส่องกล้องท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อน
เป็ นการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของท่อ
น�้ำดีและตับอ่อน เช่น โรคนิ่วท่อน�้ำดี มะเร็ง
ท่อน�้ำดี ท่อน�้ำดีตบี จากสาเหตุต่างๆ ท่อน�้ำดี
รัว่ โรคนิ่วท่อตับอ่อน ท่อตับอ่อนตีบ ท่อตับ
อ่อนรัว่ และมะเร็งตับอ่อน เป็ นต้น

การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง
เมือ่ แพทย์ตรวจและนัดท�ำการส่องกล้อง
ท่อน�้ำดีและท่อตับอ่อน ในวันนัดท่านต้องงด
อาหารและน�้ ำอย่างน้ อย 6 ชัวโมง
่
(โดย
ทัวไปมั
่ กจะงดอาหารหลังเทีย่ งคืนวันก่อนการ
ส่องกล้อง) งดยาละลายลิม่ เลือด (ต้องปรึกษา
กับแพทย์ทด่ี แู ลการให้ยาละลายลิม่ เลือดเพือ่
เตรียมการทีเ่ หมาะสม) ถ้ามีความดันโลหิต
สูงสามารถทานยาในตอนเช้าได้ตามด้วยน�้ ำ
เล็กน้ อย ผู้ป่วยที่มโี รคเบาหวาน และโรค
ไตวาย จะได้รบั ค�ำแนะน�ำเฉพาะจากแพทย์ผู้
ดูแล จะได้รบั การตรวจเลือดทีเ่ หมาะสมก่อน
การส่องกล้อง เช่น การท�ำงานของตับ (liver
function test) การท�ำงานของระบบการแข็ง
ตัวของเลือด เช่น Prothrombin time (PT,INR)
เกร็ดเลือด และจะได้รบั ค�ำอธิบายในการส่อง

กล้อง และการรักษา ตลอดจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ เช่น ตับอ่อนอักเสบ เลือดออก การ
ติดเชือ้ เกิดการทะลุ เป็ นต้น แต่โอกาสการเกิ ดภาวะ
แทรกซ้อนนี้ น้อยโดยประมาณร้อยละ 5 - 10 ซึง่ โดย
ทัวไปเป็
่
นการส่องกล้องทีม่ คี วามปลอดภัย เนื่องจาก
การตรวจนี้ตอ้ งใช้การถ่ายภาพรังสี (เอกซ์เรย์) และการ
ใช้สารทีม่ ไี อโอดีน ฉะนัน้ ท่านทีส่ งสัยว่าอาจจะตัง้ ครรภ์
แพ้อาหารทะเล แพ้ยาต่างๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

เอานิ่ วออกจากท่อน�้ำดี

การใส่ ท่ อ พลาสติ กรัก ษาท่ อ
น�้ำดีตีบ

วันที่มารับการส่องกล้อง
ท่านต้องมีญาติ มาให้การดูแล ประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ขึน้ ทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ ์ (ใน
กรณีทย่ี งั ไม่ได้ตรวจสอบ)
และรับ ผู้ป่ วยกลับ ในกรณี ท่ีใ ห้ก ารรัก ษาแบบ
วัน เดีย วกลับ และดูแ ลผู้ป่ วยตามค�ำ แนะน� ำ แพทย์
หลังจากกลับบ้านแล้ว และติดต่อกับแพทย์เมือ่ มีอาการ
ผิดปกติหลังจากการท�ำหัตถการ

ที่ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่อง
ท่านจะได้รบั การถามและตรวจสอบรายละเอียด
ของการเตรียมตัวอีกครัง้ ตรวจสอบผลเลือดทีม่ กี าร
ตรวจมาก่อน ประวัตกิ ารแพ้ยา ตัง้ ครรภ์ ให้น้�ำเกลือ
ทางหลอดเลือด วัดความดัน ชีพจร หรือพิจารณาให้ยา
ปฏิชวี นะถ้ามีความจ�ำเป็ น เป็ นต้น

การใส่ ท่อโลหะในคนไข้ที่เป็ น
มะเร็ง

ที่ห้องส่องกล้อง
ท่านจะได้รบั การพ่นยาชาในช่องปาก แล้วใส่
ที่ป้องกันการกัดกล้องในปาก จากนัน้ แพทย์จะให้ยา
สงบประสาท หรือยานอนหลับ หรือการดมยาสลบแล้ว
แต่ละโรงพยาบาลและสภาพผูป้ ่ วย จากนัน้ แพทย์จะ
ใส่กล้องตรวจเข้าทางปากจนถึงปากท่อน�้ำดีทบ่ี ริเวณ
ล�ำไส้เล็กส่วนต้น ท�ำการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ของผูป้ ่ วย เช่น เอานิ่วออกจากท่อน�้ ำดี การใส่ท่อ
พลาสติกรักษาท่อน�้ำดีตบี เป็ นต้น โดยทัวไปการตรวจ
่

