
แหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
ทางเลอืกบรกิาร NHS: www.nhs.uk/conditions 

เว็บไซตข์องเรา: www.sfh-tr.nhs.uk  

Patient Experience Team  
(ทมีดแูลประสบการณผ์ูป่้วย หรอื PET) 

PET เป็นบรกิารทีพ่รอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืแกท่า่นเกีย่วกบั 
ค าชืน่ชม ขอ้กงัวล หรอืค ารอ้งเรยีนใด ๆ และจะด าเนนิการเพือ่ให ้
มั่นใจวา่ทา่นจะไดรั้บบรกิารทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

โรงพยาบาล King’s Mill Hospital: 01623 672222 

โรงพยาบาล Newark Hospital: 01636 685692 

อเีมล: sfh-tr.PET@nhs.net  

หากทา่นตอ้งการไดร้ับขอ้มลูนีใ้นรปูแบบอืน่ เชน่ ตวัอกัษรขนาดใหญห่รอืตวัอกัษรที่
อา่นงา่ย หรอืหากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืในการสือ่สารกบัเรา ตวัอยา่งเชน่ ใน
กรณีทีท่า่นใชภ้าษามอืองักฤษ (British Sign Language) โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ 
ทา่นสามารถตดิตอ่กบั Patient Experience Team ไดท้ีโ่ทร 01623 672222 หรอื
อเีมล sfh-tr.PET@nhs.net 

เอกสารฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเทา่นัน้ และไมค่วรใชท้ดแทนค าปรกึษาที่
ทา่นไดร้ับจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่น โดยอาจ
มกีารอา้งองิถงึเว็บไซตภ์ายนอกเพือ่ใหข้อ้มลูและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  
เราไมส่ามารถยอมรับความรบัผดิชอบใด ๆ ตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงอยูบ่นเว็บไซตเ์หลา่นัน้ 

หากทา่นตอ้งการรายการขอ้มลูอา้งองิฉบบัสมบรูณ์ (หากเกีย่วขอ้ง) ของแผน่พบันี ้
โปรดอเีมลไปที ่sfh-tr.patientinformation@nhs.net หรอืโทร 01623 622515  
ตอ่ 6927 

ขอ้มลูส าหรบัผูป่้วย 

ยนิดตีอ้นรบัสูห่อผูป่้วยรายวนั (Day Case Ward) 
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ผูป่้วยทกุรายจะไดรั้บการรับตัวเขา้เป็นผูป่้วยในหอผูป่้วยรายวนัโดย
พยาบาล ซึง่จะสอบถามค าถามบางขอ้และสวมสายรัดขอ้มอืใหแ้กท่า่น 
หากทา่นมอีาการแพส้ ิง่ใดก็ตาม ทา่นจะไดรั้บสายรัดขอ้มอืสแีดงเพิม่เตมิ 
 
พยาบาลจะท าการเก็บขอ้มลูการสงัเกตการณ์ผูป่้วยทกุราย เชน่ การวดัคา่
ความดันโลหติ ชพีจร อณุหภมู ิระดับออกซเิจนในเลอืด และอัตราการ
หายใจ 
 
ผูป่้วยอาจจะไดพ้บหรอือาจไมไ่ดพ้บกับศัลยแพทยแ์ละวสิญัญแีพทยก์อ่น
การผา่ตัด 
 
ผูป่้วยบางรายจะไดรั้บการท าเครือ่งหมายบนผวิหนังกอ่นการผา่ตัดโดยใช ้

ปากกาเขยีนผวิหนังชนดิพเิศษ 
 
ผูป่้วยบางรายจะไดรั้บการจา่ยถงุเทา้ชนดิรัดแน่นเพือ่ป้องกันการเกดิลิม่
เลอืด นอกจากนีผู้ป่้วยบางรายจะไดรั้บการฉีดยาเพือ่ป้องกันการเกดิลิม่
เลอืด ซึง่ในบางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชย้าดังกลา่วอยา่งตอ่เนือ่งหลังจากที่
กลับบา้นแลว้ 
 
ผูป่้วยบางรายจะไดรั้บการตรวจเลอืดในวนัทีท่ าการผา่ตัด โดยพยาบาลจะ
เป็นผูด้ าเนนิการนีห้ากจ าเป็น 
 
ผูป่้วยทีถ่กูขอใหห้ยดุการใชย้าวารฟ์ารนีกอ่นมาโรงพยาบาลจะไดรั้บการ
เจาะเลอืดเพือ่ประเมนิระดับ INR (ระยะเวลาในการแข็งตัวของเลอืด) เมือ่
ไดท้ราบผลนีแ้ลว้ แพทยจ์ะตัดสนิใจวา่ท าการผา่ตัดไดเ้นือ่งจากมรีะดับ
อยูใ่นชว่งปกต ิหรอืจะตอ้งเลือ่นก าหนดไปกอ่นจนกวา่จะมรีะดับอยูใ่นชว่ง
ปกต ิ

ยนิดตีอ้นรบัสูห่อผูป่้วยรายวนั 
 

หมายเลขโทรศัพทส์ าหรับการตดิตอ่ของเราคอื 01623 622515  
ตอ่ 6061 และ 2409 

 

หอผูป่้วยรายวนัเป็นหอผา่ตัดแบบผสมทัง้เพศชายและหญงิทีใ่หบ้รกิาร
ดา้นการผา่ตัดประเภทตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่การผา่ตัดเกีย่วกับกระดกูและ
กลา้มเนือ้ นรเีวชวทิยา การผา่ตัดท่ัวไป การผา่ตัดทรวงอก โสตศอ
นาสกิวทิยา ระบบปัสสาวะ และการผา่ตัดเกีย่วกับนัยนต์า 
 

เรามนีโยบายเขม้งวดทีอ่นุญาตผูเ้ขา้เยีย่มผูป่้วยภายในบรเิวณหอ้งพัก
ผูป่้วยของหอผูป่้วยไดส้องทา่นเทา่นัน้ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถงึ 
19.00 น. เราไมอ่นุญาตผูเ้ขา้เยีย่มผูป่้วยภายในบรเิวณเตยีงเคลือ่นยา้ย
ผูป่้วยของหอผูป่้วย พยาบาลจะแจง้ใหท้ราบวา่ทา่นตอ้งไปทีบ่รเิวณใด 
 
นโยบายของโรงพยาบาลไมอ่นุญาตใหท้ าการชารจ์แบตเตอรี่
โทรศัพทม์อืถอืของผูป่้วย แตผู่ป่้วยสามารถน าโทรศัพทท์ีไ่ดรั้บการ
ชารจ์อยา่งเต็มทีแ่ลว้มาดว้ย 
 

การเตรยีมตวัส าหรบัการผา่ตดัของทา่น 
 

ทา่นจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหรั้บประทานอาหารหรอืดืม่เครือ่งดืม่กอ่นการ
ผา่ตัด ซึง่รวมถงึลกูกวาด หมากฝร่ัง และน ้า 
 
ขอแนะน าใหท้า่นงดสบูบหุรีก่อ่นการผา่ตัดของทา่น ทางโรงพยาบาลมี
นโยบายหา้มสบูบหุรีภ่ายในอาณาบรเิวณของโรงพยาบาล ซึง่
สอดคลอ้งกับนโยบายของ NHS 
 
การรับประทานอาหาร การดืม่เครือ่งดืม่ หรอืการสบูบหุรีก่อ่นการผา่ตัด
อาจสง่ผลใหก้ารผา่ตัดตอ้งถกูยกเลกิได ้
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ทางโรงพยาบาลมนีโยบายทีก่ าหนดใหผู้ป่้วยเพศหญงิทีม่อีาย ุ50 
ปีหรอืนอ้ยกวา่ทกุรายตอ้งใหต้ัวอยา่งปัสสาวะเพือ่น าไปตรวจสอบ
การตัง้ครรภใ์นวนัทีท่ าการผา่ตัด ซึง่มผีลบังคับใชก้ับผูห้ญงิทกุคน
รวมทัง้ผูท้ีไ่ดท้ าหมันแลว้ 
 
ทา่นจะถกูน าตัวไปยังหอผา่ตัดเมือ่เจา้หนา้ทีป่ระจ าหอผา่ตัดแจง้ให ้
ทราบ โปรดตระหนักวา่ขัน้ตอนนีอ้าจตอ้งใชเ้วลารอคอยนานหลาย
ชัว่โมง 
 
ทา่นจะถกูน าตัวไปยังบรเิวณทีจั่ดเตรยีมไวเ้พือ่รอเขา้หอ้งผา่ตัด 
และจะด าเนนิการตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น  
 
หลังจากทีท่า่นไดรั้บการน าตัวไปยังหอ้งใหย้าสลบแลว้ จะมกีาร
ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอกีครัง้ เจา้หนา้ทีจ่ะวางอปุกรณ์
ควบคมุไวบ้นทรวงอกและแขนของทา่น และทา่นจะถกูขอใหห้ายใจ
ออกซเิจนเขา้ผา่นหนา้กากครอบ ณ จดุนี ้จะมกีารสอดใสส่าย (ทอ่
พลาสตกิขนาดเล็กทีส่อดเขา้ในเสน้เลอืดด าของทา่น) ซึง่ใชใ้นการ
ใหย้า โดยจะยังคงไวใ้นลักษณะนีจ้นกระท่ังหลังการผา่ตัดของทา่น
และทา่นสามารถรับประทานอาหาร ดืม่เครือ่งดืม่ และเดนิไดแ้ลว้ 

 
สิง่ทีค่าดหวงัหลงัการผา่ตดั 
 

ทันทหีลังจากการผา่ตัด ทา่นจะถกูน าตัวไปยังบรเิวณพักฟ้ืน 
ระยะแรกซึง่ทา่นจะอยูภ่ายใตก้ารสงัเกตการณ์ 
 
ทา่นจะยังคงอยูท่ีน่ีไ่ปจนกวา่ทา่นจะฟ้ืนตัวไดด้เีพยีงพอทีจ่ะกลับไป
ยังหอผูป่้วยรายวนัได ้

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาวารฟ์ารนีจะไดรั้บมอบแผนซึง่จัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยระบวุา่ตอ้งรับประทานยาเมือ่ใดและจ านวนเทา่ใด และ
ตอ้งกลับมาตรวจระดับ INR อกีครัง้เมือ่ใด 
 
วสิญัญแีพทยอ์าจจา่ยยาใหผู้ป่้วยรับประทาน (โดยทางปาก) กอ่น 
การผา่ตัด ซึง่โดยปกตแิลว้จะเป็นยาบรรเทาปวดและยาตา้นอาการ
คลืน่ไสอ้าเจยีน 
 

ผูป่้วยทกุรายจะถกูขอใหถ้อดเสือ้ผา้และเปลีย่นไปสวมชดุเขา้หอ้ง
ผา่ตัด (ซึง่จะผกูรัดใหแ้น่นจากทางดา้นหลัง) ผูป่้วยทีเ่ขา้รับการ
ผา่ตัดเกีย่วกับระบบปัสสาวะ นรเีวชวทิยา และการผา่ตัดท่ัวไป 
รวมถงึการผา่ตัดเกีย่วกับกระดกูและกลา้มเนือ้บางกรณี จะถกูขอให ้
ถอดกางเกงใน โดยจะมกีางเกงในแบบใชค้รัง้เดยีวจัดเตรยีมไวใ้ห ้
 
ผูป่้วยเพศหญงิทกุรายจะถกูขอใหถ้อดเสือ้ชัน้ในส าหรับการผา่ตัด
ทกุประเภท 
 

ผูป่้วยจะถกูขอใหส้วมรองเทา้แตะและเสือ้คลมุทับชดุเขา้หอ้งผา่ตัด
เพือ่รักษาความสภุาพเรยีบรอ้ย 
 
ผูป่้วยจะตอ้งถอดเครือ่งประดับและวตัถตุา่ง ๆ ทีเ่จาะตามรา่งกาย
ออก 
 
ผูป่้วยควรลบยาทาเล็บ/น ้ายาเคลอืบเล็บและเครือ่งส าอางออกดว้ย
เชน่กันกอ่นเขา้หอ้งผา่ตัด เนือ่งจากจะชว่ยใหส้ามารถประเมนิสผีวิ
และระดับออกซเิจนทางสายตาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
เราไดจั้ดเตรยีมตูล็้อคเกอรไ์วใ้หผู้ป่้วยโดยไมค่ดิคา่บรกิาร 
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หากจ าเป็น ทา่นจะไดรั้บการนัดหมายผูป่้วยนอกเพือ่การตดิตามผล โปรด
ตระหนักวา่การผา่ตัดไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารนัดหมายเพือ่การตดิตามผลโดย
ทางโรงพยาบาลในทกุ ๆ กรณี 
 
ทา่นจ าเป็นตอ้งจัดเตรยีมเรือ่งการเดนิทางกลับบา้นเอง และตอ้งมผีูใ้หญท่ี่
สามารถรับผดิชอบไดต้ดิตามไปดว้ย หากทา่นมเีพือ่นหรอืญาตทิีส่ามารถ
พดูภาษาอังกฤษได ้ก็จะเป็นประโยชนม์ากถา้พวกเขาสามารถมารับทา่น
เนือ่งจากพวกเขาสามารถชว่ยเหลอืหากทา่นมคี าถามใด ๆ ทีต่อ้งการจะ
สอบถามกับเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์อยา่งไรก็ตาม เรามบีรกิารลา่ม
แปลภาษาทางโทรศัพทใ์ห ้ถา้หากจ าเป็น 
 
ทา่นจะตอ้งมผีูใ้หญท่ีส่ามารถรับผดิชอบไดอ้ยูร่ว่มกับทา่นดว้ยเป็นเวลา 24 
ชัว่โมงหลังจากทีท่า่นไดรั้บการอนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลได ้
 

ขอ้มลูทีส่ าคญั 
 
หากขอ้ใดตอ่ไปนีเ้กีย่วขอ้งกับทา่นกอ่นการผา่ตัดของทา่น โปรดตดิตอ่กับ
แพทยเ์วชปฏบิัตท่ัิวไปของทา่นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทา่นมสีขุภาพพรอ้มทีจ่ะเขา้
รับการผา่ตัดได:้ 
 
• ทา่นก าลังรับประทานยาปฏชิวีนะส าหรับการตดิเชือ้ไมว่า่ประเภทใด ๆ 
• ทา่นมอีาการไอทีม่เีสมหะหรอืเป็นหวดั หรอืมไีข ้
• ทา่นไดรั้บการวนิจิฉัยวา่มอีาการทางการแพทยใ์หมห่ลังจากทีท่า่นไดรั้บ
การประเมนิเมือ่กอ่นหนา้นี ้

 
หากทา่นมคี าถามใด ๆ ทีท่า่นตอ้งการจะสอบถามกอ่นเขา้รับการผา่ตัด 
โปรดตดิตอ่กับหอผูป่้วยรายวนัทีโ่ทร 01623 622515 ตอ่ 2409 หรอื 
6061 ทัง้นี ้โปรดหาเพือ่นหรอืญาตทิีส่ามารถพดูภาษาอังกฤษไดไ้วค้อย
ชว่ยเหลอืทา่นดว้ยหากทา่นมคีวามรูภ้าษาอังกฤษทีจ่ ากัด 

สิง่ทีค่าดหวงัหลงัจากกลบัไปยงัหอผูป่้วยรายวนั 
 
เมือ่ทา่นกลับไปยังหอผูป่้วยแลว้ ทา่นอาจยังคงไดรั้บออกซเิจน
ผา่นหนา้กากครอบหรอืสายใหอ้อกซเิจนทางจมกูตอ่ไป ทา่นจะ
ไดรั้บการเก็บขอ้มลูการสงัเกตการณ์หลายครัง้ รวมทัง้ระดับ
คะแนนความเจ็บปวดและอาการคลืน่ไสข้องทา่น 
 
ทา่นจะไดรั้บประทานอาหารและดืม่เครือ่งดืม่บางอยา่งโดยเร็ว
ทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้โปรดตระหนักวา่ เราขอแนะน าใหผู้ป่้วยที่
ผา่ตัดจมกูหรอืคอรับประทานอาหารและดืม่เครือ่งดืม่ทีม่ลีักษณะ
นิม่และเย็นเทา่นัน้เป็นเวลา 24 ชัว่โมงหลังการผา่ตัด 
 
ทา่นอาจจะพักอยูท่ีห่อผูป่้วยนานเพยีงแคส่องชัว่โมงหลังการ
ผา่ตัด แตก็่อาจจ าเป็นตอ้งพักคา้งคนื ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความเห็น
ของแพทย ์โดยพยาบาลจะเป็นผูท้ีด่ าเนนิการอนุญาตใหผู้ป่้วย
สว่นใหญก่ลับบา้นได ้ดังนัน้ทา่นอาจจะไมไ่ดพ้บกับแพทยก์อ่น
กลับบา้น 
 

การอนญุาตใหก้ลบับา้น 
 
ทา่นจะไดรั้บจดหมายเพือ่น ากลับบา้นซึง่ระบวุา่ทา่นไดรั้บการ
ด าเนนิการใดบา้ง เมือ่ใด และโดยผูใ้ด เราคาดหวงัวา่ทา่นจะมยีา 
พาราเซตามอลและไอบโูปรเฟนอยูท่ีบ่า้น (หากทา่นสามารถใช ้

ยาเหลา่นีไ้ด)้ เนือ่งจากทางโรงพยาบาลจะไมจ่า่ยยาเหลา่นี้ให ้
หากทา่นตอ้งการยาเพิม่เตมิทีไ่มส่ามารถหาซือ้ไดเ้องตามรา้น
ขายยา เราจะท าการสัง่จา่ยยานัน้ใหแ้กท่า่น หากยาดังกลา่ว
ไมไ่ดรั้บการสัง่จา่ยใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 
ทา่นจะไดรั้บค าแนะน าเกีย่วกับการดแูลแผลผา่ตัดและการท า
แผลกอ่นทีท่า่นจะกลับ 


