การส่องตรวจล�ำไส้ใหญ่ดว้ ยกล้องมี
ความแม่นย�ำแค่ไหน?

การส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องนั้นมีความแม่นย�ำมาก และ
เป็ นวิธท
ี ดี
ี่ ทสุ
ี่ ดในการค ้นหาสาเหตุทท�
ี่ ำให ้คุณมีผลการทดสอบ
เป็ นบวก ยังมีโอกาสพลาดเล็กน้อยในระหว่างกระบวนการของ
่ อ้ คุณควรท�ำการตรวจคัด
คุณ แม้วา่ จะไม่พบมะเร็งหรือติงเนื
กรองและวิธท
ี ดี
ี่ ทสุ
ี่ ดคือชุดทดสอบการคัดกรองมะเร็งล�ำไส ้แห่ง
ชาติฟ รี

่
มีความเสียงหรื
อผลข้างเคียงใด ๆ หรือ
ไม่?

้ บอ
อาจมีผลข ้างเคียงบางอย่างได ้ แต่ก็เกิดขึนไม่
่ ยนัก คุณอาจ
มีอาการปวดหัวหรืออาเจียนจากการเตรียมล�ำไส ้ใหญ่ หรือมี
เลือดออกหลังการส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้อง คุณอาจมี
้ ดขึนไม่
้
ปฏิก ิรยิ าต่อการกดประสาทของยา แต่กรณี อย่างนี เกิ
่
บ่อยนัก ไม่บอ
่ ยครงนั
ั้ กทีบางคนจะต
้องกลับไปโรงพยาบาลอีก
ครงั้
่
่
้ อน
คุณควรปรึกษาแพทย ์ของคุณเกียวกั
บความเสียงเหล่
านี ก่
การส่องกล ้องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ของคุณ

ตัวเลือกของฉันคืออะไร?
คุณสามารถเลือกให ้มีการส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องของ
คุณในโรงพยาบาลของร ัฐหรือเอกชนหรือคลินิก หากเป็ น
่
่
สถานทีของร
ัฐจะไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายใด ๆ หากเป็ นสถานทีของ
้
้
้
เอกชน คุณอาจต ้องจ่ายเงินทังนี ขึนอยูก
่ บั การประกันสุขภาพ
้ ณอาจต ้องจ่ายค่าเตรียม
ของเอกชนของคุณ นอกจากนี คุ
ล�ำไส ้ใหญ่ของคุณด ้วย

โบรช ัวร ์ข ้อมูล
การส่องตรวจ
MORE
INFORMATION
ล�ำไส
้ใหญ่ด ้วย
If you’re aged 50–74,
กล
้องyour kit in the mail.
look out for
For more information about
the Program and to check
when your kit is due go to
www.cancerscreening.gov.au
or call 1800 118 868.

ฉันจะติดต่อใครได้หากฉันมีขอ
้ สงสัย
อะไร?

้ ดท�ำขึนเพื
้ อเป็
่ นแนวทางและแพทย ์
โปรดทราบว่าโบรช ัวร ์นี จั
่
ของคุณจะให ้ข ้อมูลเพิมเติมแก่คณ
ุ
หากคุณมีคำ� ถามใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย ์ของคุณก่อนการ
ส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องของคุณ
่ มเกียวกั
่
ข ้อมูลเพิมเติ
บโปรแกรมสามารถหาได ้จาก
www.cancerscreening.gov.au/bowel

www.cancerscreening.gov.au
For information in your language,
phone the Translating and
Interpreting Service: 13 14 50 or visit
www.cancerscreening.gov.au/translations

่ ว ๆ นี คุ
้ ณมีการตรวจคัดกรองล�ำไส้ใหญ่
เมือเร็
่
่
ซึงพบว่
ามีเลือดอยู ่ในการเคลือนไหวของ
ล�ำไส้ใหญ่ของคุณ (อุจจาระ) อาจมีสาเหตุ
่ ำให้เลือดถู กพบและส่วนใหญ่
หลายประการทีท�
่
ไม่เกียวข้
องกับโรคมะเร็ง (น้อยกว่า 5%) แต่
่
่
เป็ นสิงส�ำคัญทีจะต้
องทราบว่าสาเหตุคอ
ื อะไร
่
่
กรุณาท�ำการนัดหมายเพือหารือเกียวกับผล
การตรวจของคุณกับแพทย ์ของคุณ แพทย ์ของ
่
คุณอาจแนะน� ำให้ท�ำการทดสอบครงที
ั้ สอง
โดย
ปกติแล้วจะเป็ นการส่องการตรวจล�ำไส้ใหญ่ดว้ ย
กล้อง

การส่องตรวจล�ำไส้ใหญ่ดว้ ยกล้องคือ
อะไร?

่
–– การส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องเกียวข
้องกับกล ้องส่อง
่
่ วนปลาย
ล�ำไส ้ใหญ่ (กล ้องส่อง) - ท่อแคบทีมี 'กล ้องวิดโี อ' ทีส่
- ถูกส่งผ่านทวารหนัก/ก ้นของคุณเข ้าไปยังล�ำไส ้ใหญ่ของ
คุณ
–– มันเป็ นวิธท
ี ดี
ี่ ทสุ
ี่ ดในการตรวจสอบสาเหตุของการมีเลือดออก
่
และก�ำจัดติงเนื อ้
่ อคื
้ อส่วนทีงอกขนาดเล็
่
่ ดกับผนังล�ำไส ้ใหญ่ เหล่านี ้
–– ติงเนื
กทีติ
่
เป็ นเรืองปกติในผูใ้ หญ่และมักจะไม่เป็ นอันตราย แต่บางชนิ ดก็
สามารถพัฒนาเป็ นมะเร็งได ้
่ อสามารถช่
้
–– การก�ำจัดติงเนื
วยป้ องกันมะเร็งได ้ หากแพทย ์พบ
่
้
ติงเนื อในระหว่างกระบวนการ โดยปกติแล ้วพวกเขามักจะเอา
่ อเหล่
้
ติงเนื
านั้นออกไป
่
–– แพทย ์อาจน� ำตัวอย่างล�ำไส ้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเพือพวกเขาจะ
่
ได ้ไปตรวจด ้วยกล ้องจุลทรรศน์เพือดูอาการของโรค
่ อหรื
้
–– คุณจะไม่รู ้สึกอะไรเลยถ ้าติงเนื
อหรือตัวอย่างถูกเอาออกไป

ฉันจะเตรียมตัวส�ำหร ับการส่องตรวจ
ล�ำไส้ใหญ่ดว้ ยกล้องได้อย่างไร?
หากคุณมีปัญหาสุขภาพใด ๆ หรือทานยาตามปกติ ควรปรึกษา
่ ณจะเริมเตรี
่
แพทย ์ก่อนทีคุ
ยมล�ำไส ้ใหญ่ของคุณ พวกเขา
อาจบอกให ้คุณหยุดทานยาสักสองสามวันก่อนการส่องตรวจ
ล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องของคุณ

่
การเตรียมล�ำไส ้ของคุณเกียวข
้องกับ:
1. อาหาร - แพทย ์ของคุณจะบอกคุณว่าคุณสามารถทานอะไรได ้
หรือไม่สามารถทานอะไรได ้ในวันก่อนการส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่
ด ้วยกล ้องของคุณ
2. ยา - คุณจะได ้ร ับชุดเตรียมล�ำไส ้ใหญ่พร ้อมค�ำแนะน� ำในการ
้ ณจะกินยาซึงจะท�
่
้ อล
่ ้าง
ใช ้ นอกจากนี คุ
ำให ้คุณไปห ้องน� ำเพื
ล�ำไส ้ใหญ่ของคุณ
3. ของเหลว - แพทย ์ของคุณจะให ้ค�ำแนะน� ำในการร ักษาความ
ชุม
่ ชืน้

การส่องตรวจล�ำไส้ใหญ่ดว้ ยกล้องจะมี
การด�ำเนิ นการอย่างไร?

่ ้คุณรู ้สึกง่วง
อันดับแรก คุณจะได ้ร ับยานอนหลับเบา ๆ เพือให
่ ณนอนราบ แพทย ์จะ
และสบาย คุณอาจเผลอหลับไป ในขณะทีคุ
่
ค่อย ๆ สอดกล ้องส่องทีมีความยืดหยุน
่ ผ่านก ้นของคุณเข ้าไปยัง
่ วนปลายซึงจะ
่
ล�ำไส ้ใหญ่ของคุณ กล ้องส่องมีกล ้องขนาดเล็กทีส่
ช่วยให ้แพทย ์ของคุณเห็นผนังล�ำไส ้ใหญ่ของคุณได ้
้
ขันตอนจะใช
้เวลาประมาณ
20 ถึง 45 นาที

้
จะเกิดอะไรขึนหลั
งการส่องตรวจ
ล�ำไส้ใหญ่ดว้ ยกล้อง

่ ม
่
หลังจากกระบวนการดังกล่าวแล ้วคุณจะได ้ร ับอาหารและเครืองดื
่
่
้
เมือคุณตืนขึนมาคุณอาจรู ้สึกอืดเล็กน้อย แต่จะมีอาการประมาณ
่ั
่ ณอาจมีเลือดออกในปริมาณ
หนึ่ งชวโมงเท่
านั้น ไม่บอ
่ ยครงนั
ั้ กทีคุ
่
เล็กน้อย แต่เป็ นเรืองปกติ
่
โดยทัวไปแล
้วคุณสามารถกลับบ ้านได ้ในวันเดียวกันกับ
กระบวนการดังกล่าว
่
้ นเวลา
เนื่ องจากการกดประสาทของยา คุณไม่ควรท�ำสิงเหล่
านี เป็
่ั
24 ชวโมงหลั
งจากการส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องของคุณ:
–– ขับรถ
–– เดินทางคนเดียว
่ กร
–– ใช ้เครืองจั
–– ลงนามในเอกสารทางกฏหมาย หรือ
่ รา
–– ดืมสุ
่
เพือนหรื
อสมาชิกในครอบคร ัวควรพาคุณกลับบ ้านและอยูก
่ บั คุณ
หลังจากการส่องตรวจล�ำไส ้ใหญ่ด ้วยกล ้องของคุณ คุณน่ าจะรู ้สึก
ดีขนในวั
ึ้
นถัดไป

