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Day surgery at the Women’s – Thai 

บริกิาริศัลัยกริริมแบบวันั้เดียีวักลบับา้น้ที่ี� 
Women’s

ฉันั้ต้อ้งมาถึงึกี�โมง? 
• เราจะส่ง่ข้อ้ความถึงึคณุทางโทรศัพัทม์อืถึอื 

ก่อ่นก่ารศัลัยก่รรมข้องคณุหนึ�งวนั เพื�อบอก่วา่คณุมนัีด
เข้า้โรงพยาบาลก่ี�โมง (เวลามาถึงึโรงพยาบาล) 
และรายละเอยีดก่ารอดอาหาร (จะหยดุทานหยดุดื�ม
เมื�อไร)

• เวลาเข้า้โรงพยาบาลข้องคณุเป็็นคนละเวลาก่บั
เวลาศัลัยก่รรมข้องคณุ – เราบอก่ไดเ้พยีงวา่คณุจะเข้า้
รับศัลัยก่รรมตอนเช้า้หรอืตอนบา่ยเทา่นั�น 

• เราอาจโทรศัพัทเ์ช้ค็วา่ส่ขุ้ภาพข้องคณุเป็็นอยา่งไรบา้ง

ฉันั้จะต้อ้งอย่�โริงพยาบาลน้าน้เที่�าไริ?
จะอย่น่านแคไ่หนนั�นแตก่ตา่งก่นัไป็แตล่ะคน ทนัททีี�
เราทราบวา่คณุส่บายดพีอที�จะออก่จาก่โรงพยาบาลโรง
พยาบาลไดแ้ลว้ เราจะใหค้ณุก่ลบับา้นได ้

การิเต้ริยีมต้วััสำำาหริบับริกิาริศัลัยกริริม
แบบวันั้เดียีวักลบับา้น้
• ก่อ่นศัลัยก่รรม คณุตอ้งไมท่านหรอืดื�มอะไรเลย

- ส่ำาหรับบรกิ่ารศัลัยก่รรมตอนเช้า้ หา้มทานหรอืดื�ม
หลงัเที�ยงคนื

- ส่ำาหรับบรกิ่ารศัลัยก่รรมตอนบา่ย หา้มทานหรอืดื�ม
หลงั 7.00 น.ข้องวนัทำาศัลัยก่รรม 

• คณุส่ามารถึดื�มข้องเหลวใส่ ๆ เช้น่นำ�า นำ�าแอป็เปิ็ลหรอื
ช้าดำาไดน้ดิหน่อยก่อ่นมาถึงึโรงพยาบาลไมต่ำ�าก่วา่ส่อง
ช้ั�วโมง 

• หยดุส่บ่บหุรี�อยา่งนอ้ย 12 ช้ั�วโมงก่อ่นศัลัยก่รรม

• หาก่คณุก่ำาลงัก่นิยา โป็รดแจง้ใหแ้พทยข์้อง
คณุทราบ เพราะส่ำาคญัที�แพทยข์้องคณุจะตอ้งทราบ
วา่คณุก่ำาลงัก่นิยาอะไรบา้งก่อ่นก่ารศัลัยก่รรมใด ๆ 

• หาก่คณุก่นิยาแอส่ไพรนิ โป็รดบอก่ใหพ้ยาบาลคดัก่รองผู้่ ้
ป่็วยก่อ่นรับเข้า้โรงพยาบาลทราบ 

สำิ�งสำำาคัญัที่ี�คัวัริพจิาริณา
หนึ�งส่ปั็ดาหก์่อ่นก่ารศัลัยก่รรม หาก่คณุไอหรอืเป็็นไข้ ้
ก่รณุาตดิตอ่ส่ำานัก่งานก่ารจองบรกิ่ารศัลัยก่รรมทางเลอืก่      
(ที�รอก่ารรัก่ษาได)้ โดยเร็วที�ส่ดุ 

คณุอาจจำาเป็็นตอ้งตรวจก่ารตั �งครรภใ์นวนัที�ทำาศัลัยก่รรม
ข้องคณุ 

สำิ�งที่ี�ต้อ้งน้ำามาและสำวัมใสำ� 
• บตัรเมดแิคร ์หาก่คณุไมม่บีตัรเมดแิคร ์ก่รณุาโทร 

(03) 8345 3012

• บตัรแฮลแคร ์หาก่คณุมี

• บตัรป็ระก่นัส่ขุ้ภาพจาก่บรษัิทเอก่ช้น หาก่คณุมี

• ยาตา่ง ๆ ที�คณุก่ำาลงัก่นิ รวมถึงึยาที�ไมต่อ้งใช้ใ้บ
ส่ั�งยาซื้ื�อ เช้น่ยาส่มนุไพรหรอืวติามนิ 

• หาอะไรมาอา่น

• เส่ื�อผู้า้ใส่ส่่บาย ๆ 

• แวน่ตา ถึา้คณุใส่แ่วน่

• เครื�องช้ว่ยหายใจแบบซื้แีพ็บ (CPAP) ส่ะอาดใหม ่
(หาก่จำาเป็็นตอ้งใช้)้ 

• ก่ระเป๋็าใบเลก้่ ๆ ส่ำาหรับใส่เ่ส่ื�อผู้า้และข้องใช้อ้ื�น ๆ

ใน้เอกสำาริขอ้มล่แผ่�น้น้ี� เริาจะต้อบคัำาถึามที่ ั�วัไปเกี�ยวักบับริกิาริศัลัยกริริมแบบวันั้เดียีวักลบั
บา้น้ หากคัณุต้อ้งการิขอ้มล่เป็น้ลายลกัษณอ์กัษริเกี�ยวักบัวัธิีกีาริริกัษาของคัณุ กริณุา
สำอบถึามแพที่ย ์พยาบาลหริอืเจา้หน้า้ที่ี�ผ่ดีงุคัริริภ์ข์องคัณุ หริอืไปที่ี�สำ�วัน้ขอ้มล่สำขุภ์าพที่ี�
เว็ับไซต้ข์องเริาที่ี� www.thewomens.org.au.

หาก่คณุมคีำาถึามเพิ�มเตมิ ก่รณุาโทรตดิตอ่หน่วย
งานบรกิ่ารศัลัยก่รรมแบบวนัเดยีวก่ลบับา้นที�
หมายเลข้ (03) 8345 3300 
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ผู้่ป่้็วยที�มปี็ระก่นัส่ขุ้ภาพจาก่บรษัิทเอก่ช้นจะตอ้งจัดก่ารเก่ี�ยว
ก่บัคา่ใช้จ้า่ยที�โรงพยาบาลเมื�อมาถึงึ หาก่คณุไมม่บีตัรป็ระก่นั 
ส่ขุ้ภาพจาก่บรษัิทเอก่ช้นตดิตวัมาดว้ย คณุจะตอ้งจา่ยเป็็น
เงนิส่ด เช้ค็หรอืบตัรเครดติที�ส่ำานัก่งานบญัช้ ีที�ช้ั �นลา่งข้อง
อาคารหลกั่ 

สำิ�งที่ี�ต้อ้งไม�น้ำามาหริอืสำวัมใสำ� 
• ส่ิ�งข้องมคีา่ เช้น่ แก่ว้แหวนเงนิทอง 

• เงนิจำานวนมาก่ 

• คอนแทคเลนส่ ์

• ทาส่เีล็บ 

• แตง่หนา้

• ก่ิ�บตดิผู้ม

• ก่ระเป๋็าเส่ื�อผู้า้ข้นาดใหญ่

สำิ�งที่ี�ต้อ้งคัาดีหวังั
หลงัจาก่พยาบาลรับตวัคณุเข้า้โรงพยาบาลและคณุพรอ้ม
ส่ำาหรับก่ารศัลัยก่รรมแลว้ คณุจะเดนิไป็ที�หอ้งศัลัยก่รรม  
เมื�อเส่ร็จแลว้ คณุจะนอนพัก่อย่บ่นเตยีงเข็้น 
ในบรเิวณพัก่ฟืื้�นข้องเรา เจา้หนา้ที�พยาบาลข้องเราจะคอย
ดแ่ลคณุในช้ว่งนี� 

เมื�อคณุส่บายดแีลว้ คณุส่ามารถึเป็ลี�ยนเส่ื�อผู้า้และไป็นั�ง 
ในเก่า้อี�ป็รับระดบันุ่มส่บายไดจ้นก่วา่คณุพรอ้มจะก่ลบับา้น  
เราจะนำาอาหารวา่งมาบรกิ่ารคณุ 

การิกลบับา้น้
คณุจะตอ้งเตรยีมใหม้คีนมารับคณุก่ลบับา้นหลงัศัลัยก่รรม 
นอก่จาก่นี� คณุจะตอ้งมคีนนอนคา้งคนืที�บา้นก่บัคณุดว้ย 

เจา้หนา้ที�หน่วยบรกิ่ารศัลัยก่รรมแบบวนัเดยีวก่ลบับา้นจะ
ตดิตอ่คนดแ่ลคณุเมื�อคณุพรอ้มที�จะใหค้นมารับก่ลบับา้นจาก่
โรงพยาบาล

คณุส่ามารถึไป็รับยาไดจ้าก่จดุจา่ยยาข้องโรงพยาบาลโรยลัวี
เม็นส่บ์นช้ั �นหนึ�ง 

ตอ้งจา่ยคา่ยาทั �งหมด 

หลงับริกิาริศัลัยกริริมแบบวันั้เดียีวั กลบับา้น้ 
หลงัก่ารดมยาส่ลบ 24 ช้ั�วโมง คณุไมค่วร:

• ข้บัรถึ

• ใช้เ้ครื�องจัก่รก่ลหรอืเครื�องใช้ไ้ฟื้ฟ้ื้า

• ดื�มแอลก่อฮอล์

• ลงช้ื�อในเอก่ส่ารทางก่ฎหมายใด ๆ 

• ตดัส่นิใจเรื�องส่ำาคญั ๆ 

เมื�อคณุอย่บ่า้นแลว้ ก่รณุาป็ฏิบิตัติามเอก่ส่ารคำาแนะนำาหลงั
ก่ารผู้า่ตดัที�เราจะใหค้ณุ 

หาก่คณุมนัีดตอ้งก่ลบัมาเพื�อก่ารตดิตามผู้ลก่ารทำาศัลัยก่รรม 
เราจะส่ง่ข้อ้มล่ไป็ใหค้ณุทางไป็รษณีย ์

ปญัหาใน้การิดีแ่ลของคัณุ
หาก่คณุมปัี็ญหาหรอืคำารอ้งเรยีนเก่ี�ยวก่บัก่ารดแ่ลข้อง
คณุ ตดิตอ่ส่ำานัก่งานป็ระส่านงานผู้่บ้รโิภคที�หมายเลข้ 
(03) 8345 2290

ต้อ้งการิล�ามหริอืไม�?
ก่รณุาบอก่เจา้หนา้ที�หาก่คณุตอ้งก่ารลา่ม  
เราจะจัดลา่มใหค้ณุในวนั

การิสำน้บัสำน้นุ้ผ่่ป้ริะสำบคัวัามรินุ้แริง 
ใน้คัริอบคัริวัั (Family Violence Support)
ส่ายใหค้วามช้ว่ยเหลอืแหง่ช้าต ิ1800 เรส่เป็็ก่ท ์
(1800 Respect National Helpline) 

โทร: 1800 737 732 (บรกิ่ารช้ว่ยเหลอื 24 ช้ั�วโมง) 

เว็บ: 1800respect.org.au

ขอ้จำากดัีคัวัามริบัผ่ดิี: เอก่ส่ารข้อ้เท็จจรงิแผู้น่นี�ใหข้้อ้มล่ทั�วไป็เทา่นั�น ส่ำาหรับคำาแนะนำาเฉพาะเก่ี�ยวก่บัความจำาเป็็นในก่ารดแ่ลส่ขุ้ภาพข้องคณุ คณุควรป็รกึ่ษาผู้่เ้ช้ี�ยวช้าญในก่ารดแ่ล
ส่ขุ้ภาพข้องคณุ โรงพยาบาลโรยลัวเีม็นส่ไ์มรั่บผู้ดิช้อบใด ๆ ส่ำาหรับความส่ญ่หายหรอืความเส่ยีหายใด ๆ ที�เก่ดิจาก่ก่ารใช้ข้้อ้มล่นี�แทนก่ารไป็พบผู้่เ้ช้ี�ยวช้าญดา้นส่ขุ้ภาพ หาก่คณุมคีวาม
จำาเป็็นเรง่ดว่นตอ้งพบแพทย ์ก่รณุาตดิตอ่แผู้นก่ฉุก่เฉนิข้องโรงพยาบาลใก่ลบ้า้นคณุที�ส่ดุ  
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