หนังสือแจ้ งความยินยอมการผ่าตัดคลอดบุตร
ข้ อมูลพื ้นฐาน
ชื่อ/สกุล： ___________________________________
วัน/เดือน/ปี /เกิด：（วัน）__________（เดือน）____________（ปี ）____________
เลขประวัติผ้ ปู ่ วย：____________________________________
แพทย์ผ้ เู ข้ ารักษา： ____________________________________

1.การดาเนินการผ่าตัด (หากผู้ป่วยไม่เข้ าใจรายละเอียดโปรดขอคาอธิบายจากแพทย์ก่อนเข้ ารักษา)
โรค：
แนะนาเข้ าบาบัดรักษา：
แนะนาสาเหตุ：
เกี่ยวกับขันตอนการบ
้
าบัด ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง วิธีการรักษาและข้ อมูลการดูแลหลังการบาบัด โปรดอ่านหนังสือแจ้ งความยินยอมให้ ละเอียด
2. คาชี ้แจงของแพทย์
A. แพทย์ได้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลของการดาเนินการดังต่อไปนี ้:
□สภาพร่างกายของผู้ป่วยกับขันตอนการรั
้
กษา รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะที่ และอัตราความสาเร็จ การคาดการณ์ที่อาจเกิดขึ ้น
หากความเสี่ยงเหล่านี ้เกิดขึ ้นจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุ่นแรง กรณีฉกุ เฉินอาจทาการเปลี่ยนเลือดระหว่างการผ่าตัด
□ตัวเลือกทางการรักษาที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ และความเสี่ยงในการรักษา
□ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเป็ นไปได้ และการรักษาที่จาเป็ น
□การไม่เข้ าผ่าตัดรักษาอาจเกิดผลกระทบตามมาภายหลังหรืออาจต้ องทาการรักษาในทางเลือกอื่น
□อาการที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นอาการชัว่ คราวหรือถาวรก็มีทางเป็ นไปได้
ข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
B. แพทย์ยินดีให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติมีโอกาสสอบถามข้ อสงสัยและปั ญหาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นและแพทย์ยินดีอธิบายทุกข้ อสงสัย
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยและญาติได้ เข้ าใจในรายละเอียดของหนังสือยินยอมฉบับนี ้เป็ นที่เรียบร้ อย
วันที่: ____(เดือน)____(ปี )
ลายเซ็นแพทย์: ___________ เวลา: ____:____(นาที)____(ช่วงเช้ า/ช่วงบ่าย)

3. คาชี ้แจงของผู้ป่วย
□แพทย์ได้ อธิบายรายละเอียดทังหมดแก่
้
ผ้ ปู ่ วยและผู้ป่วยได้ เข้ าใจถึงขันตอนความจ
้
าเป็ นอัตราความสาเร็จและความเสี่ยงเฉพาะที่และข้ อมูลอื่น ๆ
ในการบาบัดรักษาและแพทย์ยงั ได้ อธิบายให้ ผ้ ปู ่ วยทราบถึงผลลัพธ์ ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่ไม่เข้ าบาบัดรักษาในครัง้ นี ้
□แพทย์ได้ อธิบายถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้ องในการตรวจรักษาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้
□แพทย์ได้ อธิบายถึงการวินิจฉัยโรคและความเสี่ยงในการไม่เข้ ารักษาตามขันตอน
้
□ผู้ป่วยได้ สอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงและตัวเลือกในขันตอนการรั
้
กษาและปั ญหาของอาการต่างๆ
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจว่าอาจมีการเปลี่ยนเลือดในขณะการรักษา(ผ่าตัด)
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจว่าอาจมีแพทย์อื่นที่ไม่ใช่ศลั ยแพทย์ก็ทาการผ่าตัดได้ และผู้ป่วยก็ทราบดีวา่ แพทย์ได้ ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ ว (หากจาเป็ น)
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในระหว่างการผ่าตัดอาจต้ องตัดอวัยวะหรือชิ ้นเนื ้อเพื่อนาไปตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเวลาหนึ่งแล้ วทางโรงพยาบาลจะทาการกาจัดชิ ้น
เนื ้อที่วิจยั แล้ ว
□แพทย์ได้ อธิบายในระหว่างการผ่าตัดหากมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินรุ่นแรงถึงชีวิตการรักษาของแพทย์ก็จะขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในการผ่าตัดครัง้ นี ้จะมีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพวิดีโอไว้ จดุ ประสงค์เพื่อจะนาไปเสริมวิชาความรู้แก่นกั เรียนแพทย์
ภาพหรือวีดีโอจะไม่มีการระบุชื่อผู้ป่วย (หากจาเป็ น)
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในการผ่าตัดที่ไม่มีการรับรองซึง่ การผ่าตัดครัง้ นี ้อาจช่วยให้ สภาพร่างกายของผู้ป่วยดีขึ ้นหรืออาจมีอาการแย่ลงก็มีทางเป็ นไปได้
□ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในการตัดชิ ้นเนื ้อหรืออวัยวะไปตรวจและประเมินผลเสร็จสิ ้นลงสุดท้ ายก็จะนาไปกาจัดตามกระบวนทางแพทย์
ผู้ป่วยทราบว่าการผ่าตัดครัง้ นี ้อาจต้ องมีการเปลี่ยนเลือด( ผู้ป่วยต้ องใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง )
□ยินยอม □ ไม่ยินยอม(รับการถ่ายเลือด)
ผู้ป่วยยินยอมเข้ ารับการรักษาตามคาชี ้แจงข้ างต้ น
ผู้ป่วยลงนาม: ______________________ ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย: _____________________
ที่อยู:่ ______________________
เบอร์ โทรศัพท์.: _____________________
วันที่: ____(เดือน)____(ปี )
เวลา: ____ :____(นาที)____(ช่วงเช้ า/ช่วงบ่าย)
หมายเหตุ:
1. ความเสี่ยงทัว่ ไปในขันตอนการผ่
้
าตัด:
A. การทางานของปอดอาจผิดปกติและมีความเสี่ยงในการติดเชื ้อสูง ดังนันจึ
้ งอาจจาเป็ นต้ องใช้ ยาปฏิชีวนะช่วยในระบบทางเดินหายใจ
B. อาจต้ องใช้ ยาปฏิชีวนะและการบาบัดทางกายภาพ
C. เส้ นเลือดอุดดันส่วนขาจะทาให้ ปวดและบวม
D. ภาวะลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันบริ เวณปอดอาจอันตรายร้ ายแรง
E.ก้ อนเลือดอุดตันบริเวณขาส่วนล่างจะมีอาการปวดและบวมหากก้ อนเลือดแตกกระจายไปอุดตันบริเวณปอดอาจเกิดอันตรายร้ ายแรงถึงเสียชีวิต
ได้ (อัตราส่วนน้ อย)
F.เมื่อหัวใจเกิดแรงกดดันอาจทาให้ เป็ นอัมพาตและหัวใจวายได้
G.แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะพยายามช่วยในการรักษาและผ่าตัดให้ ดีทสี่ ดุ แต่บางครัง้ อุบตั ิเหตุก็เป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจนาไปสูก่ ารเสียชีวติ
1.เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถลงนามได้ ด้วยตนเอง ควรระบุข้อมูลญาติลงในช่อง "ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย"
2.หากไม่มีผ้ เู ซ็นรับรองก็สามารถเว้ นช่องว่างไว้ ได้

คูม่ ือคาแนะนาขันตอนในการผ่
้
าตัดคลอดฯ
หนังสือแจ้ งความยินยอมฉบับนี ้ได้ อธิบายวัตถุประสงค์และความเสี่ยงในการผ่าตัดรวมทังวิ
้ ธีการรักษาของทางเลือกอื่นๆโปรดอ่านข้ อมูลอย่างละเอียดก่อน
เข้ ารักษา
หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขันตอนการผ่
้
าตัดกรุณาขอคาปรึกษาจากแพทย์และทาความเข้ าใจก่อนลงนามในหนังสือแจ้ งความยินยอมฉบับนี ้
แพทย์และเจ้ าหน้ าที่ทางโรงพยาบาลยินดีให้ ผ้ ปู ่ วยเสนอความคิดเห็นในการรักษาเพื่อเป็ นผลประโยชน์และนามาปรับปรุ่งการรักษา
ขันตอนรายละเอี
้
ยด:
การผ่าตัดคลอดสาหรับหญิงที่ตงครรภ์
ั้
จาเป็ นต้ องทาการระงับความรู้สกึ เฉพาะที่ แพทย์จงึ จะดาเนินการผ่าตัดโดยความยาวของแผลประมาณ15ซม.
บริเวณช่องท้ องส่วนล่างของหญิงตังครรภ์
้
(ส่วนใหญ่จะผ่าในแนวนอน)การผ่าตัดจะตัดผ่านผนังผิวเนื ้อเยื่อไขมัน กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ อง เยื่อบุชอ่ งท้ องและผนัง
มดลูกตามลาดับ
จากนันแพทย์
้
จะนาเด็กทารกออกมาส่วนรกจะถูกตัดออก หลังจากนันแพทย์
้
จะทาแผลและเย็บแผลด้ วยไหมละลายตามขันตอน
้
เหตุผลและขันตอนที
้
่ต้องดาเนินการมีดงั นี ้:
(ตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับของการประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับปั จจุบนั )
ข้ อบ่งชี ้ประสิทธิภาพการคาดการณ์ในการผ่าตัด:
สตรี ที่ตงครรภ์
ั้
บางรายไม่เหมาะสาหรับการคลอดบุตรแบบธรรมชาติเนื่องจากตาแหน่งของทารกในครรภ์ ผิดปกติหรือรกเกาะต่าเป็ นต้ น
และมีเลือดออกมากในระหว่างการทาคลอด อย่างไรก็ตามแพทย์จะทาการปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการผ่าตัด (ภาวะแทรกซ้ อน): (มีผลข้ างเคียงสูงกว่าการคลอดธรรมชาติ)
1.ภาวะแทรกซ้ อนและผลข้ างเคียงของการผ่าตัดที่เกิดขึ ้นทัว่ ไป – การติดเชื ้อ อาการแพ้ การฟื น้ สภาพปฏิกิริยาการซ็อกหรือสูญเสียเลือดอย่างรุนแรง
สูญเสียการทางานของอวัยวะส่วนต่างๆการอุดดันของตับ อาจกระทบถึงเส้ นประสาทสมองส่วนปลายอาจเป็ นอัมพาตได้ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้ นถึงขัน้
เสียชีวิตได้ หญิงตังครรภ์
้
ในรายที่มีโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคประจาตัวหลายชนิดจะมีความเสี่ยงสูง
2.ภาวะแทรกซ้ อนในการใช้ ยาระงับเฉพาะที่: อาการส่วนน้ อยที่จะมีปฎิกิริยาในกรณีที่ใช้ ยาระงับเฉพาะที่ซงึ่ มีดงั ต่อไปนี ้
โรคภูมิแพ้ มะเร็ ง กล้ ามเนื ้อหัวใจพิการ หัวใจเต้ นซ้ าลง หัวใจหยุดเต้ น ช็อก ลิ ้นชา หนาวสัน่ เลือดเป็ นกรด ปอดบวม ขาดอากาศ หลอดอาหารหลอดลม
หดเกร็ง ความดันโลหิตตา่ หัวใจเต้ นผิดจังหวะ การทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดทางาน เส้ นเลือดอุดตัน การบีบตัวของหัวใจ กรดไหลย้ อน
(แนวโน้ มส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ ้นในภาวะน ้าหนักเกิน กระเพาะอาหารขยายตัว และผู้ป่วยที่มีปัญหาลาใส้ และทางเดินกระเพาะอาหาร)
3.ภาวะตกเลือด：เลือดออกในระหว่างการผ่าตัดคลอดเป็ นเรื่องปกติ หากต้ องมีการถ่ายเลือดในระหว่างการผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้ อนหลายอย่างเกิดขึ ้น
ซึง่ รวมถึง
a .การติดเชื ้อในหลอดเลือด: เอชไอวี, ตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซีและการติดเชื ้อปาราสิต
b.ปฏิกิริยาในการถ่ายเลือด: ไข้ , หนาวสัน่ , ปวดทรวงอกและปวดหลัง, อาเจียน, ความดันโลหิตตา่ ,ภาวะไตวายเฉียบพลัน
c.ภาวะเลือดออกมากเกิน: ภาวะหัวใจล้ มเหลว อาการปอดบวม มีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ ้นหลังจากการถ่ายเลือด อุณหภูมิลดต่า เลือดเป็ นกรด กรดใน
ปั สสาวะ ความดันโลหิตสูง ผื่นลมพิษ คัน หายใจลาบากและมีเลือดออก
4.การติดเชื ้อหรือมีไข้ : ส่วนใหญ่อาจเป็ นการคลอดก่อนกาหนดและเวลาคลอดนานเกิดไปรวมถึงหญิงตังครรภ์
้
ที่มีน ้าหนักเกินและมีภาวะแทรกซ้ อนจาก
โรคเบาหวาน
5.เลือดออกจากการเกิดบาดแผล หรือแผลฉีกขาด หรือในขณะที่น ้าคร่าถูกขับออกมา
6.การตัดมดลูก: การผ่าตัดมดลูกคือการผ่าตัดที่จาเป็ นเมื่อมีการตกเลือดไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีนี ้มดลูกจาเป็ นต้ องถูกตัดออกเพื่อรักษาชีวิตของ
หญิงตังครรภ์
้
ตัวอย่างเช่นกรณีรกแกะต่า การหดตัวของมดลูกฯลฯ อาจทาให้ เกิดการสูญเสียเลือดเป็ นจานวนมาก
7.การเคลื่อนไหวของลาไส้ ผิดปกติและมีแผล : ความเป็ นไปได้ ในการรักษาได้ แก่การฟื น้ ฟูลาไส้ การงดอาหารระยะยาวหรือการฉีดสารอาหารเสริมทางเส้ น

เลือด หากหญิงตังครรภ์
้
มีการผ่าตัดหลายครัง้ หรือลาไส้ มีการยึดเกาะหลังการผ่าตัด เงื่อนไขนี ้จะพบโดยทัว่ ไป
8.การเกิดบาดแผลในทางเดินปัสสาวะ:การเกิดบาดแผลกระเพาะปัสสาวะเป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบเห็นบ่อยทีส่ ดุ แต่ก็สามารถรักษาได้ โดยการรักษา
กระเพาะปั สสาวะหรือสวนท่อปั สสาวะในผู้ป่วยที่มีอาการร้ ายแรงอาจต้ องได้ รับการผ่าตัดบางส่วนหรือทังหมดโดยเฉพาะผู
้
้ ป่วยที่มีริดสีดวงทวารหนักจะทา
ให้ เลือดออกมาก
9.ภาวะแทรกซ้ อนทารกแรกเกิด：ส่วนน้ อยที่ทารกแรกเกิดมีอวัยวะผิดปกติแต่กาหนด ซึง่ คูม่ ือทางการแพทย์ในปัจจุบนั (การเจาะถุงน ้าคร่าและอัลตราซา
วนด์)ไม่สามารถตรวจพบได้ ก่อนคลอด ทารกที่มีความเสี่ยงสูงหลังคลอดหนึ่งชัว่ โมง ถ้ าน ้าหนักแรกเกิดต่ากว่า 1000 ก. จะเกิดอาการหายใจลาบาก ทารก
อาจเป็ นโรคหัวใจบกพร่องโดยกาเนิดถึงแม้ วา่ แพทย์จะทาการบาบัดหรือช่วยแบบฉุกเฉิน ภาวะแบบนี ้ทารกแรกเกิดจะมีอตั ราการเสียชีวิตสูง
10.การเสียชีวิตของผู้ป่วย： แม้ วา่ จะเกิดขึ ้นในส่วนน้ อย แต่ก็มอี ยูภ่ ายใต้ เหตุสดุ วิสยั (เช่นการอุดตันของท่อน ้าคร่า)อาจเกิดขึ ้นในขณะปฐมพยาบาลที่ไม่
สามารถช่วยได้ ทนั ท่วงทีและทาให้ เกิดการเสียชีวิตขึ ้นได้
11.โรคอื่นๆที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ก่อนจะมีการผ่าตัด (เช่น：การสูญเสียเลือดเนื่องจากหลอดเลือดแตกหลอดเลือดโป่ งพองและการสูญเสียเลือดจาก
บาดแผลของอวัยวะต่างๆก่อให้ เกิดการตกเลือด)ในระหว่างการผ่าตัด อาจเป็ นอันตรายต่อหญิงตังครรภ์
้
และทารกแรกเกิด
ทางเลือกที่เป็ นไปได้ ：
การคลอดแบบธรรมชาติ(ไม่มีกรณีไหนที่ดีกว่าการคลอดแบบธรรมชาติ)
หมายเหตุแพทย์ ：
ในหลักการของโรงพยาบาลไม่สนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยจ่ายค่าการผ่าตัดคลอดด้ วยตนเอง ตามหลักการแพทย์จะไม่ยอมรับการจองห้ องคลอดเพื่อทาการผ่าตัด
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หนังสือแจ้ งความยินยอมฉบับนี ้และควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอด

