เลขทะเบียนผู้ป่วย:

หนังสือแสดงความยินยอมขันตอนการผ่
้
าตัด
ชื่อ
ห้ องผู้ป่วย

หน้ า

ข้ าพเจ้ ายินยอมและมอบอานาจให้ นายแพทย์
และ (โรงพยาบาล)
เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในขันตอนการผ่
้
าตัดมีดงั ต่อไปนี ้ (ขันตอน
้
)
(ชื่อผู้ป่วย)
(อธิบายขันตอนการผ่
้
าตัด) (ห้ ามใช้ ตวั อักษรย่อหรือคาย่อยกเว้ นชื่อของชันกระดู
้
กสันหลัง)

ขั้นตอนการผ่าตัด– โปรดใส่ เครื่ องหมายถูกลงในช่องที่เกี่ยวข้อง (เช่น)
□ด้ านขวา

□ด้ านซ้ าย

□ทังสองข้
้
าง

□ระดับสันหลัง □เลขรหัส(s)
ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในข้ อมูลคาอธิบายอย่างละเอียด

(ชื่อแพทย์/ผู้ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับการรับรองอย่างเหมาะสม)
ดังนี ้:

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการตรวจรักษา ความเสี่ยง และทางเลือกอื่นรวมถึงการไม่เข้ าบาบัดตามขันตอน
้
2. การปฏิบตั ิทางการแพทย์และขันตอนนี
้
้อาจไม่ได้ สง่ ผลให้ เกิดผลประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้
3. การใช้ ยาระงับความรู้สกึ เพื่อช่วยในการผ่าตัดและการรักษาทางการแพทย์ จะมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิต
ของผู้ป่วยได้
4. หากมีเหตุจาเป็ นหรื อเกิดกรณีฉกุ เฉินเจ้ าหน้ าที่แพทย์จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในขันตอนการผ่
้
าตัด
1.

หมายเหตุ: หากผู้ป่วยอายุต่ากว่า18ปี ต้องได้ รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ การดูแลตามกฎหมายยกเว้ นผู้ป่วยทีแ่ ต่งงานหรือมีบตุ รแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามในแบบฟอร์ มนี ้ซึง่ ได้ มีการยื่นยันแล้ วว่าข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจในข้ อมูลอย่างครบถ้ วนและจะยินยอมปฏิบตั ิตามขันตอนดั
้
งกล่าว
ข้ าพเจ้ ายินยอมและเห็นด้ วยกับทางเจ้ าหน้ าที่แพทย์ที่รักษาในขันตอนการตั
้
ดเนื ้อเยื่อหรื ออวัยวะดังกล่าว ซึง่ จะนาไปวินิจฉัยโรคและการค้ นคว้ าเพื่อ
ความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ตอ่ ไป
แพทย์จะกาจัดเนื ้อเยื่อเมื่อการวินิจฉัยโรคเสร็จสิ ้น โดยทางโรงพยาบาลหรือทีส่ ถาบันที่กาหนดเท่านัน้
/

/

(ผู้ป่วย / ผู้ดแู ล / ผู้ปกครอง / ลายเซ็นของญาติ) (ชื่อพยาน) (ความสัมพันธ์กบ
ั ผู้ป่วย)

วัน/เดือน/ปี

(เวลา)

เลือกช่องนี ้เพื่อระบุวา่ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถ่ายภาพหรือให้ บนั ทึกวีดีโอขันตอนการผ่
้
าตัดเพื่อจะนาไปวินิจฉัยและเพื่อพัฒนาการรักษา
□ เลือกช่องนี ้เพื่อระบุวา่ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นาเสนอภาพถ่ายหรื อคลิปการบันทึกขันตอนการผ่
้
าตัด
□

/
(ลายเซ็นพยาน)

(ชื่อพยาน)

□ ลงเครื่ องหมายในช่องนี ้หากได้ ตกลงยินยอมเข้ ารักษา(ติดต่อทางโทรศัพท์ )

/

วัน/เดือน/ปี

(เวลา)

□ ลงเครื่ องหมายในช่องนีห้ ากล่ามมีสว่ นร่วม(หรื อพามาพบแพทย์)

แพทย์ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในประสิทธิภาพหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในขันตอนการบ
้
าบัดรักษาและในทางเลือกอื่นๆรวมทังการที
้
่ไม่เข้ าบาบัดรักษาตาม
ขันตอน
้
แพทย์มีความพึงพอใจที่ผ้ ปู ่ วยและญาติเข้ าใจในขันตอนการบ
้
าบัดรักษาและให้ ความร่วมมือยินยอมลงนามในหนังสือยินยอมตามข้ อมูลข้ างต้ น
(ลายเซ็นของแพทย์ / คาอธิบายผู้ประกอบการที่ได้ รับการรับรองอย่างเหมาะสม)

รหัสประจาตัวทางการแพทย์

วันที่เข้ารับการผ่าตัด / การบาบัดรักษา / วันทราบผลตรวจ: (วันผ่าตัดเสร็ จสิ้ นลง)

วันที่:

/

/

□ด้านขวา □ด้ ายซ้ าย □ทั้งสองข้าง □ ระดับ กระดูกสันหลัง
ลายเซ็น ผูป้ ่ วย / ผูต้ ิดตามผูป้ ่ วย / ผูป้ กครอง / ลายเซ็นญาติ :

□รหัส
RN: (ชื่อ)

RN:
(คาย่อRNคือพยาบาลวิชาชีพที่ผา่ นสอบรับรองมาตรฐาน)
ศัลยแพทย์ / ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม:
ศัลยแพทย์ / ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม(ชื่อ):
รหัสประจาตัว:

แบบฟอร์ มยินยอมสาหรับการเปลี่ยนเลือดอยูท่ ี่ด้านหลัง - ต้ องกรอกเมื่อมีคาสัง่ ทางการแพทย์
หากแบบฟอร์ มความยินยอมฉบับนี ้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เข้ าใจในข้ อมูลจะต้ องทาใหม่และลงนามใหม่โดยทุกฝ่ าย

หนังสือความยินยอมการเปลี่ยนเลือด
หมายเลขบันทึกการแพทย์

ชื่อ

ห้ อง

หน้ า

ข้ าพเจ้ ายินยอมรับการถ่ายเลือด □ ใช่
□ ไม่ใช่
ข้ อจากัด
1. ข้ าพเจ้ ายินยอม
ให้ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลและพนักงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการเปลี่ยนเลือด
2. การกรอกหนังสือความยินยอมก่อนเข้ ารักษา แพทย์ได้ ให้ คาอธิบายข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ :
A. สาเหตุของการถ่ายเลือดและคาอธิบายเกี่ยวกับการผ่าตัดและประสิทธิภาพรวมถึงความเสี่ยงทังหมดและผลกระทบจากการที
้
่ไม่ถ่ายเลือด
B. การถ่ายเลือดอาจล้ มเหลวทางโรงพยาบาลและแพทย์จะไม่มีการรับรองใดๆหากผู้ป่วยได้ รับผลกระทบจากอาการไม่พงึ ประสงค์หลังจากการ
ถ่ายเลือด/ หรือหากติดเชื ้อในหลอดเลือด
C. หนังสือความยินยอมการถ่ายเลือดฉบับนี ้ที่ได้ รับในระหว่างการเข้ าพักรักษาในโรงพยาบาล
3. การยืนยันว่าผู้ป่วยได้ อา่ นหนังสือ (หรื อมีลา่ มอ่านให้ ฟัง) เกี่ยวกับข้ อมูลการยินยอมจากข้ างต้ นและได้ เข้ าใจข้ อมูลทังหมดอย่
้
างละเอียดรวมถึงข้ อสงสัย
ที่ผ้ ปู ่ วยขอคาปรึกษาจากแพทย์และได้ รับการตอบกลับทังหมดอย่
้
างหน้ าพึงพอใจ
ผู้ป่วย / เจ้ าหน้ าที่ดแู ลสุขภาพ / ผู้ปกครอง / ญาติ:

(ลายเซ็น)
(ชื่อตัวบรรจง)

ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย:
วันที่:
□ลงเครื่ องหมายในช่องนี ้หากได้ ตกลงยินยอมทางโทรศัพท์
□ลงเครื่ องหมายในช่องนี ้หากล่ามมีสว่ นเข้ าร่วม(หรื อพามาพบแพทย์)
แพทย์ขอรับรองว่าได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่เป็ นประโยชน์และความเสี่ยงในการเปลี่ยนเลือดและ แพทย์ได้ เสนอให้ ผ้ ปู ่ วยสอบถามปั ญหาข้ อสงใสต่างๆ
แพทย์เชื่อว่าผู้ป่วยได้ เข้ าใจคาอธิบายในขันตอนการตรวจรั
้
กษาอย่างละเอียด
แพทย์ลงนาม:
MD (ลายเซ็น)
เลขรหัสประจาตัวแพทย์:
วันที่:
/
/
เวลา
แพทย์ลงนาม:

MD (ชื่อตัวบรรจง)

* หมายเหตุ: หนังสือความยินยอมฉบับนี ้ต้ องมีลายเซ็นของผู้ป่วยเท่านัน้ ยกเว้ นผู้ป่วยที่เป็ นผู้เยาว์ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะหรื ออายุต่ากว่า (18)ปี

นามแบบฟอร์ มยินยอมฉบับนี ้ได้

ไม่สามารถลง

