หนังสือแจ้ งการยินยอมผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ
ชื่อ:
ห้ อง:
หน้ า:
หนังลือแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสีย่ ง สาหรับการผ่าตัด (หรื อการชี ้แจงทางการแพทย์) สาหรับผู้ป่วยทีต่ ้ องการเข้ ารับ
การตรวจรักษาขอแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยอ่านข้ อมูลต่อไปนี ้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยในข้ อมูล ควรขอคาปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะลงนาม
ยินยอมฉบับนี ้ และแพทย์ยินดีทจี่ ะตอบคาถามทุกข้ อ
แผนกศัลยกรรม (หรื อการปฏิบตั ทิ างการแพทย์) :
การผ่าตัดศัลยกรรม: ผ่าตัดทาทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
ขันตอนแรกในการผ่
้
าตัด：วิธีการรักษาทางการแพทย์จะใช้ หลอดเลือดทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีจากส่วนอื่นของร่างกายผู้ป่วยซึง่ อาจเป็ นหลอด
เลือดดาจากต้ นขาหรื อหลอดเลือดแดงจากทรวงอก มาต่อทาทางเบี่ยงข้ ามหลอดเลือดแดงส่วนที่ตบี หรื ออุดดัน
ประสิทธิภาพการผ่าตัด: (ขันตอนนี
้
้อาจเกิดผลกระทบแต่แพทย์จะไม่รับประกันในประสิทธิภาพของการรักษาที่สมบูรณ์หลังจาก
เข้ าใจถึงประสิทธิภาพและความเสีย่ งแล้ วทังนี
้ ้ก็จะขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของผู้ป่วย
เลขทะเบียนผู้ป่วย:

การเพิม่ ปริ มาณเลือดในหัวใจและลดอาการที่เกี่ยวข้ อง
ความเสีย่ งในการผ่าตัด: (การผ่าตัดทุกขันตอนทั
้
งหมดนี
้
้ (หรื อการปฏิบตั ิงานทางการแพทย์)จะมีความเสีย่ งบางอย่างที่ได้ ระบุไว้
ด้ านล่างนี ้ อย่างไรก็ตามการผ่าตัดยังคงมีความเสีย่ งที่ไม่ได้ ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ )
ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ระหว่างและหลังการผ่าตัด CABG ส่วนใหญ่ขึ ้นอยูก่ บั สภาพร่ายกายของคนไข้
ปั จจุบนั อัตราการเสียชีวิตในการผ่าตัด CABG มีอตั รา ___ %
ระบุปัจจัยความเสีย่ งในขันตอนที
้
เ่ กิดการเสียชีวติ :
a.อายุ
b.กรณีที่มีอาการรุนแรง :อาจมีการผ่าตัดฉุกเฉิน การฉีดยาหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง ได้ รับการผ่าตัดหัวใจมาก่อน การ
ใช้ ปัม้ บอลลูนหรื อไนโตรกลีเซอรีนยาขยายหลอดเลือด หัวใจพองโต คลืน่ ความดันหัวใจตา่ ภาวะหัวใจล้ มเหลวกับการใช้ ยาขับ
ปั สสาวะ
c.มีโรคประจาตัวร้ ายแรง: เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรื ออุดตันในหลอดเลือดรุนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง, ความผิดปกติของไต,
การทางานของตับผิดปกติ โรคปอดเรื อ้ รังและโรคเบาหวานเป็ นต้ น
d.ความเสีย่ งของยาระงับความรู้สกึ
ภาวะแทรกซ้ อนหลังการผ่าตัด (ผลการประเมินในภาวะผู้ป่วยเป็ นโรคและอัตราการเสียชีวิตและการแทรกซ้ อนที่มกี ารระบุ
ดังต่อไปนี ้):
1. เลือดออกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจต้ องถ่ายเลือด ในอัตรา___ถึง___%) อาจเกิดอาการช็อกทาให้ สมองขาด
ออกซิเจนและสูญเสียสมรรถภาพอาจต้ องมีการผ่าตัดเพื่อหยุดเลือด เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการ
เสียชีวติ ในอัตรา (___%)
2. ภาวะหัวใจล้ มเหลวหรื อหัวใจวาย: ในอัตราการเกิด ___ ถึง ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย –แนวทางการรักษา ด้ วย
ยากระตุ้นหัวใจหรื อการขยายหลอดเลือดด้ วยบอลลูน หรื อการปลูกถ่ายหัวใจ เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้
ก่อให้ เกิดการเสียชีวติ ลง ในอัตรา (___%)
3. ภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน: ในอัตราการเกิด___ ถึง ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย – แนวทางการรักษา

แพทย์จะทาการฉีดสีเพื่อให้ จบั ตาแหน่งหลอดเลือดอุดตันได้ ชดั เจนแล้ วค่อยทาการขยายหลอดเลือดด้ วยบอลลูน
อาจมีการให้ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยปัม้ หัวใจเข้ าช่วยในการปลูกถ่ายหัวใจเนื่องจากอาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ซึง่ จะ
ก่อให้ เกิดการเสียชีวติ ลงได้ ในอัตรา ___%
4. หัวใจเต้ นผิดปกติ : ในอัตราการเกิด ___ ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย - ซึง่ แนวทางการรักษา ด้ วยยา
antiarrhythmic agents หรื อการใช้ เครื่ องกระตุ้นหัวใจ อาจเกิดอาการช็อกทาให้ เกิดภาวะ สมองขาดออกซิเจน
และสูญเสียสมรรถภาพได้ หรื ออาจมีการแทรกแซงในทางอื่นเพื่อหยุดเลือด เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิด
การเสียชีวติ ลงในอัตรา (___%)
5. ภาวะความดันโลหิตสูง: อัตราการเกิด___ ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ซึง่ แนวทางการรักษาด้ วยยากระตุ้นหัวใจ
6. ภาวะหัวใจล้ มเหลว: อัตราการเกิด ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ต้ องใช้ ทอ่ ออกซิเจนกับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ช่วยใน
การหายใจในต่อเนื่องเหตุจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการเสียชีวิตลงได้ ในอัตรา (___%
7. ภาวะไตวาย:ในอัตราการเกิด ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ซึง่ อาจเพิ่มแนวทางการรักษาในการกาจัดของเสียออกจาก
ร่างกายคือการล้ างไตหรื อการฟอกเลือด เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการเสียชีวติ ลงได้ ในอัตรา (___%
8. การติดเชื ้อ: ต้ องเข้ ารับการรักษาดังต่อไปนี ้
a.อาการปอดบวมหรื อปอดแฟบ:อัตราการเกิด ___ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย จาเป็ นต้ องช่วยด้ านระบบทางเดินหายใจ
จาเป็ นต้ องมีการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
b.การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ: ___%
c.แบคทีเรี ย: ___%
d. การติดเชื ้อในบาดแผลอวัยวะส่วนล่าง)อัตราการเกิด ___ ถึง ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย จาเป็ นต้ อง ตกแต่งหรื อทา
แผลโดยการขับน ้าหนองออกหรื อการเย็บอุดแผล
e.การติดเชื ้อที่ทรวงอก: อัตราการเกิด ___ ถึง ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยจาเป็ นต้ อง ทาแผลโดยการขับน ้าหนองออกหรื อ
การอุดแผล หรื อการตกแต่งแผล เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการเสียชีวิตลงได้ ในอัตรา (___%
f.การติดเชื ้อเยื่อหุม่ หัวใจอักเสบ: อัตราการเกิด ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย อาจจาเป็ นต้ องผ่าตัดหัวใจเพื่อเปลีย่ นวาล์ว หัวใจ
เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการเสียชีวิตลงในอัตรา (___%)
9. โรคหลอดเลือดสมอง (ก่อให้ เป็ นอัมพาตหรื อเลือดออกในสมอง) หรื อภาวะสมองขาดออกซิเจน อัตราการเกิด ___ถึง
___% (อัตราการเกิดเพิ่มขึ ้นตามอายุ) จาเป็ นต้ องมีการรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ อาจจาเป็ นต้ องผ่าตัด
เปิ ดกะโหลกศีรษะ อาจทาให้ ตาบอดหรื ออัมพาตครัง้ ซีกหรื อทังร่้ างกายเนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้ อนเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการ
เสียชีวติ ลงในอัตรา (___%)
10. เส้ นประสาทไขสันหลังอักเสบ(กะบังลม): อัตราการเกิด ___ ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย อาจทาให้ เกิดภาวะปอด
แฟบหรื อปอดบวมทาให้ การหายใจล้ มเหลว
11. เส้ นประสาทอื่น ๆอัตราการเกิด ___ ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยที่เส้ นประสานไขสันหลัง อาจทาให้ เอวหรื อ
สะโพกเป็ นอัมพาตและอาจไม่สามารถกลันปั
้ สสาวะได้ และต่อมาแขนและขาอ่อนแรงหรื ออัมพาต ผู้ป่วยสามารถรักษาด้ วย
การใช้ ยาและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
12. โรคจิต: ผู้ป่วยจะมีอาการความจาเสือ่ มหลงๆลืมๆอัตราการเกิด___ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ซึง่ อาจมีอาการ
คลุ้มคลัง่ หรื อเพ้ อจะได้ รับการรักษาบาบัดจากแพทย์ด้านจิตวิทยาและการรักษาด้ วยแพทย์จิตบาบัด
13. เลือดออกระบบทางเดินอาหาร: อัตราการเกิด ___ ถึง ___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย - ซึง่ การรักษาทางการแพทย์อาจ

จาเป็ นต้ องมีการถ่ายเลือดหรื อการผ่าตัด
14. การทางานของตับบกพร่องหรื อผิดปกติ: อัตราการเกิด ___ ถึง___% ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย – เป็ นอาการทีร่ ักษาได้
แต่อาจทาให้ เป็ นโรคดีซา่ นหรื อตับแข็งรุ่นแรงถึงขันโคม่
้ าหรื อเสียชีวิตได้
15. ตับอักเสบ: อัตราการเกิด ___ ถึง___%ส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย - ซึง่ อาจได้ รับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการถ่าย
โอนของเหลว หรื อการผ่าตัดหากจาเป็ น อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
16. ความผิดปกติของต่อมฮอร์ โมน: อัตราการเกิด ___ ถึง___% มีน ้าตาลในเลือดสูง ต่อมไทรรอยด์และไตเสือ่ มสภาพ
หากอาการรุนแรงอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
17. เยื่อหุ้มปอด และเยื่อหุ้มช่องอกโดยปริ มาณน ้าที่มากขึ ้นจะไปกดทับปอด ซึง่ การรักษาอาจต้ องใส่ทอ่ ช่วยการระบายน ้า
หรื อการผ่าตัด หากเกิดอาการช็อก อาจทาให้ สมองขาดออกซิเจน ในกรณีที่รุนแรง อาจทาให้ เสียชีวิตได้
18. ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น การผ่าตัดช่องท้ อง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เส้ นเลือดอุดตัน เกิดภาวะขาดเลือดในส่วนต่างๆของ
ร่างกาย เป็ นต้ น ซึง่ สามารถรักษาได้ โดยการถ่ายเลือด ในกรณีที่รุนแรง อาจทาให้ เสียชีวติ ได้
19. โดยทัว่ ไปการถ่ายเลือดเป็ นสิง่ จาเป็ นในระหว่างหลังการผ่าตัดซึง่ อาจทาให้ เกิดอาการแพ้ การติดเชื ้อไตวายหรื อล้ มเหลว
ปฎิกิริยาไตวายกรณีรุนแรงอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
20. โรคอื่น ๆ ทีไ่ ม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการผ่าตัด CABG:เช่นไข้ หวัดหรื อไส้ ติ่งอักเสบ ฯลฯ เป็ นต้ นซึง่ อาจได้ รับการถ่าย
ของเหลว กรณีรุนแรงอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
21. โรงพยาบาลเป็ นศูนย์การแพทย์ทางด้ านการอบรม ดังนันจึ
้ งมีทีมแพทย์และพยาบาลนักศึกษาเข้ ามาปฏิบตั ิงาน
22. อาการไออาจเกิดขึ ้นหลังการผ่าตัด อาจมีอาการปวดแผลอาการปวดกระดูกซี่โครงข้ างเดียวหรื อสองข้ างรวมถึงอาการปวด
หลังด้ วย
23. การเกิดรอยแผลเป็ นนันจะเกิ
้
ดขึ ้นหลังการผ่าตัด จะมีความแตกต่างในขนาดและความหนาของแผลขึ ้นอยูก่ บั สภาพของผิว
ผู้ป่วยแต่ละราย
※ โรคประจาตัวทีเ่ กิดขึ ้นกับผู้ป่วยหรื ออาจเกิดขึ ้นได้ ในระหว่างการผ่าตัด
(การปฏิบตั ิทางการแพทย์) มีดงั ต่อไปนี ้หากผู้ป่วยไม่เข้ ารับการรักษาหรื อขันตอนการผ่
้
าตัดที่แพทย์นาเสนอ (การแทรกแซงทาง
การแพทย์) และความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้ อง กรุณาปรึกษา แพทย์กอ่ นที่จะตัดสินใจลงนามในขันตอนสุ
้
ดท้ าย)
การรักษาทางการแพทย์
คาแนะนาเพิ่มเติมจากแพทย์:
_____________________________________________________________________
___________
I (ผู้ป่วยหรื อสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ความเสีย่ งและทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ ของกระบวนการ
ผ่าตัดที่แพทย์แนะนา (หรื อการแทรกแซงทางการแพทย์) แพทย์มคี วามเห็นชอบกับผู้ป่วยทีเ่ ข้ ารับการบาบัดรักษา คนไข้ ได้ เข้ าใจ
คาแนะนาและคาอธิบายทังหมดจากแพทย์
้
อย่างครบถ้ วนและผู้ป่วยได้ เก็บสาเนาข้ อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกฉบับไว้ เรี ยบร้ อย
ลายเซ็นของผู้ป่วย:
ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย:
ลายเซ็นของพยาน (เจ้ าหน้ าที่ของ NTUH หรื อญาติผ้ ปู ่ วย):
ลายเซ็นของแพทย์:
วันที่: _____/_____/_____ (เดือน/วัน/ปี )
เวลา: _____/_____

