หนังสือแสดงความยินยอมตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์

เลขทะเบียนผู้ป่วย:

อายุ:

ชื่อ:

เพศชาย เพศหญิง
บัตรสุ ขภาพจ่ายชาระ

หมายเลขเตียง:

ผู้ป่วยจ่ายชาระ

ชื่อ/สกุลผูป้ ่ วย: ___________________
เลขทะเบียน: ____________
วันเดือนปี เกิด: ____ วัน _____ เดือน_____ ปี
แพทย์ผวู ้ ินิจฉัย: _____________________________
การวินิจฉัยทางคลินิก: ___________________________________________________
คาชี้แจงของแพทย์:
แพทย์ได้อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึง เหตุผล ขั้นตอน ความเสี่ ยงและอัตราความสาเร็ จของการตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา) ใน
ลักษณะที่ผปู ้ ่ วยเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา)และแพทย์ยงั ได้อธิบาย
ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. หากไม่เข้ารับการตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา) ผลที่ตามมา และอาจต้องเลือกรักษาทางอื่น
2. คาดว่าอาการชัว่ คราวหรื อถาวรหลังการตรวจ(บาบัด, รักษา)
3. แพทย์ได้อธิ บายขั้นตอนการเตรี ยมตัวเข้าตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา )กับผูป
้ ่ วยแล้ว
4. แพทย์ได้เปิ ดโอกาสให้ผป
ู ้ ่ วยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย (บาบัด, รักษา) ทั้งหมดอย่างละเอียด:
(1)
(2)

ลายเซ็นแพทย์: _____________________
คาชี้แจงของผูป้ ่ วย:
1. ผูป
้ ่ วยได้เข้าใจคาอธิ บายของแพทย์ในการรักษาและความเสี่ ยงรวมถึงอัตราความสาเร็ จของการตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา)
2. ผูป
้ ่ วยได้เข้าใจคาอธิ บายของแพทย์ในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคในทางเลือกอื่น
3. ผูป
้ ่ วยได้เข้าใจคาอธิ บายของแพทย์หลังการตรวจวินิจฉัย(บาบัด,รักษา)และความเสี่ ยงที่ไม่เข้ารับการรักษา
4. ผูป
้ ่ วยได้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์ในความกังวลเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย(บาบัด,รักษา)และแพทย์ได้ให้คาตอบอย่างละเอียด
5. ผูป
้ ่ วยรับทราบการวินิจฉัย(บาบัด,รักษา)ในครั้งนี้คงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้และเข้าใจในการตรวจวินิจฉัยวิธีน้ ี อาจจะ
ไม่ช่วยให้หายเป็ นปกติได้
ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับการตรวจวินิจฉัย(บาบัด, รักษา)ตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น
ผูม้ อบอานาจลงนาม:
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย:
ที่อยู:่
โทรศัพท์:
วันที่:
วัน
เดือน
ปี
เวลา:
:
นาที
พยานลงนาม:
เลขบัตรประชาชน:
วันที่:
วัน
เดือน
ปี
เวลา:
:
นาที
หมายเหตุ:
I. หากผูป
้ ่ วยไม่สามารถลงนามในหนังสื อแสดงความยินยอมนี้ โปรดระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย

II.

หากไม่มีพยานเซ็น กรุ ณาเว้นช่องลงชื่อได้

หนังสือแสดงความยินยอมตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร์

เลขทะเบียนผูป้ ่ วย:

ชื่อ:
หมายเลขเตียง:

อายุ:
เพศชาย เพศหญิง
 บัตรสุ ขภาพ  ผูป
้ ่ วยชาระเอง

คาแนะนา

I.

วัตถุประสงค์ของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คือการสร้างภาพจากร่ างกายมนุษย์โดยใช้เลเซอร์เอ็กซ์เรย์ดิจิตอล

1.

รวมถึงภาพตัดขวาง และภาพสเตอริ โอ 3D เพื่อตรวจจับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับโรค
ในกรณี พิเศษแพทย์จะต้องใช้การฉี ด”สารทึบแสง”ทางเส้นเลือดเพื่อเพิ่มความชัดเจน

2.

ของการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่ฉีดสี อาจมองข้ามตาแหน่งของโรคส่ งผลการตรวจผิดพลาดได้
3. หากผูป
้ ่ วยมีประวัติการแพ้ยา

ภูมิแพ้ หรื อมีโรคประจาตัวต้องเข้าปรึ กษาแพทย์และตรวจร่ างกายตามขั้นตอนก่อน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งการยินยอม
4. หากผูป
้ ่ วยไม่ตอ้ งการใช้ ”สารทึบแสง” ผูป้ ่ วยสามารถเข้ารับการเข้าตรวจขั้นพื้นฐานแทนการฉี ดสารทึบแสง

ดังนั้นผูป้ ่ วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า และไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์มแจ้งการยินยอม
5. การฉี ดสี ”สารทึบแสง” มีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในบัตรประกันสุ ขภาพ ผูป้ ่ วยต้อง

จ่ายชาระด้วยตนเอง
II.

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉี ดสี ”สารทึบแสง”
1.

หลังจากฉี ดสี ”สารทึบแสง” ผูป้ ่ วยบางรายอาจรู ้สึกร้อนวูบวาบหรื อคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะและจาม อาการเหล่านี้
มักจะหายไปภายในระยะเวลาสั้น ๆ

2.

ผูป้ ่ วยที่มีโรคภูมิแพ้อาจพบอาการรุ นแรง เช่น ลมพิษ มีอาการหนาวสัน่ หรื อหายใจลาบาก

3.

ผูป้ ่ วยที่มีสภาพร่ างกายผิดปกติอาจพบอาการบวมที่คอ, โรคหอบหื ด, ความดันโลหิ ตต่า, หัวใจและปอดล้มเหลว
ช็อกและเสี ยชีวิตอย่างกะทันหันได้

4.

อาการไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาของระบบร่ างกายอย่างรุ นแรงมีประมาณ 3.1% ถึง 12.7% และ 0.04% เป็ น 0.2%
ลาดับอัตราการเสี ยชีวิตมีประมาณ 0.001%

5.

เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการดังต่อไปนี้อาจจะมีแนวโน้มที่แพ้สารทึบแสงอย่างรุ นแรง:มีประวัติของอาการที่ไม่พึงประสงค์จาก
การฉี ดยาสารทึบแสง การทางานของโรคไตเสื่ อม โรคภูมิแพ้ โรคหอบหื ด มะเร็ ง โรคภูมิแพ้และต่อมไทรอยด์
อักเสบ เซลล์เนื้องอก ปอดผิดปกติข้ นั รุ่ นแรง (โรคปอดบวม น้ าท่วมปอด โรคหอบหื ด)หลอดเลือดหัวใจขั้นรุ่ นแรง
(หัวใจเต้นแรงผิดปกติถึงขั้นหัวใจล้มเหลวหรื อไม่เสถียร)หากผูป้ ่ วยอายุเกิน70ปี ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงสภาพร่ าย
กายล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้ารับการรักษา

II.

การวิจยั ล่าสุ ดในผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวานและใช้ยาลดน้ าตาล (เมทฟอร์มิน) จะส่ งผลให้การฉี ดสี ตกค้างอยูใ่ นไตสู ง อาจ
ก่อให้เกิดภาวะไตวายได้ ดังนั้นผูป้ ่ วยเบาหวานจะต้องหยุดใช้ยาเป็ นเวลา 2 วันก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสี ตกค้าง

IV.

กรุ ณาสวมใส่ เสื้ อผ้าหลวม สบาย และห้ามสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีซิปหรื อเสื้ อเชิ้ตที่มีกระดุม ผูป้ ่ วยหญิงควรหลีกเลี่ยงการใส่ ชุด

ชั้นในที่ มีเหล็กดัน ก่อนเข้าตรวจผูป้ ่ วยต้องปลดวัตถุที่เป็ นโลหะทั้งหมดออกเช่นเงินเหรี ยญ กุญแจ สร้อยคอ แหวน เป็ นต้น

