หนังสือแจ้ งความยินยอมการตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้ น
เลขทะเบียนผู้ป่วย:

ชื่อ/สกุล:

ห้ องผู้ป่วย:

หน้ า:

ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว): ___________________________________ (บันทึกการบาบัดรักษา)
ผู้ป่วยลงชื่อ: ______________________ ผู้ป่วยได้ เข้ าใจในขันตอนการตรวจระบบทางเดิ
้
นอาหารจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
แพทย์ลงชื่อ: ______________
(ลายเซ็นแพทย์ /วันที่ ) ขันตอนเกี
้
่ยวกับการรักษาทางการแพทย์มีตอ่ ไปนี ้
ขัน้ ตอนทางการแพทย์ :
วัตถุประสงค์ของกระบวนการทางการแพทย์คือการตรวจหาโรคที่เป็ นไปได้ ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ได้ แก่ หลอด
อาหารกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็กส่วนต้ น การตรวจนี ้จะต้ องให้ กล้ องเอนโดสโคปส่อดเข้ าไปในช่องปากจนถึงบริ เวณ
ทางเดินอาหาร
ข้ อปฏิบตั ิในการเตรียมตัว:
1.การใช้ ยาชาหรื อการพ่นยาชาในลาคอ(ยาระงับความรู้สกึ เฉพาะที่)เพื่อไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สกึ เจ็บ
2. การใช้ ยาช่วยผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ เพื่อลดการเคลือ่ นไหวของกระเพาะอาหารและช่วยให้ กระบวนการตรวจเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
การแทรกแซงทางการแพทย์ ท่ ีเป็ นไปได้
1.การตรวจชิ ้นเนื ้อ – ใช้ กล้ องส่องหรื อตัดชิ ้นเนื ้อเพื่อนาเซลล์หรื อเนื ้อเยื่อไปตรวจ
2.การกาจัดโพลิป-(Polypectomy –Polyps) จะถูกกาจัดออกโดยการใช้ เครื่ องไฟฟ้า
3.การหยุดเลือด- แผลในกระเพาะอาหารและทวารหนักจะฉีดยาเฉพาะทีห่ รื อรัดบริ เวณทีม่ ีเลือดออก
4. การกาจัดสิง่ แปลกปลอมในร่างกาย
ประสิทธิภาพ: (ขัน้ ตอนการรักษาของแพทย์ นีจ้ ะมีผลดีต่อสุขภาพของคุณ แต่ อย่ างไรก็ตามแพทย์ และทาง
โรงพยาบาลจะไม่ มีการรับประกันผลกระทบดังต่ อไปนี)้
1.จุดกระทบเฉพาะที่ – การส่องกล้ องสามารถวินจิ ฉัยโรคทางเดินอาหารส่วนใหญ่ได้ โดยตรง การตรวจชิ ้นเนื ้อโดยส่อง
กล้ องสามารถยืนยันลักษณะของโรคได้ ดีหากเซลล์หรื อเนื ้อเยื่อไม่สามารถวินิจฉัยโดยการส่องกล้ องจึงจาเป็ นต้ องตรวจ
ด้ วยวิธีอื่นๆ
2.การกาจัดชิ ้นเนื ้อ
3.การหยุดเลือด- ใช้ การรักษาเฉพาะจุดทีเ่ ลือดออก
4.การกาจัดสิง่ แปลกปลอมในร่างกาย

ความเสี่ยง: (การดาเนินการทัง้ หมดมีความเสี่ยงบางประการซึ่งความเสี่ยงที่ระบุไว้ มักเป็ นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถคาดการณ์ และระบุได้ )
1. การเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าตรวจ บางรายอาจรู้สกึ ไม่สบายชัว่ คราวเนื่องจากการใช้ ยาระงับความรู้สกึ เฉพาะที่ อาจมี
อาการวิงเวียนศีรษะคลืน่ ไส้ หรื อไอ การใช้ ยาผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อจะมีอาการอ่อนเพลียกระหายน ้า
หรื อบางรายความสามารถในการมองเห็นลดลง ผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคต้ อหินหรื อต่อมลูกหมากโตควรหลีกเสีย่ งการฉีดยานี ้
2. ในระหว่างการตรวจ ผู้ป่วยอาจได้ รับบาดเจ็บที่ลาคอเล็กน้ อยหรื อสาลัก และหายใจลาบาก พร้ อมกับภาวะหัวใจเต้ น
ผิดปกติ อย่างไรก็ตามอาการทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นนี ้มีเพียง 0.5% เท่านัน้ กรณีทเี่ กิดอาการรุนแรงหากจาเป็ นอาจต้ องมี
การให้ การรักษาฉุกเฉินโดยใช้ เครื่ องช่วยหายใจหรื อใช้ เครื่ องไฟฟ้าช็อต
3. อาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นระหว่างการส่องกล้ องเช่น การเกิดแผลหรื อมีเลือดออกได้ โดยมีอตั รา 0.05〜0.1％
การเกิดแผลหรื อมีเลือดออกนัน้ อาจเกิดจากการส่องกล้ อง หรื อใช้ ยา หรื อเกิดจากแผลเก่า หลังจากที่เลือดหยุด
ผู้ป่วยบางรายอาจต้ องส่องกล้ องหรื อตรวจเพิม่ เติม หรื อมีการถ่ายรังสีและ อื่นๆ ในการกาจัดสิง่ แปลกปลอมบางส่วน
บริ เวณเนื ้อเยื่อ อาจได้ รับผลกระทบหรื อเกิดแผล หรื อการอุดตันจากทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมสิง่ แปลกปลอม
ในกรณีดงั กล่าวผู้ป่วยอาจจะต้ องผ่าตัดฉุกเฉิน

ทางเลือกในการรักษาด้ วยวิธีส่องกล้ อง: (มีทางเลือกอื่น ๆ สาหรับการรักษาหากไม่ เข้ ารักษาอาจทาให้ เกิด
อันตรายต่ อสุขภาพ โปรดพิจารณาในการตัดสิน้ ใจอย่ างรอบคอบและขอคาปรึกษาจากแพทย์ )
(1) ผู้ป่วยที่เป็ นโรคแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออก สามารถรักษาด้ วยยาหรื อการผ่าตัดแบบดังเดิ
้ ม
อย่างไรก็ตามวิธีการเลือกเหล่านี ้ไม่ได้ ผลโดยตรงเหมือนการตรวจส่องกล้ อง
(2) ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโป่ งพองและมีเลือดออก-สามารถรักษาด้ วยยาหรื อการผ่าตัด เส้ นเลือดอุดตันเฉพาะที่
อย่างไรก็ตามอัตราความสาเร็ จในทางเลือกข้ างต้ นไม่สงู เท่ากับการส่องกล้ องตรวจ
ข้ อมูลที่สาคัญอื่นๆ
หากผู้ป่วยรู้สกึ ไม่สบายในระหว่างการรักษาหรื อหลังการตรวจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดมีภาวะแทรกซ้ อนสูง กรุณาแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ให้ รับทราบล่วงหน้ าเพื่อหลีกเลีย่ งการสาลัก หลังตรวจเสร็ จ1ชัว่ โมง ห้ ามรับประทานอาหารหรื อ
เครื่ องดื่มจนกว่าฤทธิ์ยาชาจะหมด สาหรับผู้ป่วยที่ตรวจชิ ้นเนื ้อภายใน2ชัว่ โมงห้ ามรับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
ภายหลังควรหลีกเลีย่ งอาหารที่แข็งหรื อเหนียวที่จะทาให้ ยอ่ ยช้ า หลังการตรวจหากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรื ออาเจียนเป็ น
เลือดต้ องติดต่อแพทย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ทนั ที
กรุณาปรึกษาแพทย์ในการวางแผนบาบัดหลังการรักษา
หลังจากเซ็นชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ นัน่ หมายความว่าผู้ป่วยได้ เข้ าใจคาอธิบายและเงื่อนไขในขันตอนการตรวจรั
้
กษา รวมถึง
ความเสีย่ งเฉพาะที่ และภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น และแพทย์ได้ อธิบายถึงตัวเลือกในการวินจิ ฉัยที่เกี่ยวข้ องรวมถึง

ความเสีย่ งที่ผ้ ปู ่ วยไม่เข้ าตรวจและรักษา ผู้ป่วยได้ รับข้ อมูลขันตอนการรั
้
กษาและความเสีย่ งเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว
แพทย์ได้ อธิบายกับผู้ป่วยแล้ วว่าหากเกิดภาวะแทรกซ้ อนฉุกเฉินในระหว่างการรักษาแพทย์จะดาเนินการตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย
ผู้ป่วยได้ สอบถามแพทย์ในขันตอนการตรวจรั
้
กษาโรคและตัวเลือกในการรักษากับข้ อสงสัยในความเสีย่ ง
แพทย์ได้ ชี ้แจงอย่างละเอียด ผู้ป่วยมีความพึงพอใจอย่างมาก
ผู้ป่วยเข้ าใจขันตอนการวิ
้
นจิ ฉัยและคายืนยันจากแพทย์ ตามข้ อความทีก่ ล่าวข้ างต้ น
ผู้ป่วยยินยอมปฏิบตั ิตามขันตอนข้
้
างต้ น
ผู้ป่วยลงชื่อ __________________________________
หมายเลขประจาตัวประชาชน: ______________________________________________
ญาติผ้ ปู ่ วย_____________________________
ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย: ____________________________________________
หมายเลขประจาตัวประชาชน: _____________________________________________
ลงชื่อ: ______________________________________________
(ผู้ป่วยหรื อญาติผ้ ปู ่ วย)
วันที่: __________________________________________________

