หนังสื อแสดงความยินยอมและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารทึบรังสี เอกซเรย์

ชื่อ:
อายุ:
แผนก:

เลขทะเบียนผูป้ ่ วย

หมายเลขเตียง: ชาย / หญิง

ข้ อมูลต่อไปนี ้เกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง รวมทังทางเลื
้
อกอื่นกับในขันตอนการผ่
้
าตัด(หรือการปฏิบตั ิทางการแพทย์ )ที่อาจเกิดขึ ้น แพทย์ขอ
แนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยอ่านข้ อมูลต่อไปนี ้อย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณารีบปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมนี ้ แพทย์
ยินดีที่จะตอบปั ญหาและไขข้ อสงสัยทุกประการ
ขันตอนการรั
้
กษาทางการแพทย์:
การฉีดสารทึบรังสีเอกซเรย์:
ประโยชน์และความเสี่ยงของขันตอน
้
:
การฉีดสารทึบรังสีสามารถป้องกันรังสีเอกซเรย์และจะช่วยให้ การมองเห็นเนื ้อเยื่อได้ ชดั ขึ ้น การฉีดสารทึบรังสีจะกระทาเมื่อมีการตรวจวินิจยั หาโรค
ด้ วยการฉายแสงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการฉีดสีเข้ าเส้ นเลือดเพื่อตรวจหาโรคในหลอดเลือดดาเนื่องจากสภาวะร่างกายส่วนบุคคลที่มีปฏิกิริยาที่ไม่
พึงประสงค์แตกต่างกันไปและการออกฤทธิ์ของสารทึบรังสียกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่ได้ รับสารทึบรังสีไอโอดีนแม้ จะมีประโยชน์แต่มีโอกาสเกิดผล
ข้ างเคียงอาทิมีอาการร้ อนวูบวาบ อาการลมพิษ ผื่นคัน และอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการไม่พงึ่ ประสงค์อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ภาวะแทรกซ้ อนที่ร้ายแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตจะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล โดยอัตรการเสียชีวิตจากการที่ได้ รับสารทึบรังสีชนิดแตก
ตัวมีประมาณ 1ใน 15,000 ~ 170,000 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหากมีประวัติโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ หรือมีปฏิกิริยาที่ไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ สารทึบแสงหรือโรคหัวใจ การขาดน ้า โรคเม็ดเลือด เซลล์เนื ้องอก หรือมีประวัติของต่อมไทรอยด์เป็ นพิษและโรคไตเรือ้ รัง หากเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พงึ
ประสงค์กรุณาแจ้ งให้ แพทย์ทราบล่วงหน้ า
สาหรับการจ่ายชาระด้ วยบัตรสุขภาพจะใช้ ได้ ในสารทึบแสงชนิดแตกตัวเท่านันหากผู
้
้ ป่วยต้ องการใช้ ยาชนิดที่ไม่แตกตัวที่ มีผลข้ างเคียงน้ อยและ
ปลอดภัยจริงต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเอง
※เนื่องจากขันตอนการตรวจแต่
้
ละครัง้ แตกต่างกัน ค่าใช้ จ่ายในการใช้ สารทึบรังสีแต่ละครัง้ จึงแตกต่างกันไปด้ วย
※แม้ วา่ สารทึบแสงรุ่นล่าสุดมีความเสถียรและปลอดภัย แต่หากเป็ นผู้มีภาวะไตบกพร่อง อาจเป็ นอันตรายผู้ป่วยได้
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญจะแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยวัดค่าครีเอตินินก่อนการฉีดสารดังกล่าวเป็ นเวลา 1 หนึ่งเดือนเพื่อการคานวนหาอัตราการกรองของไต
หากอัตราการกรองของไตต่ามีความเสี่ยงเป็ นโรคไตเทียมที่เกิดจากสารครี เอตินินสูง สาหรับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการใช้ สารทึบ แสง:เช่นในร่างกาย
ผู้ป่วยมี(ระดับซีรั่ม-ครีเอตินิน ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังและโรคเบาหวาน)ภาวะบวมน ้าและภาวะหัวใจล้ มเหลวหรือ หากผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า70ปี การ
ใช้ ยาล้ างพิษหรือต้ านการอักเสบของไตมากเกินไป ยกเว้ นผู้ป่วยมีการฟอกไตภายใน 24ชัว่ โมง แพทย์จะแนะนาให้ ใช้ การตรวจด้ วยเครื่องมือทาง
การแพทย์ชนิดอื่นเช่นการฉายรังสีเอกซเรย์ สาหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเป็ นอันตรายจากการใช้ สารทึบรังสี แพทย์จะต้ องแนใจว่าผู้ป่วยได้ หยุดใช้
ยาที่ล้างพิษไตอย่างน้ อย24ชัว่ โมง ผู้ป่วยควรหลีกเสี่ยงการขับน ้าก่อนการใช้ สารทึบรังสี และก่อนใช้ สารทึบรังสี ผู้ป่วยจะต้ องลงนามในหนังสือแสดง
ความยินยอมทุกครัง้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงแพทย์จะแนะนาเข้ าตรวจ ติดตามผลและประเมินทางคลินิกเป็ นเวลาหลายวัน

คำชี้แจงสำหรับผู้ป่วย
□แพทย์ได้ อธิบายถึงวิธีการรักษาอย่างละเอียดในความจาเป็ นและขันตอนอั
้
ตราความสาเร็จและความเสี่ยงในการรักษารวมถึงความเสี่ยง
เฉพาะที่รวมถึงความเสี่ยงของแต่ละบุลคลและข้ อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการผ่าตัด
□แพทย์ได้ อธิบายถึงผลลัพธ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการไม่เข้ ารับการผ่าตัดในครัง้ นี ้และผู้ป่วยได้ เข้ าใจดีทกุ อย่าง
□แพทย์ได้ อธิบายถึงตัวเลือกการรักษาที่เกี่ยวข้ องและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและผู้ป่วยได้ เข้ าใจดีทกุ อย่าง
□แพทย์ได้ อธิบายถึงการวินิจฉัยโรคและความเสี่ยงของการไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนและผู
้
้ ป่วยได้ เข้ าใจดีทกุ อย่าง
□ผู้ป่วยสามารถที่จะสอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับขันตอนการรั
้
กษาและความเสี่ยงรวมถึงตัวเลือกในการรักษา แพทย์ได้ ชี ้แจงอย่างละเอียดแล้ วและ
ผู้ป่วยก็มีความพึงพอใจในคาตอบที่ได้ รับจากแพทย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์】

สารครี อะตินินล่าสุด (Cr.) ของผู้ป่วยสูง: ____ มิลลิ กรัม/เดซิลติ รmg/dl; อัตราการกรอง: _____
อัตราการกรองสารCockroft-Gault ：GFR = （140 - อายุ）＊น ้าหนัก／72＊Cr.สารครีอะตินิน］; เพศหญิง GFR＊0.85วันที่ตรวจสอบ:
______ วัน ______ เดือน______ ปี

คาแนะนาเพิ่มเติมจากแพทย์: _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ได้ รับทราบถึงภาวะแทรกซ้ อนและผลข้ างเคียงของการใช้ สารทึบรังสีไอโอดีน โดยการอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญ
ข้ าพเจ้ ายินยอมและลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี ้และได้ เก็บรักษาสาเนาอีกฉบับไว้ กบั ตนเรียบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ ายินยอมที่จะชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
□. การชาระค่าใช้ จา่ ยการใช้ สารทึบรังสีชนิดแตกตัว(บัตรประกันสุขภาพ)
□. การชาระค่าใช้ จา่ ยการใช้ สารทึบแสงชนิดไม่แตกตัว(ผู้ป่วยชาระค่าใช้ จา่ ยเอง)

ผู้ป่วยลงชื่อ: ______________________________
ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย: ______________________________
พยานลงชื่อ (เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลหรือญาติผ้ ปู ่ วย): ______________________________
แพทย์ลงชื่อ: ______________________________
วันที่: _______/_____/_____

เวลา: _______ : _______

