หนังสือแสดงความยินยอมการส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง
เลขทะเบียนผูป้ ่ วย

ชื่อ /สกุล

ห้องผูป้ ่ วย

หน้า

นาย/นาง/นางสาว ____________________________
เลขทะเบียนผู้ป่วย：______________________ได้ รับทราบเกี่ยวกับขันตอนเกี
้
่ยวกับการส่องกล้ องระบบ
ทางเดินอาหารส่วนล่างโดยการอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากแพทยที่รักษา_______________(ลายเซ็นแพทย์
และวันที่)

ข้อมูลแจ้งขั้นตอนการรักษามีดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจ ระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง(ลาไส้ ใหญ่)อาจมีภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้นได้ และควรทาการการตรวจทั้งสองประเภทดังนี้
1.

การตรวจปลายลาไส้ใหญ่สว่ นปลาย：การตรวจเริ่ มจากทวารหนักและค่อยๆส่ อดไปตาม
ทิศทางของปลายลาไส้จนถึงต้นลาไส้ ความยาวประมาณ60เซนติเมตร

2. การส่องกล้ องคัดกรองมะเร็ งลาไส้ ใหญ่：ควรตรวจทุกส่วนของลาไส้ ใหญ่(ทวารหนักถึงลาไส้ ใหญ่) ก่อน
รับการตรวจจาเป็ นต้ องใช้ ยาระบายเพื่อระบายและชาระอุจจาระในลาไส้ ใหญ่ และก่อนเข้ าส่องกล้ อง 3
วันควรรับประทานอาหารรสจืด หรื ออาหารเหลวทีด่ ดู ซึมได้ งา่ ย หากมีอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาระบาย
กรุณาแจ้ งให้ แพทย์ทราบล่วงหน้ า
การส่องกล้ องใช้ เวลาประมาณ10ถึง60นาทีขึ ้นอยูก่ บั สภาพร่างกายแต่ละบุคคล แพทย์จะเริ่ มสอดกล้ องเข้ า
ทางทวารหนักแล้ วค่อยสอดเข้ าไปตามผนังของลาไส้ ใหญ่
ประโยชน์ ：(เมื่อผ่านการตรวจเช็ดร่างกายในครัง้ นี ้ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม
แพทย์และทางโรงพยาบาลไม่มีการผลหรื อความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น)
การส่องกล้ องสามารถวินจิ ฉัยโรคทางเดินอาหารได้ โดยตรงเป็ นการตรวจหาสาเหตุที่มเี ลือดออก หากลาไส้
ใหญ่ไม่ทาความสะอาดอย่างทัว่ ถึงการตรวจจะไม่มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง: (การตรวจรักษาหรือผ่าตัดทุกครัง้ ย่อมมีความเสีย่ ง) ความเสีย่ งที่ระบุข้างต้ นที่พบได้ บอ่ ยและ
ความเสีย่ งที่แพทย์ไม่มกี ารยื่นยันหรื อคาดเดาได้ แต่โดยทัว่ ไปการส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารค่อนข้ าง
ปลอดภัยอย่างไรก็ตามมีผ้ ปู ่ วยไม่กี่รายทีม่ ีอาการท้ องอืด ปวดท้ อง และมีอาการรุนแรง
ในกรณีลาไส้ เป็ นแผลจาเป็ นต้ องมีการผ่าตัดฉุกเฉิน หากผู้ป่วยใช้ ยาแอสไพริ น ยาแก้ ปวดหรื อยาต้ านการ
แข็งตัวของเลือด อาหารเสริ มธาตุเหล็กและสารอินซูลนิ ก่อนรับการส่องกล้ องควรปรึกษาแพทย์และรับ
คาแนะนาในการใช้ ยา
ความเสี่ยง: (การดาเนินการทังหมดมี
้
ความเสีย่ งบางประการความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้มักเป็ นความเสีย่ งที่
ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นในการผ่าตัดและแพทย์ไม่สามารถระบุได้ )
โดยทัว่ ไปกานส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารมีความปลอดภัยมาก อย่างไรก็ตามมีผ้ ปู ่ วยไม่กี่รายทีจ่ ะมีอาการ
ท้ องอืดท้ องเฟ้อปวดท้ องหรื อลาไส้ เป็ นแผล ในบางกรณีที่หายากหรื ออาการรุ่นแรงอาจต้ องผ่าตัดฉุกเฉิน หาก
ผู้ป่วยใช้ ยาแอสไพริ นยาหรื อยาแก้ ปวดโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อทาการปรับขนาดยาก่อนการเข้ าตรวจ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในขณะดาเนินการตรวจ：
1. การตัดชิ ้นเนื ้อ-โดยการใช้ การส่องกล้ องตรวจและขลิบชิ ้นเนื ้อเพื่อนาไปตรวจ โอกาสที่จะมีเลือดออกหรื อ
เกิดบาลแผลมีอตั รา 0.1%
2. การกาจัดติ่งเนื ้อ-โดยวิธีการใช้ เครื่ องไฟฟ้าจี ้ติ่งเนื ้อหรื อเนื ้อที่งอกออกมา โอกาสที่จะมีเลือดออกหรื อเกิด
บาลแผลมีอตั รา0.2%
3. การห้ ามเลือด–โดยการฉีดยาเฉพาะจุดในกระเพาะทีม่ ีแผลและทางทวารหนักที่มีเลือดออก เช่น การมัด
เส้ นเลือดหรื อคีมหนีบจะช่วยในการหยุดเลือดได้
การตรวจส่องกล้ องโดยวิธีอื่นๆ：(สาหรับขันตอนทางการแพทย์
้
และทางเลือกอื่น ๆ หากผู้ป่วยไม่ยอมเข้ าตรวจ
รักษาอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ป่วยควรเข้ ารับคาปรึกษาข้ อคาแนะนาจาก
แพทย์ในการตัดสินใจ)
ทางเลือกอื่นๆ ได้ แก่ การตรวจด้ วยรังสีแบเรี ยมทางทวารหนัก และการตรวจ CT ช่องท้ อง หรื อกระดูกเชิง
กราน หรื อฉีดสีเข้ าเส้ นเลือด
ข้ อมูลอื่นๆที่สาคัญ：
หากผู้ป่วยรู้สกึ ไม่สบายในระหว่างการตรวจหรื อหลังการรักษาโปรดแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของทางโรงพยาบาลให้
ทราบทันที ผู้ป่วยที่ตดั ชิ ้นเนื ้อไปตรวจภายในหนึง่ สัปดาห์ควรหลีกเลีย่ งการออกกาลังหนักและหลีกเลีย่ งอาหาร
ทะเลดิบและอาหารที่อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการท้ องร่วง หลังจากการตรวจรักษาหากผู้ป่วยมีอาการปวดท้ อง
ท้ องร่วง อาเจียนหรื อผิดปกติ ต้ องรี บไปพบแพทย์หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลทันที
หลังเข้ ารักษาแล้ วควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการบาบัดรักษา
การลงชื่อในเอกสารฉบับนี ้แสดงว่า ผู้ป่วยรับทราบขันตอนและวิ
้
ธีการตรวจ รวมถึงความเสีย่ งและ
ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นจากแพทย์ซงึ่ ได้ อธิบายและตอบข้ อสงสัยอย่างละเอียด ตลอดจนรับทราบถึง
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นระหว่างการผ่าตัดและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ซึง่ การตรวจรักษาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามการดาเนินโรคโดยแพทย์จะปฎิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการรักษาหรื อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้

ทันท่วงที
ผู้ป่วยรับทราบและเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการตรวจรั
้
กษาโดยการอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากแพทย์ตาม
เนื ้อหาข้ างต้ น

ผู้ป่วยยินยอมเข้ ารับการตรวจรักษาตามขันตอนข้
้
างต้ น.
ชื่อ /สกุลผู้ป่วย(ตัวเต็ม)__________________________________
เลขบัตรประชาชน: ______________________________________________
ญาติของผู้ป่วย (ตัวเต็ม)_____________________________
ความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย: ____________________________________________
เลขบัตรประชาชน: _____________________________________________
ลงชื่อ: ______________________________________________
(ผู้ป่วยหรื อญาติผ้ ปู ่ วย)
วันที่: __________________________________________________

