หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทาการบาบัดรักษา-ผ่าตัด
เนือ้ งอกบริเวณฐานกะโหลกผ่านโพรงจมูกโดยใช้กล้อง
(Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Surgery to Remove Skull Base Tumors)
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชา ศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ. ....................
ผูป้ ่ วยชื่อ.......................................................นามสกุล .....................................................................
ต่อไปนีเ้ ป็ นข้อมูลที่ผปู้ ่ วยหรือผูใ้ ห้ความยินยอมแทนผูป้ ่ วยควรรับทราบเพื่อให้ความยินยอมในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล
- ข้อมูล รายละเอียด เหตุผล ความจาเป็ น ในการเข้ารับการรักษา
ท่านได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นเนือ้ งอกบริเวณต่อมใต้สมองหรือฐานกะโหลกบริเวณใกล้เคียงต่อมใต้สมอง
และจาเป็ นต้องเข้ารับการผ่าตัดเอาเนือ้ งอกออกทัง้ หมดหรือบางส่วน เพื่อวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือ ป้องกันอาการ
ผิดปกติท่เี กิดจากเนือ้ งอกดังกล่าว
- วิธีการรักษา ชื่อหัตถการ: การผ่าตัดผ่านเนือ้ งอกบริเวณฐานกะโหลกผ่านโพรงจมูกด้วยวิธีการส่อง
กล้อง (Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Surgery to Remove Skull Base Tumors)
ท่านจะได้รบั การผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ หลังจากได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ท่านจะไม่รูส้ กึ ตัว แพทย์จะส่อง
กล้องผ่านโพรงจมูก ใช้เครื่องมือตัดเนือ้ เยื่อและกระดูกบริเวณด้านลึกของโพรงจมูกเพื่อให้เข้าไปถึงต่อมใต้สมอง
และฐานกะโหลก ผ่าตัดเอาเนือ้ งอกออกให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ซ่อมแซมฐานกะโหลกโดยใช้เนือ้ เยื่อใกล้เคียง
บางกรณีอาจจาเป็ นต้องใช้ไขมันและเนือ้ เยื่อบริเวณหน้าท้องหรือต้นขาและใช้กาวในการยึดไขมันและเนือ้ เยื่อ
ดังกล่าว อาจมีการใช้วสั ดุหา้ มเลือดอุดโพรงจมูก 1 ข้าง หรือทัง้ 2 ข้างหลังผ่าตัดเป็ นเวลา 2-3 วัน ท่านอาจ
จาเป็ นต้องหายใจทางปากระหว่างที่ยงั หายใจทางจมูกไม่สะดวก อย่างไรก็ตามถ้าขณะผ่าตัดมีขอ้ มูลเพิ่มเติม จนทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ อาจจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการรักษาได้ตามความจาเป็ น
- วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก
ดมยาสลบร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ (General anesthesia)
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น
- ติดตามสังเกตอาการและขนาดของเนือ้ งอกโดยเอ็กซเรย์ หรือ MRI เป็ นระยะ โดยไม่ผ่าตัด ซึ่งเหมาะ
กับผูป้ ่ วยที่อายุมาก มีขอ้ ห้ามเรื่องการผ่าตัด หรือก้อนขนาดเล็กที่เจอโดยบังเอิญ
- ผ่าตัดโดยเปิ ดกะโหลกศีรษะ โดยดมยาสลบ
- ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้

เมื่อเทียบกับการผ่าตัดโดยการเปิ ดกะโหลกศีรษะ การผ่าตัดผ่านโพรงจมูกจะเจ็บน้อยกว่า ฟื ้ นตัวได้เร็วกว่า
การบาดเจ็บของสมองมีโอกาสเกิดน้อยกว่า โอกาสชักน้อยกว่า แต่มีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนกับจมูกและนา้ เลีย้ ง
สมองรั่วได้บ่อยกว่า
- ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้
ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดชนิดนีไ้ ด้แก่
1. ความเสี่ยงที่เกิดได้บ่อย (>5%) ได้แก่
- ปวดเล็กน้อยบริเวณด้านในโพรงจมูก ซึ่งมักไม่ตอ้ งใช้ยาแก้ปวด
- จมูกแน่นหายใจลาบาก มักจะหายไปหลัง 1 สัปดาห์
- จมูกแห้ง มีคราบในจมูก
2. ความเสี่ยงที่เกิดได้ไม่บ่อย (1-5%) ได้แก่
- นา้ เลีย้ งสมองรั่ว ซึ่งมักเกิดได้หรือหลังจากเอาที่อดุ จมูกออก ถ้านา้ เลีย้ งสมองรั่วไม่มาก อาจใช้วิธี
นอนพัก ส่วนใหญ่นา้ จะหยุดเองใน 1-2 วัน ถ้ายังไม่หยุด ท่านอาจต้องใส่สายระบายนา้ ออกจาก
หลังชั่วคราวจนกว่านา้ จะหยุดไหลส่วนใหญ่เป็ นเวลาไม่เกิน 3-4 วัน หรืออาจต้องส่องกล้องผ่าน
โพรงจมูกอีกครัง้ เพื่อต้องซ่อมแซมบริเวณที่นา้ รั่วอีกครัง้
- ฮอร์โมนผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้ปัสสาวะมากผิดปกติ หรืออ่อนเพลีย แล้วแต่ชนิดของฮอร์โมน ซึ่ง
ท่านอาจต้องรับประทานฮอร์โมน หรือพ่นฮอร์โมนในจมูกชั่วคราว หรือต้องให้ฮอร์โมนทดแทน
ตลอดไปถ้าต่อมใต้สมองไม่ฟื้นตัวกลับมา
- การรับกลิ่นเสียไป
3. ความเสี่ยงที่เกิดได้นอ้ ย (<1%) ได้แก่
- เลือดออกจากจมูกภายหลังการผ่าตัด อาจต้องใส่ท่ีอุดจมูก หรือต้องส่องกล้องเข้าไปห้ามเลือด
- หลอดเลือดสมองบาดเจ็บขณะผ่าตัด ทาให้มีเลือดออก เสียเลือดมาก อาจต้องผ่าตัดกะโหลกเพื่อ
ห้ามเลือดหรือใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อห้ามเลือด
- หัวใจขาดเลือดหรือสมองขาดเลือด
- หลอดเลือดดาที่ขาอุดตัน ทาให้ขาบวม และอาจอุดตันที่ปอดทาให้หายใจเหนื่อย
- ติดเชือ้ ที่เยื่อหุม้ สมอง ปอดหรือทางเดินปัสสาวะ
- เสียชีวิต โอกาสเกิดได้นอ้ ยมาก
- ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี ้
- ผลการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้

ถ้าท่านมีอาการตามัว อาการตามัวมักจะดีขนึ ้ หลังผ่าตัดใน 1-2 วัน อาการปวดศีรษะ ตาลาย เห็นภาพซ้อน และ
อาการจากฮอร์โมนมากเกินไปอาจจะค่อย ๆ ดีขนึ ้ ถ้าผ่าตัดเนือ้ งอกออกได้ไม่หมด ท่านอาจต้องฉายแสงหรือผ่าตัด
ซา้ ภายหลัง หรือสังเกตอาการ ซึ่งแพทย์จะปรึกษากับท่านต่อไป
- ระยะเวลาในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้
ท่านจะต้องอยู่ในหอผูป้ ่ วยหนัก 1-2 วัน หรืออาจนานกว่านัน้ แล้วแต่อาการ แล้วจึงย้ายขึน้ หอผูป้ ่ วยสามัญ
ได้ ซึ่งโดยทั่วไปถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์มกั ให้กลับบ้านได้ภายใน 5-10 วัน และจะนัดมาติดตามการรักษา
และ เอ็กซเรย์หรือ MRI เป็ นระยะ
1. ข้าพเจ้า  ยินยอม  ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผูร้ กั ษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทา
การบาบัดรักษา
2.ข้าพเจ้า  ยินยอม ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผูร้ กั ษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รกั ษา
ด้วยการผ่าตัด
3. กรณีท่แี พทย์จาเป็ นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการแล้วและไม่พบ
หลักฐานการติดเชือ้ ข้าพเจ้า  ยินยอม  ไม่ยินยอม รับเลือดดังกล่าว
โดยแพทย์ ได้อธิบายรายละเอียด เหตุผล วิธีการรักษา ความจาเป็ น ของการรักษา
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนีโ้ ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้
เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ .............................................. ผูใ้ ห้ความยินยอมซึ่งเป็ น  ผูป้ ่ วย
ชื่อ-สกุล (............................................................)
 เกี่ยวข้องเป็ น .............................
ลายพิมพ์นวิ ้ มือข้าง.............................. นิว้ ........................
ของผูป้ ่ วย
ลงชื่อ .................................................. พยานฝ่ ายผูป้ ่ วย
ชื่อ-สกุล (............................................................)

 ไม่มีผปู้ ่ วยมาคนเดียว
 เกี่ยวข้องเป็ น ............................
ของผูป้ ่ วย

ลงชื่อ .................................................. ผูใ้ ห้คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล (............................................................)

ตาแหน่ง....................................
หน้าที่.......................................

ลงชื่อ ......................................................... พยานฝ่ ายผูใ้ ห้การรักษา
ชื่อ-สกุล (....................................................)
ตาแหน่ง.....................................
หน้าที่........................................

