
 

วนัที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ. .................... 

ผูป่้วยชื่อ.......................................................นามสกลุ ..................................................................... 

ต่อไปนีเ้ป็นขอ้มลูที่ผูป่้วยหรือผูใ้หค้วามยินยอมแทนผูป่้วยควรรบัทราบเพื่อใหค้วามยินยอมในการเขา้รบั

การรกัษาพยาบาล 

- ข้อมูล รายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็น ในการเข้ารับการรักษา 
ท่านไดร้บัการวินิจฉยัว่าเป็นเนือ้งอกบรเิวณต่อมใตส้มองหรือฐานกะโหลกบรเิวณใกลเ้คียงต่อมใตส้มอง 

และจ าเป็นตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัเอาเนือ้งอกออกทัง้หมดหรือบางสว่น เพื่อวินิจฉยั รกัษา บรรเทา หรือ ปอ้งกนัอาการ

ผิดปกติที่เกิดจากเนือ้งอกดงักลา่ว 

- วิธีการรักษา ชื่อหัตถการ: การผ่าตัดผ่านเนือ้งอกบริเวณฐานกะโหลกผ่านโพรงจมูกด้วยวิธีการส่อง
กล้อง (Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Surgery to Remove Skull Base Tumors) 

ท่านจะไดร้บัการผ่าตดัในหอ้งผ่าตดัใหญ่ หลงัจากไดร้บัยาระงบัความรูส้กึท่านจะไม่รูส้กึตวั แพทยจ์ะสอ่ง

กลอ้งผ่านโพรงจมกู ใชเ้ครื่องมือตดัเนือ้เยื่อและกระดกูบรเิวณดา้นลึกของโพรงจมกูเพื่อใหเ้ขา้ไปถึงต่อมใตส้มอง

และฐานกะโหลก ผ่าตดัเอาเนือ้งอกออกใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้ ซ่อมแซมฐานกะโหลกโดยใชเ้นือ้เยื่อใกลเ้คียง 

บางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งใชไ้ขมนัและเนือ้เยื่อบรเิวณหนา้ทอ้งหรือตน้ขาและใชก้าวในการยึดไขมนัและเนือ้เยื่อ

ดงักลา่ว  อาจมีการใชว้สัดหุา้มเลือดอดุโพรงจมกู 1 ขา้ง หรือทัง้ 2 ขา้งหลงัผ่าตดัเป็นเวลา 2-3 วนั ท่านอาจ

จ าเป็นตอ้งหายใจทางปากระหว่างที่ยงัหายใจทางจมกูไม่สะดวก อย่างไรก็ตามถา้ขณะผ่าตดัมีขอ้มลูเพิ่มเติม จนท า

ใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามที่ไดว้างแผนไว ้อาจจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการรกัษาไดต้ามความจ าเป็น 

- วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก 

ดมยาสลบรว่มกบัการใส่ท่อช่วยหายใจ (General anesthesia)  

- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น 

- ติดตามสงัเกตอาการและขนาดของเนือ้งอกโดยเอ็กซเรย ์ หรือ MRI เป็นระยะ โดยไม่ผ่าตดั ซึ่งเหมาะ

กบัผูป่้วยท่ีอายมุาก มีขอ้หา้มเรื่องการผ่าตดั หรือกอ้นขนาดเล็กที่เจอโดยบงัเอิญ 

- ผ่าตดัโดยเปิดกะโหลกศีรษะ โดยดมยาสลบ  

- ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี ้

หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทยท์ าการบ าบัดรักษา-ผ่าตัด 
เนือ้งอกบริเวณฐานกะโหลกผ่านโพรงจมูกโดยใชก้ล้อง 

 (Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Surgery to Remove Skull Base Tumors) 
หน่วยประสาทศัลยศาสตร ์ภาควิชา ศัลยศาสตร ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม ่



เมื่อเทียบกบัการผ่าตดัโดยการเปิดกะโหลกศีรษะ การผ่าตดัผ่านโพรงจมกูจะเจ็บนอ้ยกว่า ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกว่า 

การบาดเจ็บของสมองมีโอกาสเกิดนอ้ยกว่า โอกาสชกันอ้ยกว่า แต่มีโอกาสเกิดผลแทรกซอ้นกบัจมกูและน า้เลีย้ง

สมองรั่วไดบ้่อยกว่า 

- ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี ้

ผลแทรกซอ้นจากการผ่าตดัชนิดนีไ้ดแ้ก่ 

1. ความเสี่ยงที่เกิดไดบ่้อย (>5%) ไดแ้ก่ 

- ปวดเล็กนอ้ยบรเิวณดา้นในโพรงจมกู ซึ่งมกัไม่ตอ้งใชย้าแกป้วด 

- จมกูแน่นหายใจล าบาก มกัจะหายไปหลงั 1 สปัดาห ์

- จมกูแหง้ มีคราบในจมกู 

2. ความเสี่ยงที่เกิดไดไ้ม่บ่อย (1-5%) ไดแ้ก่ 

- น า้เลีย้งสมองรั่ว ซึ่งมกัเกิดไดห้รือหลงัจากเอาที่อดุจมกูออก ถา้น า้เลีย้งสมองรั่วไม่มาก อาจใชว้ิธี

นอนพกั สว่นใหญ่น า้จะหยุดเองใน 1-2 วนั ถา้ยงัไม่หยดุ ท่านอาจตอ้งใสส่ายระบายน า้ออกจาก

หลงัชั่วคราวจนกว่าน า้จะหยุดไหลสว่นใหญ่เป็นเวลาไม่เกิน 3-4 วนั หรืออาจตอ้งสอ่งกลอ้งผ่าน

โพรงจมกูอีกครัง้เพื่อตอ้งซ่อมแซมบรเิวณที่น า้รั่วอีกครัง้ 

- ฮอรโ์มนผิดปกติ ซึ่งอาจสง่ผลใหปั้สสาวะมากผิดปกติ หรืออ่อนเพลีย แลว้แต่ชนิดของฮอรโ์มน ซึ่ง

ท่านอาจตอ้งรบัประทานฮอรโ์มน หรือพ่นฮอรโ์มนในจมกูชั่วคราว หรือตอ้งใหฮ้อรโ์มนทดแทน

ตลอดไปถา้ต่อมใตส้มองไม่ฟ้ืนตวักลบัมา 

- การรบักลิ่นเสียไป 

3. ความเสี่ยงที่เกิดไดน้อ้ย (<1%) ไดแ้ก่ 

- เลือดออกจากจมกูภายหลงัการผ่าตดั อาจตอ้งใสท่ี่อุดจมกู หรือตอ้งสอ่งกลอ้งเขา้ไปหา้มเลือด 

- หลอดเลือดสมองบาดเจ็บขณะผ่าตดั ท าใหม้ีเลือดออก เสียเลือดมาก อาจตอ้งผ่าตดักะโหลกเพื่อ

หา้มเลือดหรือใสส่ายสวนเขา้หลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อหา้มเลือด 

- หวัใจขาดเลือดหรือสมองขาดเลือด 

- หลอดเลือดด าที่ขาอดุตนั ท าใหข้าบวม และอาจอดุตนัที่ปอดท าใหห้ายใจเหนื่อย 

- ติดเชือ้ที่เยื่อหุม้สมอง ปอดหรือทางเดินปัสสาวะ 

- เสียชีวิต โอกาสเกิดไดน้อ้ยมาก 

- ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดก้ลา่วถึงในที่นี ้

- ผลการรักษาเมื่อใช้วิธีนี ้



ถา้ท่านมีอาการตามวั  อาการตามวัมกัจะดีขึน้หลงัผ่าตดัใน 1-2 วนั อาการปวดศีรษะ ตาลาย เห็นภาพซอ้น และ

อาการจากฮอรโ์มนมากเกินไปอาจจะค่อย ๆ ดีขึน้ ถา้ผ่าตดัเนือ้งอกออกไดไ้ม่หมด ท่านอาจตอ้งฉายแสงหรือผ่าตดั

ซ า้ภายหลงั หรือสงัเกตอาการ ซึ่งแพทยจ์ะปรกึษากับท่านต่อไป 

- ระยะเวลาในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี ้

ท่านจะตอ้งอยู่ในหอผูป่้วยหนกั 1-2 วนั หรืออาจนานกว่านัน้แลว้แต่อาการ แลว้จึงยา้ยขึน้หอผูป่้วยสามญั

ได ้ซึ่งโดยทั่วไปถา้ไม่มีภาวะแทรกซอ้น แพทยม์กัใหก้ลบับา้นไดภ้ายใน 5-10 วนั และจะนดัมาติดตามการรกัษา

และ เอ็กซเรยห์รือ MRI เป็นระยะ  

1. ขา้พเจา้    ยินยอม  ไม่ยินยอม ใหแ้พทยแ์ละทีมผูร้กัษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท า

การบ าบดัรกัษา   

2.ขา้พเจา้  ยินยอม ไม่ยินยอม ใหแ้พทยแ์ละทีมผูร้กัษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รกัษา

ดว้ยการผ่าตดั 

3. กรณีที่แพทยจ์ าเป็นตอ้งใหเ้ลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งไดผ้่านการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการแลว้และไม่พบ

หลกัฐานการติดเชือ้ขา้พเจา้   ยินยอม   ไม่ยินยอม รบัเลือดดงักลา่ว  

โดยแพทย ์ไดอ้ธิบายรายละเอียด เหตผุล วิธีการรกัษา ความจ าเป็น ของการรกัษา  

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือนีโ้ดยละเอียดตลอดแลว้ จึงลงลายมือชื่อต่อหนา้พยานไว้

เป็นส าคญั 

 
ลงชื่อ .............................................. ผูใ้หค้วามยินยอมซึ่งเป็น  ผูป่้วย  
ชื่อ-สกลุ (............................................................)  เก่ียวขอ้งเป็น ............................. 
ลายพิมพน์ิว้มือขา้ง.............................. นิว้ ........................  ของผูป่้วย 
 
ลงชื่อ .................................................. พยานฝ่ายผูป่้วย  ไม่มีผูป่้วยมาคนเดียว 
ชื่อ-สกลุ (............................................................)  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 
  ของผูป่้วย 
 
ลงชื่อ .................................................. ผูใ้หค้  าอธิบาย ต าแหน่ง.................................... 
ชื่อ-สกลุ (............................................................)  หนา้ที่....................................... 
   
ลงชื่อ ......................................................... พยานฝ่ายผูใ้หก้ารรกัษา 
ชื่อ-สกลุ (....................................................) ต าแหน่ง..................................... 
  หนา้ที่........................................ 


