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ความรูเรื่องการผาทองทําคลอด (Cesarean section)
สําหรับประชาชนทั่วไป
โดย.... คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การผาทองทําคลอด (Cesarean section) หมายถึง การผาตัดเพื่อคลอดทารกผานรอยผาที่หนาทองและ
รอยผาทีผ่ นังมดลูก ในชวงอายุครรภที่ทารกสามารถมีชวี ิตรอดได ซึ่งโดยปกติแลวแพทยจะผาทองทําคลอดก็
ตอเมื่อมีเหตุผลทางการแพทย โดยพิจารณาในรายที่ไมสามารถคลอดทางชองคลอดไดเอง หรือคลอดไดแตอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอมารดาหรือทารก
เหตุผลทางการแพทยในการผาทองทําคลอด
๑. การคลอดติดขัด จากสาเหตุดังตอไปนี้
๑.๑ การผิดสัดสวนระหวางศีรษะทารกกับกระดูกเชิงกรานของมารดา โดยปกติทารกจะคลอดโดย
ใชศีรษะเปนสวนนําเคลื่อนผานชองเชิงกรานของมารดา แลวออกมาทางชองคลอด ในรายที่
ศีรษะทารกมีขนาดใหญกวาขนาดชองเชิงกรานของมารดา จะไมสามารถคลอดได แพทยจะ
วินิจฉัยภาวะดังกลาวนีโ้ ดยการตรวจภายในในชวงเจ็บครรภคลอดเปนระยะๆ แลวพบวาศีรษะ
ของทารกไมเคลื่อนต่ําลงมาหรือปากมดลูกไมมีการเปดเพิ่มขึ้น
๑.๒ ทารกอยูใ นทาหรือแนวที่ผิดปกติ เชน ทารกอยูใ นแนวขวาง ซึ่งไมสามารถคลอดทางชองคลอด
ได หรือทารกทาผิดปกติบางกรณี ถาปลอยใหคลอดทางชองคลอดจะมีโอกาสเสี่ยงหรือเกิด
อันตรายตอทารก เชน ทารกที่มีสวนนําเปนกน ครรภแฝดที่ทารกไมไดมีศีรษะเปนสวนนําทั้งคู
๑.๓ การขวางกั้นชองทางคลอดจากกอนเนือ้ งอก เชน เนือ้ งอกมดลูก เนื้องอกรังไข
๑.๔ ความผิดปกติของการหดรัดตัวของมดลูก ทีแ่ กไขแลวไมเปนผล ทําใหไมสามารถคลอดทาง
ชองคลอดได
๒. ทารกในครรภมีการขาดออกซิเจนหรือมีความเสี่ยงสูงตอการขาดออกซิเจน จากการตรวจพบเสียงหัวใจ
ของทารกเตนผิดปกติและไมสามารถใหคลอดทางชองคลอดไดโดยเร็ว
๓. รกเกาะต่ํา คือ ภาวะทีร่ กเกาะบริเวณปากมดลูกในตําแหนงที่ต่ํากวาสวนนําของทารก ทําใหขวางทาง
ออก ถาปลอยใหคลอดทางชองคลอด จะทําใหเลือดออกมากจนเปนอันตรายตอมารดาและทารก
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๔. เคยผาทองทําคลอดหรือผาตัดกอนเนื้องอกที่มดลูกมากอน การผาตัดเหลานี้จะทําใหเกิดแผลเปนที่ผนัง
มดลูกซึ่งเปนบริเวณที่มีความออนแอ ถาปลอยใหมีการเจ็บครรภคลอด อาจทําใหเกิดการปริหรือแตก
บริเวณแผลเปนที่ผนังมดลูกได
๕. ภาวะสายสะดือยอยที่ทารกยังมีชีวิตอยูแ ละปากมดลูกยังเปดไมหมด
๖. กระดูกเชิงกรานหักหรือความผิดปกติของชองทางคลอด ซึ่งอาจเปนโดยกําเนิดหรืออุบัติเหตุ
๗. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
๘. เหตุผลอื่นๆ เชน การติดเชือ้ เริมที่อวัยวะสืบพันธุในชวงระยะใกลคลอด โรคแทรกซอนทางอายุรกรรม
หรือสูติกรรมบางกรณี เชน ภาวะครรภเปนพิษชนิดรุนแรงที่จําเปนตองใหคลอดโดยเร็ว
ขอควรพิจารณากอนการตัดสินใจผาทองทําคลอด
กรณีที่การผาทองทําคลอด อาจจะไมเหมาะสม ไดแก
๑. ทารกเสียชีวิตในครรภ
๒. ทารกพิการที่ไมสามารถมีชวี ติ รอดไดหลังคลอด
การเตรียมตัวกอนการผาทองทําคลอด
การผาทองทําคลอดอาจเปนไปไดทั้งแบบที่มีการเตรียมตัวลวงหนาหรือแบบผาตัดฉุกเฉินขณะเจ็บครรภ
คลอด ขึ้นอยูกบั เหตุผลของการผาตัด แตไมวาจะเปนแบบใดจะไดรับการเตรียมการจากแพทยคลายกัน
๑. แพทยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการผาทองทําคลอดและใหลงนามยินยอมเขารับการผาตัด
๒. งดอาหารและน้ําทางปากอยางนอย ๘ ชัว่ โมงกอนการผาตัด อาจยกเวนในกรณีการผาตัดฉุกเฉิน
๓. ทําความสะอาดและโกนขนบริเวณสะดือและทองนอยตําแหนงที่จะลงแผลผาตัด
๔. เจาะเลือดเพื่อใชในการเตรียมเลือด เผื่อไวใชในกรณีที่มารดาอาจเสียเลือดมากในระหวางผาตัด
๕. ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
๖. ใสสายสวนคาไวในกระเพาะปสสาวะเพื่อระบายปสสาวะไมใหกระเพาะปสสาวะโปงพอง ซึ่งจะชวยให
เห็นสวนลางของมดลูกไดอยางชัดเจนและปองกันอันตรายตอกระเพาะปสสาวะในขณะผาตัด
๗. สวนอุจจาระเพื่อใหทวารหนักและลําไสใหญสวนลางปราศจากอุจจาระ ยกเวนมีขอ หามหรือกรณีการ
ผาตัดฉุกเฉิน
การใหยาระงับความรูสกึ ในการผาทองทําคลอด
กอนการผาตัด จะไดรับการใหยาระงับความรูสึก ซึ่งทําได ๒ วิธี คือ
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๑. การดมยาสลบ เปนการฉีดยาใหหลับแลวใสทอชวยหายใจเขาไปในหลอดลม ขอดีคอื ใชเวลาในการ
เตรียมไมนาน เหมาะในกรณีฉุกเฉินที่ตอ งการใหรีบคลอด แตยาดมสลบอาจกดการหายใจของทารก
และในรายที่มารดาใสทอชวยหายใจยาก อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการสําลักเอาเศษอาหารเขาปอดและเกิด
ปอดอักเสบตามมา
๒. การฉีดยาชาเขาบริเวณไขสันหลัง เปนการแทงเข็มขนาดเล็กเขาชองน้าํ ไขสันหลังระดับเดียวกับบัน้ เอว
เพื่อที่จะฉีดยาชาเขาไป ทําใหหมดความรูส ึกเฉพาะสวนลางของรางกาย ตั้งแตระดับเหนือเอวเล็กนอยลง
มาจนถึงปลายเทา ขอดีคือ ทารกไมถกู กดการหายใจจากยา และมารดาจะรูสึกตัวในขณะผาตัดแตไมรูสึก
เจ็บในบริเวณที่ทําการผาตัด ทําใหมารดาสามารถชืน่ ชมทารกไดทันทีหลังเกิด นอกจากนี้ฤทธิ์ของยาชา
อาจชวยลดอาการเจ็บแผลในระยะหลังคลอดใหม ๆ ได แตวิสัญญีแพทยอาจตองใชเวลาในการทํา
หัตถการนานกวาวิธดี มยาสลบ
การเลือกวิธีการใหยาระงับความรูสกึ ขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของวิสัญญีแพทย ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาตามความ
จําเปนเรงดวน โรคหรือภาวะแทรกซอนของมารดา ขอบงชี้และขอบงหามของการระงับความรูสึกแตละวิธี
ขั้นตอนในการผาทองทําคลอด
สตรีตั้งครรภที่จะรับการผาทองทําคลอดจะถูกจัดใหอยูในทานอนหงายเอียงตัวไปทางดานซายหรือดัน
มดลูกไปทางดานซาย เพื่อปองกันมดลูกไปกดทับหลอดเลือดดําใหญ ภายหลังจากทีไ่ ดรับการใหยาระงับ
ความรูสึกและทําความสะอาดหนาทองแลว แพทยจะลงแผลผาตัดบริเวณหนาทอง โดยแผลผาตัดอาจเปนแนว
ตรงจากบริเวณใตสะดือถึงบริเวณหัวหนาว หรือแนวขวางบริเวณเหนือหัวหนาวประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร ตาม
ความเหมาะสม ตอจากนัน้ จะทําการผาตัดแยกผนังหนาทองชั้นตางๆ เขาสูชองทองทีละชัน้ จนถึงตัวมดลูก
แพทยจะลงแผลผาตัดผานเขาไปในมดลูก ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะลงมีดในแนวขวางบริเวณมดลูกสวนลาง สวน
การลงแผลผาตัดที่มดลูกในแนวดิ่งจะทําเฉพาะในรายทีจ่ ําเปนเทานั้น เชน มีรกเกาะต่ําทางดานหนาหรือเปน
มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากมีโอกาสที่จะทําใหมดลูกแตกในการตั้งครรภครั้งตอไปมากกวาการลงมีดในแนวขวาง
ที่ตัวมดลูก หลังจากนั้นจะทําการคลอดทารกและรกผานทางแผลผาตัด และเย็บซอมมดลูกและผนังหนาทองชั้น
ตางๆ ทีละชั้นจนถึงชัน้ ผิวหนัง
ภาวะแทรกซอนจากการผาทองทําคลอด
เมื่อเปรียบเทียบการผาทองทําคลอดกับการคลอดทางชองคลอดแลว การผาทองทําคลอดมีผลขางเคียง
และภาวะแทรกซอนมากกวาการคลอดทางชองคลอด โดยภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เกิดในขณะผาตัดและ
หลังผาตัด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการตั้งครรภครั้งถัดไป
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ภาวะแทรกซอนในขณะผาตัด
๑. ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูส ึกพบประมาณรอยละ o.๕ เชน สําลักน้าํ หรือเศษอาหารเขา
ไปในหลอดลม ความดันโลหิตต่ํา ช็อก
๒. แผลผาตัดที่ตวั มดลูกอาจฉีกขาดไปจนถึงปากมดลูก ชองคลอด หรือเสนเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกพบได
ประมาณรอยละ ๑-๒ ทําใหเสียเลือดมากในขณะผาตัด
๓. อันตรายตออวัยวะขางเคียง พบประมาณรอยละ o.๑ เชน กระเพาะปสสาวะ ทอไต และลําไส
๔. อันตรายตอทารก พบประมาณรอยละ ๑-๒ เชน กระดูกหัก โดนมีดบาด
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด
๑. มดลูกอักเสบติดเชื้อ พบประมาณรอยละ o.๖
๒. แผลผาตัดติดเชื้อ พบประมาณรอยละ ๒.๕-๖
๓. การติดเชื้อในชองทองและมีถุงหนองในอุงเชิงกราน
๔. การติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะและระบบทางเดินหายใจ
๕. การตกเลือดในชองทอง พบประมาณรอยละ o.๕
๖. ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด พบนอยกวารอยละ o.๑
๗. โอกาสมารดาเสียชีวิตจากการผาทองทําคลอด พบประมาณ ๑ รายตอการผาตัด ๑๒,ooo ราย
๘. ทารกอาจมีการหายใจเร็วผิดปกติเกิดขึ้นชั่วคราวหลังคลอด พบไดรอยละ ๓.๑
ความเสี่ยงในระยะยาว
๑. เพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมดลูกแตกในการตั้งครรภครั้งถัดไป พบประมาณรอยละ o.๒-o.๗ โดยมากจะ
เกิดในเดือนสุดทายของการตั้งครรภหรือเมื่อมีการเจ็บครรภคลอด
๒. เพิ่มอุบัติการณของรกเกาะต่ําและรกฝงตัวลงลึกในผนังมดลูกในการตัง้ ครรภครั้งถัดไป โอกาสที่รกจะ
เกิดการฝงตัวลึกในผนังมดลูกจะมากขึน้ ตามจํานวนครัง้ ของการผาทองทําคลอด ทําใหการตั้งครรภครั้ง
ตอมามีความเสี่ยงที่จะเกิดการตกเลือด และแพทยอาจตองทําการตัดมดลูกเพื่อชวยชีวติ
การดูแลหลังการผาทองทําคลอด
๑. โดยทั่วไปจะงดน้ําและอาหารประมาณ ๑๒-๒๔ ชัว่ โมงแรกหลังผาตัด ในวันถัดมาสามารถดืม่ น้ํา
รับประทานอาหารเหลวและอาหารออนไดตามลําดับ พรอมกับการหยุดใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
และหลังจากนัน้ สามารถที่จะรับประทานอาหารปกติได
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๒. ภายหลังผาตัด ๒๔ ชัว่ โมงแรก จะไดรับยาแกปวดชนิดฉีดเขาหลอดเลือดหรือเขากลามเนื้อ หลังจากนั้น
สามารถระงับปวดดวยยาแกปวดชนิดรับประทาน เชน พาราเซตามอล
๓. สามารถถอดสายสวนปสสาวะออกไดประมาณ ๑๒-๒๔ ชั่วโมงแรกหลังผาตัด
๔. ถาไมปวดแผลผาตัดมากสามารถใหทารกดูดนมไดในวันแรกหลังผาตัด เพื่อชวยกระตุน ใหน้ํานมมาเร็ว
ขึ้นและยังเปนการสรางสายสัมพันธระหวางมารดาและทารก
๕. ในวันแรกหลังผาตัด สามารถเปลี่ยนอิรยิ าบถโดยการลุกนั่งลุกเดินใกลๆ การเปลี่ยนอิริยาบถไดเร็ว จะ
ชวยใหลําไสกลับมาทํางานไดเร็ว ทําใหทองไมอืด ลดการเกิดพังผืดในชองทองและปองกันการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
๖. โดยทั่วไปจะไมใหแผลผาตัดถูกน้ําประมาณ ๗ วัน หากเย็บแผลดวยไหมละลายไมตอ งตัดไหม หากเย็บ
ดวยไหมธรรมดา ใหตัดไหมเมื่อครบ ๗ วัน
๗. โดยทั่วไปถาไมมีภาวะแทรกซอน สามารถกลับบานไดในวันที่ ๓ หรือ ๔ หลังผาตัด
๘. ควรรีบกลับมาพบแพทย ถามีอาการผิดปกติดังตอไปนี้ เชน ไข มีน้ําหรือเลือดออกจากแผลผาตัด ปวด
แผลมากขึ้นหรือแผลบวมแดง มีหนอง น้ําคาวปลาออกปริมาณมากขึน้ หรือนานกวา ๒ สัปดาห
------------------------------

หนังสือแสดงความยินยอม/ เจตนา เขารับการผาทองทําคลอด (Cesarean section)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ขาพเจา..........................................................................อายุ...........ป เลขที่บัตรประชาชน........................................................ในฐานะเปน
 ผูรับบริการ  คูสมรสตามกฎหมายของ.........................................................................  ผูปกครองตามกฎหมาย/ ผูอนุบาล ของ
ดญ. / นาง / นางสาว...................................................................................................
(กรณีทไี่ มสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง เชน ยังไมบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย หรือศาลสั่งใหเปนผูไรความสามารถ ใหผปู กครอง
ตามกฎหมาย/ผูอนุบาล เซ็นลงลายมือชื่อใหความยินยอมแทน)
เลขประจําตัวผูรบั บริการของสถานพยาบาล (Hospital number)........................................................
เลขที่ผูปวยใน (Admission number)………….…………………................หอผูปวย………………………................
เขารับการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่……………..เดือน………………...................พ.ศ.………………..
การวินจิ ฉัยโรค / ขอบงชี้ในการผาทองทําคลอด............................................................................................................................................
ขาพเจาไดรับทราบวา การผาทองทําคลอดเปนวิธกี ารทีม่ ีจดุ ประสงคเพื่อผาตัดคลอดทารกผานทางหนาทองและผนังมดลูก และได
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการผาทองทําคลอดถึงวิธีการ ขั้นตอน ความจําเปนทีต่ องผาตัด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาการขางเคียง
ภาวะแทรกซอน รวมทั้งแนวทางปองกันแกไขหากเกิดอันตรายและทางเลือกอื่นๆ
ขาพเจาทราบดีวา การผาทองทําคลอดอาจจะเกิดภาวะแทรกซอนไดตอทั้งมารดาและทารก แมวาแพทยจะไดกระทําโดยรอบคอบ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางการแพทยแลว ไดแก การเสียเลือด การบาดเจ็บตอกระเพาะปสสาวะ ทอไตหรือลําไส การอักเสบติดเชื้อ การ
บาดเจ็บตอทารก ทารกหายใจเร็วชั่วคราว รวมถึงภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการดมยาสลบหรือการฉีดยาชาเขาบริเวณไขสันหลัง ซึ่งเกิดขึ้นได
นอยมาก
อัตราการเสียชีวิตภายหลังผาทองทําคลอดพบประมาณ ๑ รายตอการผาตัด ๑๒,๐๐๐ ราย
อนึ่งภายหลังการผาทองทําคลอด อาจเกิดภาวะตกเลือดรุนแรงจนตองตัดมดลูก เพื่อเปนการชวยชีวิตของขาพเจา ตลอดทั้งการ
รักษาอื่นๆ เชน การใหเลือดหรือยา หรืออาจจะมีการผาตัดอื่นๆ ตามความจําเปนและตามที่แพทยเห็นสมควร
ขาพเจาไดรับทราบวา บางกรณีอาจจะมีทางเลือกอื่นๆ ของการคลอด แตสมัครใจทีจ่ ะคลอดโดยวิธีการผาทองทําคลอด ขาพเจา
ทราบถึง ผลดี ผลเสีย ของการกระทําดังกลาว ขาพเจาไดสอบถามแพทยหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของโดยปราศจากขอสงสัยและไดอานเอกสาร
คําแนะนําทั้งหมดแลว ซึ่งขาพเจามีความเขาใจเปนอยางดี จึงไดแสดงความยินยอม/ เจตนาเขารับการผาทองทําคลอด
ลงชื่อ……………………………..........................
(______________________________)
 ผูรับบริการ  ผูมีอํานาจกระทําการแทน
ลงชื่อ....................................................(แพทย/ ผูใหคําอธิบาย)
(..................................................................................)
ลงชื่อ......................................................(พยาน)
ลงชื่อ.............................................................(พยาน)
(........................................................................)
(..............................................................................)
วันที่.............../......................./..........................เวลา...........................น.
ขาพเจาขอยกเลิกความยินยอมที่ใหไวขางตน
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................(พยาน)
(...............................................................)
(..........................................................................)
 ผูรับบริการ  ผูมีอํานาจกระทําการแทน
วันที่................/........................./......................เวลา.....................น.
(อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

หนังสือแสดงความยินยอม/เจตนา รับการตัดไสติ่ง (Elective appendectomy)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ขาพเจา......................................................................อายุ...........ป เลขที่บัตรประชาชน.....................................................ในฐานะเปน
 ผูรับบริการ  คูสมรสตามกฎหมายของ..................................................................  ผูปกครองตามกฎหมาย/ ผูอนุบาล ของ
ดญ. / นาง / นางสาว...................................................................................................
(กรณีทไี่ มสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง เชน ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือศาลสั่งใหเปนผูไ รความสามารถ ให
ผูปกครองตามกฎหมาย/ผูอนุบาล เซ็นลงลายมือชือ่ ใหความยินยอมแทน)
เลขประจําตัวผูรบั บริการของสถานพยาบาล (Hospital number)........................................................
เลขที่ผูปวยใน (Admission number)………….…………………................หอผูปวย………………………................
เขารับการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่……………..เดือน………………...................พ.ศ.………………..
การวินิจฉัยโรค / ขอบงชี้ในการผาตัดไสติ่ง............................................................................................................................................
การผาตัด / หัตถการที่ทํารวมดวย  ผาทองทําคลอด  ผาตัดมดลูกและ/หรือรังไข  อื่น ๆ (ระบุ) .....................................
และไดรับทราบขอมูลดังตอไปนี้
๑. การตัดไสติ่ง (Elective appendectomy) เปนการตัดไสติ่งที่ไมมีพยาธิสภาพออกรวมกับการผาตัดอืน่ ๆ เชน ผาทองทํา
คลอด ผาตัดมดลูก โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกันการเกิดโรคและภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดจากไสติ่งอักเสบในอนาคต
๒. โอกาสที่จะเกิดโรคไสติ่งอักเสบตลอดทั้งชีวิตพบประมาณรอยละ ๗ และจะลดลงตามอายุที่เพิม่ มากขึ้น
๓. ภาวะแทรกซอนของการตัดไสติ่ง ไดแก การอักเสบติดเชื้อของแผลผาตัดหรืออวัยวะในอุงเชิงกราน เสียเลือด เพิม่ เวลาใน
การผาตัดหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทองอืด ลําไสอุดตัน การบาดเจ็บตอลําไส แผลที่ไสติ่งอักเสบหรือรั่ว มีรายงาน
ของภาวะแทรกซอนไมเกินรอยละ ๗
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดไสติ่ง ไดแก การปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด วิธกี าร ขั้นตอนตางๆ ประโยชนทจี่ ะไดรับ
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนทีอ่ าจจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการแกไขหากเกิดอันตรายและทางเลือกอื่นๆ
๕. แพทยอาจจะพิจารณาไมตัดไสติ่ง ในกรณีที่ทําไดยากหรือมีโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะเกิดภาวะแทรกซอน
ขาพเจาไดสอบถามแพทยหรือพยาบาลเกี่ยวกับการตัดไสติ่งแลว ขาพเจามีความเขาใจเปนอยางดีและปราศจากขอสงสัย จึงได
แสดงความยินยอม/ เจตนา เขารับการตัดไสติ่งหรืออนุญาตใหตัดไสติ่งของ ด.ญ. / นาง / นางสาว...........................................................
ลงชื่อ..................................................
(............................................................)
 ผูรับบริการ  ผูมีอํานาจกระทําการแทน
ลงชื่อ....................................................(ผูใหคําปรึกษา)
(..................................................................................)
ลงชื่อ......................................................(พยาน)
ลงชื่อ.............................................................(พยาน)
(........................................................................)
(..............................................................................)
วันที่.............../......................./..........................เวลา...........................น.
ขาพเจาขอยกเลิกความยินยอมทีใ่ หไวขางตน
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................(พยาน)
(...............................................................)
(..........................................................................)
 ผูรับบริการ  ผูมีอํานาจกระทําการแทน
วันที่................/........................./......................เวลา.....................น.
(อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)

