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การผ่่าท้้องทำคลอด (Cesarean section) หมายถึึง การผ่่าตััดเพื่่อ� คลอดทารกผ่่านรอยผ่่าที่่ห� น้้าท้้อง
และรอยผ่่าที่่�ผนัังมดลููกในช่่วงอายุุครรภ์์ที่่�ทารกสามารถมีีชีีวิิตรอดได้้ ซึ่่�งโดยปกติิแล้้วแพทย์์จะผ่่าท้้อง
ทำคลอดก็็ต่อ่ เมื่่อ� มีีเหตุุผลทางการแพทย์์ โดยพิิจารณาในรายที่่ไ� ม่่สามารถคลอดทางช่่องคลอดได้้เอง หรืือ
คลอดได้้แต่่อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อมารดาหรืือทารก

เหตุุผลทางการแพทย์์ในการผ่่าท้้องทำำ�คลอด

1. การคลอดติิดขััด จากสาเหตุุดัังต่่อไปนี้้�
1.1 การผิิดสััดส่่วนระหว่่างศีรี ษะทารกกัับกระดููกเชิิงกรานของมารดา โดยปกติิทารกจะคลอด
โดยใช้้ศีีรษะเป็็นส่่วนนำเคลื่่�อนผ่่านช่่องเชิิงกรานของมารดา แล้้วออกมาทางช่่องคลอด ในรายที่่�ศีีรษะ
ทารกมีีขนาดใหญ่่กว่่าขนาดช่่องเชิิงกรานของมารดา จะไม่่สามารถคลอดได้้ แพทย์์จะวิินิจิ ฉััยภาวะดัังกล่่าว
นี้้�โดยการตรวจภายในในช่่วงเจ็็บครรภ์์คลอดเป็็นระยะ ๆ แล้้วพบว่่าศีีรษะของทารกไม่่เคลื่่อ� นต่่ำลงมาหรืือ
ปากมดลููกไม่่มีีการเปิิดเพิ่่�มขึ้้�น
1.2 ทารกอยู่่�ในท่่าหรืือแนวที่่�ผิิดปกติิ เช่่น ทารกอยู่่�ในแนวขวาง ซึ่่�งไม่่สามารถคลอดทาง
ช่่องคลอดได้้ หรืือทารกท่่าผิิดปกติิบางกรณีี ถ้้าปล่่อยให้้คลอดทางช่่องคลอดจะมีีโอกาสเสี่่�ยง หรืือเกิิด
อัันตรายต่่อทารก เช่่น ทารกที่่�มีีส่่วนนำเป็็นก้้น ครรภ์์แฝดที่่�ทารกไม่่ได้้มีีศีีรษะเป็็นส่่วนนำทั้้�งคู่่�
1.3 การขวางกั้้�นช่่องทางคลอดจากก้้อนเนื้้�องอก เช่่น เนื้้�องอกมดลููก เนื้้�องอกรัังไข่่
1.4 ความผิิดปกติิของการหดรััดตััวของมดลููกที่่�แก้้ไขแล้้วไม่่เป็็นผล ทำให้้ไม่่สามารถคลอด
ทางช่่องคลอดได้้
2. ทารกในครรภ์์มีีการขาดออกซิิเจนหรืือมีีความเสี่่ย� งสููงต่่อการขาดออกซิิเจน จากการตรวจพบ
เสีียงหััวใจของทารกเต้้นผิิดปกติิและไม่่สามารถให้้คลอดทางช่่องคลอดได้้โดยเร็็ว
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3. รกเกาะต่่ำ คืือ ภาวะที่่�รกเกาะบริิเวณปากมดลููก ในตำแหน่่งที่่�ต่่ำกว่่าส่่วนนำของทารก ทำให้้
ขวางทางออก ถ้้าปล่่อยให้้คลอดทางช่่องคลอดจะทำให้้เสีียเลืือดมากจนเป็็นอัันตรายต่่อมารดาและทารก
4. เคยผ่่าท้้องทำคลอดหรืือผ่่าตััดก้้อนเนื้้�องอกที่่ม� ดลููกมาก่่อน การผ่่าตััดเหล่่านี้้�จะทำให้้เกิิดแผล
เป็็นที่่�ผนัังมดลููก ซึ่่�งเป็็นบริิเวณที่่�มีีความอ่่อนแอ ถ้้าปล่่อยให้้มีีการเจ็็บครรภ์์คลอด อาจทำให้้เกิิดการปริิ
หรืือแตกบริิเวณแผลเป็็นที่่�ผนัังมดลููกได้้
5. ภาวะสายสะดืือย้้อยที่่�ทารกยัังมีีชีีวิิตอยู่่�และปากมดลููกยัังเปิิดไม่่หมด
6. กระดููกเชิิงกรานหัักหรืือความผิิดปกติิของช่่องทางคลอด ซึ่่�งอาจเป็็นโดยกำเนิิดหรืืออุุบััติิเหตุุ
7. มะเร็็งปากมดลููกระยะลุุกลาม
8. เหตุุผลอื่่�น ๆ เช่่น การติิดเชื้้�อเริิมที่่�อวััยวะสืืบพัันธุ์์�ในช่่วงระยะใกล้้คลอด โรคแทรกซ้้อนทาง
อายุุรกรรมหรืือสููติิกรรมบางกรณีี เช่่น ภาวะครรภ์์เป็็นพิิษชนิิดรุุนแรงที่่�จำเป็็นต้้องให้้คลอดโดยเร็็ว

ข้อควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจผ่าท้องทำ�คลอด
กรณีีที่่�การผ่่าท้้องทำคลอด อาจจะไม่่เหมาะสม ได้้แก่่
1. ทารกเสีียชีีวิิตในครรภ์์
2. ทารกพิิการที่่�ไม่่สามารถมีีชีีวิิตรอดได้้หลัังคลอด

การเตรียมตัวก่อนการผ่าท้องทำ�คลอด

การผ่่าท้้องทำคลอดอาจเป็็นไปได้้ทั้้�งแบบที่่�มีีการเตรีียมตััวล่่วงหน้้า หรืือแบบผ่่าตััดฉุุกเฉิินขณะ
เจ็็บครรภ์์คลอด ขึ้้�นอยู่่�กัับเหตุุผลของการผ่่าตััด แต่่ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบใดจะได้้รัับการเตรีียมการจากแพทย์์
คล้้ายกััน
1. แพทย์์ให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับการผ่่าท้้องทำคลอดและให้้ลงนามยิินยอมเข้้ารัับการผ่่าตััด
2. งดอาหารและน้้ำทางปากอย่่างน้้อย 8 ชั่่�วโมงก่่อนการผ่่าตััด อาจยกเว้้นในกรณีีการผ่่าตััด
ฉุุกเฉิิน
3. ทำความสะอาดและโกนขนบริิเวณสะดืือและท้้องน้้อย ตำแหน่่งที่่�จะลงแผลผ่่าตััด
4. เจาะเลืือดเพื่่อ� ใช้้ในการเตรีียมเลืือด เผื่่อ� ไว้้ใช้้ในกรณีีที่่ม� ารดาอาจเสีียเลืือดมากในระหว่่างผ่่าตััด
5. ให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือดดำ
6. ใส่่สายสวนคาไว้้ในกระเพาะปััสสาวะ เพื่่�อระบายปััสสาวะไม่่ให้้กระเพาะปััสสาวะโป่่งพอง
ซึ่ง่� จะช่่วยให้้เห็็นส่่วนล่่างของมดลููกได้้อย่่างชััดเจนและป้้องกัันอัันตรายต่่อกระเพาะปััสสาวะในขณะผ่่าตััด
7. สวนอุุจจาระเพื่่�อให้้ทวารหนัักและลำไส้้ใหญ่่ส่่วนล่่างปราศจากอุุจจาระ ยกเว้้นมีีข้้อห้้ามหรืือ
กรณีีการผ่่าตััดฉุุกเฉิิน
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

การให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าท้องทำ�คลอด

ก่่อนการผ่่าตััด จะได้้รัับการให้้ยาระงัับความรู้้�สึึก ซึ่่�งทำได้้ 2 วิิธีี คืือ
1. การดมยาสลบ เป็็นการฉีีดยาให้้หลัับแล้้วใส่่ท่่อช่่วยหายใจเข้้าไปในหลอดลม ข้้อดีีคืือ ใช้้เวลา
ในการเตรีีี�ยมไม่่นาน เหมาะในกรณีีฉุุกเฉิินที่่ต้� อ้ งการให้้รีีบคลอด แต่่ยาดมสลบอาจกดการหายใจของทารก
และในรายที่่�มารดาใส่่ท่่อช่่วยหายใจยาก อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการสำลัักเอาเศษอาหารเข้้าปอดและเกิิด
ปอดอัักเสบตามมา
2. การฉีีดยาชาเข้้าบริิเวณไขสัันหลััง เป็็นการแทงเข็็มขนาดเล็็กเข้้าช่่องน้้ำไขสัันหลัังระดัับเดีียว
กัับบั้้�นเอว เพื่่�อที่่�จะฉีีดยาชาเข้้าไป ทำให้้หมดความรู้้�สึึกเฉพาะส่่วนล่่างของร่่างกาย ตั้้�งแต่่ระดัับเหนืือเอว
เล็็กน้้อยลงมาจนถึึงปลายเท้้า ข้้อดีี คืือทารกไม่่ถูกู กดการหายใจจากยา และมารดาจะรู้้�สึึกตััวในขณะผ่่าตััด
แต่่ไม่่รู้้�สึกึ เจ็็บในบริิเวณที่่ท� ำการผ่่าตััด ทำให้้มารดาสามารถชื่่น� ชมทารกได้้ทันั ทีีหลัังเกิิด นอกจากนี้้� ฤทธิ์์�ของ
ยาชาอาจช่่วยลดอาการเจ็็บแผลในระยะหลัังคลอดใหม่่ ๆ ได้้ แต่่วิิสััญญีีแพทย์์อาจต้้องใช้้เวลาในการทำ
หััตถการนานกว่่าวิิธีีดมยาสลบ
การเลืือกวิิธีีการให้้ยาระงัับความรู้้�สึกึ  ขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลยพิินิจิ ของวิิสัญญีี
ั แพทย์์ ซึ่ง่� โดยทั่่�วไปจะพิิจารณา
ตามความจำเป็็นเร่่งด่่วน โรคหรืือภาวะแทรกซ้้อนของมารดา ข้้อบ่่งชี้้�และข้้อบ่่งห้้ามของการระงัับความ
รู้้�สึึกแต่่ละวิิธีี

ขั้นตอนในการผ่าท้องทำ�คลอด

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�จะรัับการผ่่าท้้องทำคลอดจะถููกจััดให้้อยู่่�ในท่่านอนหงายเอีียงตััวไปทางด้้านซ้้าย
หรืือดัันมดลููกไปทางด้้านซ้้าย เพื่่�อป้้องกัันมดลููกไปกดทัับหลอดเลืือดดำใหญ่่ ภายหลัังจากที่่�ได้้รัับการ
ให้้ยาระงัับความรู้้�สึึกและทำความสะอาดหน้้าท้้องแล้้ว แพทย์์จะลงแผลผ่่าตััดบริิเวณหน้้าท้้อง โดยแผล
ผ่่าตััดอาจเป็็นแนวตรงจากบริิเวณใต้้สะดืือถึึงบริิเวณหััวหน่่าว หรืือแนวขวางบริิเวณเหนืือหััวหน่่าวประมาณ
2-3 เซนติิเมตร ตามความเหมาะสม ต่่อจากนั้้�นจะทำการผ่่าตััดแยกผนัังหน้้าท้้องชั้้�นต่่าง ๆ เข้้าสู่่�ช่่องท้้อง
ทีีละชั้้น� จนถึึงตััวมดลููก แพทย์์จะลงแผลผ่่าตััดผ่่านเข้้าไปในมดลููก ซึ่่ง� โดยทัั่่�ว� ไปจะลงมีีดในแนวขวางบริิเวณ
มดลููกส่่วนล่่าง ส่่วนการลงแผลผ่่าตััดที่่�มดลููกในแนวดิ่่�งจะทำเฉพาะในรายที่่�จำเป็็นเท่่านั้้�น เช่่น มีีรกเกาะ
ต่่ำทางด้้านหน้้าหรืือเป็็นมะเร็็งปากมดลููก เนื่่อ� งจากมีีโอกาสที่่จ� ะทำให้้มดลููกแตกในการตั้้ง� ครรภ์์ครั้้ง� ต่่อไป
มากกว่่าการลงมีีดในแนวขวางที่่�ตััวมดลููก หลัังจากนั้้�นจะทำคลอดทารกและรกผ่่านทางแผลผ่่าตััด และ
เย็็บซ่่อมมดลููกและผนัังหน้้าท้้องชั้้�นต่่าง ๆ ทีีละชั้้�นจนถึึงชั้้�นผิิวหนััง

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าท้องทำ�คลอด

เมื่่อ� เปรีียบเทีียบการผ่่าท้้องทำคลอดกัับการคลอดทางช่่องคลอดแล้้ว การผ่่าท้้องทำคลอดมีีผลข้้าง
เคีียงและภาวะแทรกซ้้อนมากกว่่าการคลอดทางช่่องคลอด โดยภาวะแทรกซ้้อนที่่เ� กิิดขึ้้น� มีีทั้้�งที่่เ� กิิดในขณะ
ผ่่าตััดและหลัังผ่่าตััด รวมทั้้�งความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในการตั้้�งครรภ์์ครั้้�งถััดไป
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ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด

1. ภาวะแทรกซ้้อนจากการให้้ยาระงัับความรู้้�สึกึ  พบประมาณร้้อยละ 0.5 เช่่น สำลัักน้้ำหรืือเศษ
อาหารเข้้าไปในหลอดลม ความดัันโลหิิตต่่ำ ช๊๊อก
2. แผลผ่่าตััดที่่�ตััวมดลููกอาจฉีีกขาดไปจนถึึงปากมดลููก ช่่องคลอดหรืือเส้้นเลืือดที่่�มาเลี้้�ยงมดลููก
พบได้้ประมาณร้้อยละ 1-2 ทำให้้เสีียเลืือดมากในขณะผ่่าตััด
3. อัันตรายต่่ออวััยวะข้้างเคีียง พบประมาณร้้อยละ 0.1 เช่่น กระเพาะปััสสาวะ ท่่อไต และลำไส้้
4. อัันตรายต่่อทารก พบประมาณร้้อยละ 1-2 เช่่น กระดููกหััก โดนมีีดบาด

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มดลููกอัักเสบติิดเชื้้�อ พบประมาณร้้อยละ 0.6
แผลผ่่าตััดติิดเชื้้�อ พบประมาณร้้อยละ 2.5-6
การติิดเชื้้�อในช่่องท้้องและมีีถุุงหนองในอุ้้�งเชิิงกราน
การติิดเชื้้�อของระบบทางเดิินปััสสาวะและระบบทางเดิินหายใจ
การตกเลืือดในช่่องท้้อง พบประมาณร้้อยละ 0.5
ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือด พบน้้อยกว่่าร้้อยละ 0.1
โอกาสมารดาเสีียชีีวิิตจากการผ่่าท้้องทำคลอด พบประมาณ 1 รายต่่อการผ่่าตััด 12,000 ราย
ทารกอาจมีีการหายใจเร็็วผิิดปกติิเกิิดขึ้้�นชั่่�วคราวหลัังคลอด พบได้้ร้้อยละ 3.1

ความเสี่ยงในระยะยาว

1. เพิ่่�มโอกาสเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดมดลููกแตกในการตั้้�งครรภ์์ครั้้�งถััดไป พบประมาณร้้อยละ 0.2-0.7
ส่่วนมากจะเกิิดในเดืือนสุุดท้้ายของการตั้้�งครรภ์์หรืือเมื่่�อมีีการเจ็็บครรภ์์คลอด
2. เพิ่่�มอุุบัติั กิ ารณ์์ของรกเกาะต่่ำและรกฝัังตััวลึึกลงในผนัังมดลููกในการตั้้ง� ครรภ์์ครั้้ง� ถััดไป โอกาส
ที่่ร� กจะเกิิดการฝัังตััวลึึกในผนัังมดลููกจะมากขึ้้น� ตามจำนวนครั้้ง� ของการผ่่าท้้องทำคลอด ทำให้้การตั้้ง� ครรภ์์
ครั้้�งถััดไปมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการตกเลืือดและแพทย์์อาจต้้องทำการผ่่าตััดมดลููกเพื่่�อช่่วยชีีวิิต

การดูแลหลังการผ่าท้องทำ�คลอด

1. โดยทั่่�วไปจะงดน้้ำและอาหารประมาณ 12-24 ชั่่�วโมงแรกหลัังผ่่าตััด ในวัันถััดมาสามารถ
ดื่่�มน้้ำ รัับประทานอาหารเหลวและอาหารอ่่อนได้้ตามลำดัับ พร้้อมกัับการหยุุดให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือด
ดำ และหลัังจากนั้้�นสามารถที่่�จะรัับประทานอาหารปกติิได้้
2. ภายหลัังผ่่าตััด 24 ชั่่�วโมงแรก จะได้้รัับยาแก้้ปวดชนิิดฉีีดเข้้าหลอดเลืือดหรืือเข้้ากล้้ามเนื้้�อ
หลัังจากนั้้�นสามารถระงัับปวดด้้วยยาแก้้ปวดชนิิดรัับประทาน เช่่น พาราเซตามอล
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3. สามารถถอดสายสวนปััสสาวะออกได้้ประมาณ 12-24 ชั่่�วโมงแรกหลัังผ่่าตััด
4. ถ้้าไม่่ปวดแผลผ่่าตััดมาก สามารถให้้ทารกดููดนมได้้ในวัันแรกหลัังผ่่าตััด เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นให้้
น้้ำนมมาเร็็วขึ้้�นและยัังเป็็นการสร้้างสายสััมพัันธ์์ระหว่่างมารดาและทารก
5. ในวัันแรกหลัังผ่่าตััด สามารถเปลี่่ย� นอิิริยิ าบถโดยการลุุกนั่่�ง ลุุกเดิินใกล้้ ๆ การเปลี่่ย� นอิิริยิ าบถ
ได้้เร็็ว จะช่่วยให้้ลำไส้้กลัับมาทำงานได้้เร็็ว ทำให้้ท้้องไม่่อืืด ลดการเกิิดพัังผืืดในช่่องท้้องและป้้องกัันการ
เกิิดภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
6. โดยทั่่�วไปจะไม่่ให้้แผลผ่่าตััดถููกน้้ำประมาณ 7 วััน หากเย็็บแผลด้้วยไหมละลายไม่่ต้้องตััดไหม
หากเย็็บด้้วยไหมธรรมดาให้้ตััดไหมเมื่่�อครบ 7 วััน
7. ถ้้าไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อน สามารถกลัับบ้้านได้้ในวัันที่่� 3 หรืือ 4 หลัังผ่่าตััด
8. ควรรีีบกลัับมาพบแพทย์์ ถ้้ามีีอาการผิิดปกติิตัังต่่อไปนี้้�   เช่่น ไข้้ มีีน้้ำหรืือเลืือดออกจากแผล
ผ่่าตััด ปวดแผลมากขึ้้น� หรืือแผลบวมแดง มีีหนอง น้้ำคาวปลาออกปริิมาณมากขึ้้น� หรืือนานกว่่า 2 สััปดาห์์
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หนัังสืือแสดงความยิินยอม/เจตนา เข้้ารัับการผ่่าท้้องทำคลอด
(Cesarean Section)
เขีียนที่่�.................................................
วัันที่่�.....................................................
ข้้าพเจ้้า.................................................อายุุ.............ปีี เลขที่่บั� ตั รประชาชน.....................................
ในฐานะเป็็น     ผู้้�รัับบริิการ      ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย/ผู้้�อนุุบาล ของ
ด.ญ./นาง/นางสาว..............................................................................................................................
(กรณีีที่่�ไม่่สามารถให้้ความยิินยอมได้้ด้้วยตนเอง เช่่น ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะตามกฎหมาย หรืือ
ศาลสั่่ง� ให้้เป็็นผู้้�ไร้้ความสามารถ ให้้ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย/ผู้้�อนุุบาล ลงลายมืือชื่่อ� ให้้ความยิินยอม
แทน)
เลขประจำตััวผู้้�รับั บริิการของสถานพยาบาล (Hospital number).................................................
เลขที่่�ผู้้�ป่่วยใน (Admission number).................................................หอผู้้�ป่่วย............................

เข้้ารัับการรัักษาพยาบาล เมื่่�อวัันที่่�....................เดืือน...................................พ.ศ.......................................
การวิินิิจฉััยโรค / ข้้อบ่่งชี้้�ในการผ่่าท้้องทำคลอด........................................................................................

ข้้าพเจ้้าได้้รับั ทราบว่่า การผ่่าท้้องทำคลอด เป็็นวิิธีีการที่่มีีจุ
� ดุ ประสงค์์เพื่่อ� ผ่่าตััดคลอดทารกผ่่านทางหน้้า
ท้้องและผนัังมดลููก และได้้ทราบรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการผ่่าท้้องทำคลอดถึึงวิิธีีการ ขั้้�นตอน ความจำเป็็นที่่�ต้้อง
ผ่่าตััด ความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� อาการข้้างเคีียง ภาวะแทรกซ้้อน รวมทั้้�งแนวทางป้้องกัันแก้้ไขหากเกิิดอัันตราย
และทางเลืือกอื่่�น ๆ
ข้้าพเจ้้าทราบดีีกว่่า การผ่่าท้้องทำคลอด อาจจะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนได้้ต่อ่ ทั้้�งมารดาและทารก แม้้ว่า่ แพทย์์
จะได้้กระทำโดยรอบคอบ ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการทางการแพทย์์แล้้ว ได้้แก่่ การเสีียเลืือด การบาดเจ็็บต่่อ
กระเพาะปััสสาวะ ท่่อไตหรืือลำไส้้ การอัักเสบติิดเชื้้อ� การบาดเจ็็บต่่อทารก ทารกหายใจเร็็วชั่่ว� คราว รวมถึึงภาวะ
แทรกซ้้อนที่่�เกิิดจากการดมยาสลบหรืือการฉีีดยาชาเข้้าบริิเวณไขสัันหลััง ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้น้้อยมาก
อััตราการเสีียชีีวิิตภายหลัังผ่่าท้้องทำคลอดพบประมาณ 1 รายต่่อการผ่่าตััด 12,000 ราย
อนึ่่�งภายหลัังการผ่่าท้้องทำคลอด อาจเกิิดภาวะตกเลืือดรุุนแรงจนต้้องตััดมดลููกเพื่่อ� เป็็นการช่่วยชีีวิิตของ
ข้้าพเจ้้้า�  ตลอดทั้้�งการรัักษาอื่่น� ๆ เช่่น การให้้เลืือดหรืือยา หรืืออาจจะมีีการผ่่าตััดอื่่น� ๆ ตามความจำเป็็นและตาม
ที่่�แพทย์์เห็็นสมควร
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ข้้าพเจ้้าได้้รัับทราบว่่า บางกรณีีอาจจะมีีทางเลืือกอื่่�น ๆ ของการคลอดแต่่สมััครใจที่่�จะคลอดโดยวิิธีีการ
ผ่่าท้้องทำคลอด ข้้าพเจ้้าทราบถึึง ผลดีี ผลเสีีย ของการกระทำดัังกล่่าว ข้้าพเจ้้าได้้สอบถามแพทย์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องโดยปราศจากข้้อสงสััยและได้้อ่่านเอกสารคำแนะนำทั้้�งหมดแล้้ว ซึ่่�งข้้าพเจ้้ามีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีี 
จึึงได้้แสดงความยิินยอม/เจตนาเข้้ารัับการผ่่าท้้องทำคลอด

ลงชื่่�อ.........................................................................

(.................................................................................)
ผู้้�รัับบริิการ / ผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทน
ลงชื่่�อ..................................................(แพทย์์/ผู้้�ให้้คำอธิิบาย)
(.............................................................................................)
ลงชื่่�อ............................................................(พยาน)
(.............................................................................)
วัันที่่�.........../..................../...............เวลา................น.

ลงชื่่อ� ............................................................(พยาน)
(.............................................................................)

ข้้าพเจ้้าขอยกเลิิกความยิินยอมที่่�ให้้ไว้้ข้้างต้้น
ลงชื่่�อ............................................................
(...................................................................)
ผู้้�รัับบริิการ / ผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทน
วัันที่่�.........../..................../...............เวลา................น.
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