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การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงหรืืออััลตราซาวด์์ (Ultrasound) เป็็นการตรวจโดยใช้้เครื่่�องมืือส่่ง
คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงเกิินกว่่าระดัับที่่�หููของคนจะได้้ยิินผ่่านไปยัังอวััยวะต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการตรวจ แล้้วรัับ
คลื่่น� เสีียงที่ส่� ะท้้อนกลัับมาสร้้างเป็็นภาพเกิิดขึ้น้� ในทางสููติกิ รรมมุ่่ง� เน้้นการตรวจทารกในครรภ์์ สายสะดืือ
รกและน้้ำคร่่ำ ปััจจุุบัันมีีการใช้้อััลตราซาวด์์อย่่างกว้้างขวาง เนื่่�องจากเป็็นการตรวจที่่�สะดวก ทราบผล
ได้้เร็็ว ไม่่ก่่อให้้เกิิดความเจ็็บปวดต่่อผู้้�รัับบริิการ

ควรตรวจเมื่อใด

การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท คืือ
1. ตรวจเพื่่�อวิินิิจฉััยโรคหรืือความผิิดปกติิ
การตรวจในกรณีีนี้้� แพทย์์จะส่่งตรวจเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้� เช่่น การตรวจยืืนยัันอายุุครรภ์์ สตรีีตั้้�งครรภ์์มีี
เลืือดออกทางช่่องคลอด ปวดท้้องน้้อย แพ้้ท้้องมากผิิดปกติิ ขนาดมดลููกใหญ่่หรืือเล็็กเกิินไปไม่่ใกล้้เคีียง
กัับอายุุครรภ์์ น้้ำเดิินในอายุุครรภ์์ก่่อนกำหนด
2. ตรวจคััดกรองโรคหรืือความผิิดปกติิ
การตรวจในกรณีีนี้้� แพทย์์จะส่่งตรวจเมื่่�อสตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�ทารกในครรภ์์จะผิิดปกติิ
เช่่น ตั้้�งครรภ์์อายุุมาก เป็็นพาหะของโรคเลืือดจางธาลััสซีเี มีียบางชนิิด มีโี รคประจำตััว รัับประทานยาบาง
ชนิิดขณะตั้้ง� ครรภ์์ มีภี าวะแทรกซ้้อนขณะตั้้ง� ครรภ์์ ปัจั จุุบัันมีีโรคหรืือความผิิดปกติิของทารกในครรภ์์หลาย
ชนิิดที่่�สามารถใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงช่่วยตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้นได้้ เช่่น กลุ่่�มอาการดาวน์์ ทารกบวมน้้ำ
จากโรคเลืือดจางธาลััสซีีเมีีย ความพิิการแต่่กำเนิิดบางชนิิด
ถ้้าท่่านไม่่มีอี าการผิิดปกติิใดๆ และไม่่อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงดัังกล่่าว แต่่ต้อ้ งการตรวจคััดกรองความพิิการ
ของทารก ท่่านสามารถสอบถามแพทย์์ที่่ใ� ห้้การดููแลอยู่่�ว่า่ จะเข้้ารัับการตรวจได้้ที่่ส� ถานบริิการใดบ้้าง
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3. ตรวจเพื่่�อช่่วยในการทำหััตถการวิินิิจฉััยก่่อนคลอด
ในบางกรณีีที่่�แพทย์์ทำหััตถการวิินิิจฉััยก่่อนคลอด เช่่น เจาะน้้ำคร่่ำ ตััดหรืือดููดเนื้้�อรก เจาะเลืือด
จากสายสะดืือทารกในครรภ์์เพื่่อ� นำไปตรวจโครโมโซม โดยเป็็นขั้้น� ตอนหนึ่่�งที่จ่� ะต้้องตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่สู่� งู
ประกอบด้้วย

ขั้นตอนและวิธีตรวจ

ส่่วนใหญ่่ของการตรวจเป็็นการตรวจผ่่านทางหน้้าท้้อง จะมีีการทาเจล (gel) ใส ๆ ในบริิเวณที่่�จะ
วางหััวตรวจลงไป ท่่านไม่่ต้้องมีีการเตรีียมตััวใด ๆ ยกเว้้น การตรวจเมื่่�ออายุุครรภ์์น้้อยกว่่า 3 เดืือน หรืือ
ต้้องการดููตำแหน่่งของรก ที่ท่่� า่ นจะต้้องดื่่ม� น้้ำหลาย ๆ แก้้วและกลั้้น� ปััสสาวะไว้้ เพื่่อ� ให้้มีน้้ี ำอยู่่�ในกระเพาะ
ปััสสาวะ จะช่่วยให้้มองเห็็นภาพได้้ชััดเจนขึ้้�น หรืือถ้้ามีีความจำเป็็นจะต้้องตรวจผ่่านทางช่่องคลอด จะมีี
การใส่่หััวตรวจขนาดเล็็กเข้้าไปในช่่องคลอด อาจจะทำให้้ท่่านรู้้�สึึกเจ็็บหรืือไม่่สบายเพีียงเล็็กน้้อย
ภาพของมดลููก ทารก รก น้้ำคร่่ำ หรืืออวััยวะอื่่�น ๆ จะปรากฏขึ้้�นบนจอภาพ ส่่วนใหญ่่จะเป็็นภาพ
ขาวดำ เคลื่่�อนไหวได้้ มีีบางกรณีีที่่�เป็็นการตรวจหลอดเลืือดต่่าง ๆ หรืือการตรวจแบบ 3 หรืือ 4 มิิติิ
จะเป็็นภาพสีี สถานบริิการบางแห่่งจะบัันทึึกภาพที่่�ตรวจได้้เก็็บไว้้เป็็นภาพนิ่่�งหรืือภาพเคลื่่�อนไหว หรืือ
อาจจะพิิมพ์์เป็็นภาพถ่่ายขนาดเล็็กออกมา

ผลการตรวจ

แพทย์์หรืือพยาบาลจะอธิิบายสิ่่ง� ที่่ต� รวจพบให้้ท่า่ นทราบพร้้อมทั้้�งรายงานผลการตรวจเป็็นเอกสาร
ส่่วนใหญ่่จะทราบผลทัันทีีที่่�ตรวจเสร็็จ แต่่จะมีีบางกรณีีที่่�ต้้องตรวจเพิ่่�มเติิมด้้วยวิิธีีอื่่�น ตรวจซ้้ำหรืือส่่งไป
ตรวจในสถานบริิการอื่่�น ๆ

ข้อจำ�กัดในการแปลผลการตรวจ

เมื่่�อพบความผิิดปกติิ แพทย์์จะอธิิบายให้้ท่่านทราบและให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับการดููแลรัักษาต่่อไป 
ถ้้าไม่่พบหรืือไม่่เห็็นความผิิดปกติิใดๆ ไม่่ได้้หมายความว่่าทารกจะแข็็งแรงหรืือสมบููรณ์์ร้อ้ ยเปอร์์เซ็็นต์์
เพราะความพิิการบางอย่่างไม่่สามารถตรวจพบได้้โดยการตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สู� งู หรืืออาจจะเกิิดขึ้้น�
ภายหลัังจากการตรวจครั้้�งนั้้�น
การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง มีีประโยชน์์เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของการตั้้�งครรภ์์ แต่่
ไม่่ใช่่การตรวจที่่�จะยืืนยัันหรืือรัับรองความปกติิของทารกในครรภ์์ได้้ร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์

ความปลอดภัย

ปััจจุุบัันมีีการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงกัันอย่่างกว้้างขวางมานานกว่่า 40 ปีี แต่่ยัังไม่่มีีรายงานถึึง
ผลเสีียของคลื่่�นความถี่่�สููงต่่อทารกในครรภ์์โดยมีีหลัักฐานที่่�ชััดเจน
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ข้อจำ�กัดของการตรวจ

ภาพการตรวจจะไม่่ชััดเจนในบางกรณีี เช่่น สตรีีตั้้�งครรภ์์อ้้ว นมากหรืือมีีผนัังหน้้าท้้องหนา
น้้ำคร่่ำน้้อยหรืือมากเกิินไป ทารกอยู่่�ในท่่าที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือทารกดิ้้�นมาก
หากท่่านมีีข้้อสงสััยหรืือคำถามอื่่�น ๆ ที่่�ยัังไม่่เข้้าใจ โปรดปรึึกษาแพทย์์หรืือพยาบาลที่่�ดููแลครรภ์์
ของท่่าน
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หนัังสืือแสดงความยิินยอม/เจตนาเข้้ารัับการตรวจ
ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (อััลตราซาวด์์) ทางสููติิกรรม
เขีียนที่่�........................................................
วัันที่่�............................................................
ข้้าพเจ้้า...............................................................................อายุุ...................................................ปีี
เลขที่่�บััตรประชาชน............................................................ในฐานะเป็็น
สตรีีตั้้�งครรภ์์/ผู้้�รัับบริิการ
ผู้้�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องใกล้้ชิิดทางเครืือญาติิ/คู่่�สมรส 
ในฐานะ..............................................................................................................................ของ
ด.ญ./นาง/นางสาว.......................................................................................................................
(กรณีีผู้้�รับั บริิการมีีอายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี หรืือยัังไม่่ได้้สมรสถููกต้้องตามกฎหมาย ให้้มีผู้้�ป
ี กครองลงนาม
ยิินยอมแทน)
เลขประจำตััวของสถานพยาบาล............................................................ซึ่่�งเข้้ารัับการตรวจทารก
ในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (อััลตราซาวด์์) ได้้รัับทราบคำอธิิบายดัังต่่อไปนี้้�
1. ปััจจุุบัันยัังไม่่มีรี ายงานถึึงผลเสีียหรืืออัันตรายของการตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่สู่� งู ต่่อสตรีีตั้้ง� ครรภ์์
และทารกในครรภ์์
2. การตรวจด้้วยคลื่่น� เสีียงความถี่สู่� งู นั้้�น แพทย์์ผู้้�ตรวจจะทำการตรวจและรายงานข้้อมููลที่่ส� ำคััญ
ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 การมีีชีีวิิตของทารกในครรภ์์
2.2 อายุุครรภ์์โดยประมาณการ
2.3 จำนวนทารกในครรภ์์
2.4 ท่่าหรืือส่่วนนำของทารกในครรภ์์
2.5 ตำแหน่่งของรก
2.6 ปริิมาณน้้ำคร่่ำ
2.7 ความผิิดปกติิบางชนิิดของทารกในครรภ์์ที่่�อาจตรวจพบ
3. ข้้าพเจ้้ารัับทราบว่่า กรณีีที่่�แพทย์์ได้้ทำการตรวจตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมและรายงาน
ผลการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางสููติิกรรมว่่าไม่่พบความผิิดปกติินั้้�น ไม่่ได้้เป็็นการยืืนยัันว่่าทารกใน
ครรภ์์มีคี วามสมบููรณ์์แข็็งแรงร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์หรืือไม่่มีคี วามผิิดปกติิใดๆ ของทุุกอวััยวะ เนื่่อ� งจากความพิิการ
แต่่กำเนิิดบางชนิิดไม่่สามารถวิินิิจฉััยได้้ก่่อนคลอดหรืืออาจจะเกิิดขึ้้�นภายหลัังการตรวจในครั้้�งนั้้�น
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4. การตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงเป็็นเพีียงเครื่่�องมืือช่่วยในการวิินิิจฉััยสภาพและภาวะของ
ทารกในครรภ์์เท่่านั้้�น
ข้้าพเจ้้าได้้สอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงโดยปราศจาก
ข้้อสงสััยและได้้อ่า่ นเอกสาร ทั้้�งหมดแล้้ว ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้ามีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีี จึึงได้้แสดงความยิินยอม/
เจตนาเข้้ารัับการตรวจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
ลงชื่่�อ.........................................................................

(.................................................................................)
สตรีีตั้้�งครรภ์์ / ผู้้�แทน
ลงชื่่�อ............................................................(ผู้้�ให้้การปรึึกษา)
(.............................................................................................)
ลงชื่่�อ............................................................(พยาน)
(.............................................................................)

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