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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีมีบทบาทในการประเมินความผิดปกติในภาวะมีบุตรยากใน

เพศหญิง    ผูใ้ห้บริการทางรังสีจึงตอ้งคาํนึงถึงเทคนิคการตรวจและรายละเอียดของการตรวจ เช่น หลกัการ ขอ้ห้ามใน

การตรวจ เทคนิคการตรวจ การถ่ายภาพรังสี ภาวะแทรกซอ้น และขอ้คาํนึงในการให้บริการ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็น

เลิศแก่ผูป่้วย   

  

คําสําคัญ อวยัะสืบพนัธ์สตรี รังสี การตรวจพิเศษ 

 

Abstract 

  Hysterosalpingography is still role in the evaluation of the abnormalities in the infertile women.  The 

provider had to concern the technique and detailed in the examination as principle, contraindication, technique, 

imaging, complication and service concerning for the best practice to patient. 

 

Keywords: HSG, radiology, special examination 
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บทนํา 

การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัะสืบพนัธ์

สตรี (Hysterosalpingography: HSG)  เป็นการตรวจโดย

การฉีดสารทึบรังสีเขา้ไปในโพรงมดลูกและท่อนาํไข่ 

เพื่อหาความผิดปกติของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

อวยัวะสืบพนัธ์สตรี ในการประเมินความผิดปกติของ

มดลูกและท่อนาํไข่ ซ่ึงอาจเป็นมาแต่กาํเนิดหรือสาเหตุ

อ่ืนใด เช่น ต่ิงเน้ือ (Polyps)  เน้ืองอก (Leiomyoma) 

ภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดท่ี (Adenomyosis) และความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากการผ่าตัด การอุดตันของท่อนําไข่ 

(Tubal occlusion) การอกัเสบเฉียบพลนัของท่อนาํไข่ 

(Isthmica Nodosa) ปีกมดลูกอกัเสบ(Salpingitis) ปีก

มดลูกอกัเสบเฉียบพลัน (Salpingostomy) และการมี

พงัผืดเกาะบริเวณด้านนอกของท่อนําไข่ ( Peritubal 

adhesions)  [1] Wadhwa (2017) พบวา่ HSG มีความไว

ในการวินิจฉัย 44.83% และความจาํเพาะ 86.67% [2] 

รวมถึงใช้ประเมินในกรณีของผูห้ญิงทีมีประวติัแท้ง

คุกคาม การประเมินหลงัการผ่าตดัท่อนาํไข่ และการ

ประเมินผูป่้วยก่อนการผา่ตดัเน้ืองอก  

แมจ้ะมีการเสนอการตรวจพิเศษทางรังสีแบบ

อ่ืนเช่น อลัตร้าซาวด์ เพื่อประเมินภาวะเยื่อบุมดลูกหนา

ตวัผิดปกติ และการตั้งครรภ์ และการตรวจด้วยคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI ) เพื่อประเมินผนังมดลูก เช่น

รูปร่างมดลูก เน้ืองอกท่ีมดลูก และรังไข่ ซ่ึงมีความ

ปลอดภยัสูงกว่า แต่การตรวจHSG ก็ยงัเป็นท่ีนิยม 

เน่ืองจากมีราคาถูก ไม่ต้องดมยาสลบในการตรวจ จึง

สามารถใหบ้ริการผูป่้วยโดยการตรวจแบบผูป่้วยนอกได ้  

ปัจจุบนั HSG มีบทบาทอยา่งมากในการแพทย์

สาขาเจริญพนัธ์ุ เน่ืองจากมีงานวิจยัท่ีแสดงถึงการเพิ่ม

การเจริญพนัธ์ุ (reproductive outcome) ในสตรีท่ีไดรั้บ

การตรวจ HSG  เน่ืองจากในการตรวจมีกระบวนการ

ชําระล้างท่อนาํไข่ (tubal flushing) ร่วมด้วย และ

ผลการวิจัยท่ีกระทาํจากหลายแหล่งวิจัย (multicenter 

research) พบว่า การใช้สารทึบรังสีชนิดนํ้ ามนัในการ

ตรวจ HSG จะทาํให้อตัราการตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือน

หลังการตรวจ HSG สูงกว่าการใช้สารทึบรังสีชนิด

ละลายในนํ้ า และทารกมีอตัราการรอดชีวิตสูงกว่าดว้ย 

[3]   

บทความน้ีจะเป็นการทบทวนขั้นตอนการตรวจ 

เทคนิคการถ่ายภาพรังสี  และภาพความผิดปกติของ

มดลูกและท่อนําไข่  รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ

เกิดข้ึนในการตรวจ 

 

หลกัการ  

 การตรวจพิเศษทางรังสีใช้เคร่ืองเอกซเรยแ์บบ

จอเรืองแสง (Fluoroscopy machine) ทาํการสร้าง

ภาพรังสีดว้ยเอกซเรยแ์บบ Real time  โดยร่วมกบัการ

ฉีดสารทึบรังสีผ่านทางช่องคลอดเขา้ไปในโพรงมดลูก

และท่อนาํไข่  ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจ คือ 6-12 

วนัหลงัจากมีประจาํเดือน เน่ืองจากช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ี

เยื่อบุโพรงมดลูก(endometrium) บางท่ีสุด ทาํให้เห็น

โพรงมดลูกได้ดี โอกาสเกิดการตั้งครรภ์ในช่วงน้ีเกิด

นอ้ย  ในคนปกติจะเห็นสารทึบรังสีไหลจากโพรงมดลูก

ไปตามท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง หากผดิปกติก็จะมีการอุดตนั

หรือรอยโรคทาํให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติภายใน

โพรงมดลูกและท่อนาํไข่ได ้ 

 

การเตรียมตัวสําหรับการตรวจ HSG 

1. งดการมีเพศสัมพันธ์หลังหมดประจําเดือน 

จนถึงวนันัดตรวจช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการ

2 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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ตรวจคือ 6-12 วนัหลงัมีประจาํเดือนโดยนบัวนั

แรกของการมีประจาํเดือนเป็นวนัท่ี 1 

2. ติดต่อห้องตรวจก่อนเวลานดัหมายประมาณ 30

นาที เพื่อเตรียมตวัก่อนตรวจ 

3. หากผู ้มารับการตรวจมีตกขาวหรือมีอาการ

ผิดปกติก่อนการตรวจควรแจ้งให้ทราบก่อน 

เพื่อประเมินอาการและส่งไปทาํการรักษาให้

หายก่อนการตรวจ เพื่อหลีกเล่ียงการติดเช้ือ 

4. หลังการตรวจ อาจมี เ ลือดออกควรเตรียม

ผา้อนามยัมาดว้ย 1 ช้ินป้องกนัการเปรอะเป้ือน 

5. นาํญาติมาดว้ย 1 คน เผือ่กรณีฉุกเฉิน 

6. ถา้มีผลตรวจเก่าจากโรงพยาบาลอ่ืน ควรนาํติด

ตวัมาดว้ยในวนัตรวจ  

 

ข้อห้ามในการตรวจ 

1. ผูม้ารับการตรวจท่ีสงสัยว่ากําลังจะตั้ งครรภ ์

แนะนาํให้ผูม้ารับการตรวจ ตรวจการตั้งครรภ์

ก่อน    

2. มีการติดเช้ือในบริเวณอุง้เชิงกราน 

3. มีประวติัแพอ้าหารทะเลหรือแพส้ารทึบรังสี 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ 

1. เค ร่ืองถ่ายภาพทางรังสี  แบบจอเรืองแสง ( 

Fluoroscope) ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพรังสีแบบ Real-

time 

2. Set HSG(sterile set) ประกอบดว้ย 

- Speculum  3 ขนาด 

- Volsellum คีมทางนรีเวช 

- Cotton swab forceps 

- Higar dilator 

- Acorn cannula 

- ชามรูปไต ,ถว้ยสแตนเลส 

3. Contrast media ชนิด water soluble เช่น 

Iopamidol, Iopromide, Iohexol, Loversol, 

Iobritridol เป็นตน้ โดยใชค้วามเขม้ขน้ 300-400 

mgI  

4. Sterile water for irrigation 

5. สาํลีสาํหรับเช็ดทาํความสะอาด 

6. Syringe หวัล็อค ขนาด 10 ml. 

7. ผา้ปลอดเช้ือ 

 

 
รูป 1 เคร่ืองตรวจ Fluoroscopy 

(ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ข้ันตอนการตรวจ 

1. การตรวจHSG เป็นการตรวจแบบ Sterile 

technique  

2. จดัท่าให้ผูม้ารับการตรวจนอนหงายบนเตียง

เอกซเรย์ โดยให้ชันเข่าข้ึนลักษณะคล้ายการ

ตรวจภายใน  

3. ทาํความสะอาดบริเวณดา้นนอกของอวยัวะเพศ 

จดัการปูผา้สะอาด คลุมให้เหลือเฉพาะบริเวณท่ี

ชุติมา เดชพนัพวั 3 
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ตอ้งการตรวจ ใส่ Vaginal speculum บริเวณ

ช่องคลอด เพื่อเปิดให้เห็นปากมดลูกไดช้ดัเจน 

ทาํความสะอาดภายในอีกคร้ัง 

 

 
รูป 2 HSG set 

(ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช) 

 

3.   เตรียมประกอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจ ทาํการ

ประกอบ Acorn cannula ใส่สารทึบรังสีใน

กระบอกฉีด นาํมาต่อกบัตวั cannula ระวงัไม่ให้

เกิดฟองอากาศในกระบอกฉีด ตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าไม่มีฟองอากาศ ทดสอบดันสารทึบรังสีให้

ไหลออกมาบริเวณปลาย cannula เพื่อป้องกนั

การเกิดฟองอากาศคา้งอยูภ่ายในท่อ 

4.   เม่ือเตรียมอุปกรณ์พร้อมแลว้ใส่ Acorn cannula 

เขา้ไปบริเวณช่องคลอดใหป้ลาย cannula ชิดกบั 

uteri cervix ostium จดัท่าให้ผูป่้วยเหยียดขาลง 

เพื่อทาํการตรวจเอกซเรยบ์ริเวณอุง้เชิงกราน  

5. ฉีดสารทึบรังสีทีละน้อยเข้าไปพร้อมกับดู

ภาพรังสีจากจอมอนิเตอร์ ถ่ายภาพเอกซเรยเ์ป็น

ระยะ เช่น เม่ือสารทึบรังสีไหลผ่านเขา้ไปใน

มดลูก ท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง และเม่ือสารทึบรังสี

ไหลออกทางช่องทอ้ง 

 

การภาพถ่ายทางรังสี 

1. ภาพ scout film ตอ้งเห็นอุง้เชิงกรานในท่า AP 

ให้บริเวณอุ้งเชิงกรานอยู่ตรงกลางภาพ เห็น 

cannula อยูภ่ายใน (รูป 4a) 

2. ติดMarker บอกตาํแหน่งซา้ย ขวา ใหช้ดัเจน 

3. ฉีดสารทึบรังสี และายภาพในท่าAP โดยให้เห็น

โพรงมดลูกและท่อมดลูก อยูก่ลางภาพ (รูป 4b)  

4. ถ่ายภาพรังสีท่า AP เม่ือสารทึบรังสีเขา้ไปจนเต็ม

มดลูกและไหลเขา้ท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง (รูป 4c) 

5. ถ่ายภาพรังสีในท่า RPO และ LPO เพื่อให้เห็น

ท่อนาํไข่แต่ละขา้งและความผิดปกติ (ถา้มี) (รูป 

4d-e)   

6. ถ่ายภาพรังสี Post evacuation หลงัเอาอุปกรณ์

การตรวจและใหส้ารทึบรังสีไหลออก (รูป 4f) 

 

ภาพรังสีท่ีไดจ้ากการตรวจแสดงดงัรูป 3 (a-f) และ

ภาพแสดงความผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจแสดงดงั

รูป 4 (a-f)   

4 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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  a 

 

  b  

 

   c 

รูป 3 ภาพรังสีจากการตรวจ HSG 

ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช 

  d 

 

  e 

 

  f 
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a. การอุดตนัของท่อนาํไข่ทั้งสองขา้ง 

 

 
b. Endometrial polyp at left side uterine left Fallopian tube 

occlusion 

 

 
c. Endocervical diverticulum 

รูป 4 ภาพความผิดปกติท่ีพบไดจ้าก HSG 

ท่ีมา : หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีตึก 72/2 โรงพยาบาลศิริราช 

 
d. Submucosal uterine myoma size 9x4 mm., left tubal 

obstruction 

 
e. Suspicious tubal occlusion at proximal parts of bilateral 

fallopian tubes 

 

 
f. Bilateral tubal occlusion with hydrosalpinx 

 

6 การตรวจพิเศษทางรังสีระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
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g. Right peritubal  adhesion, left tubal occlusion with  

hydrosalpinx 

 

 
h. S/P left Salpingo – oophorectomy. Tubal occlusion at right 

fallopian tube 

 

ภาวะแทรกซ้อน 

 การตรวจ HSG อาจมีภาวะแทรกซ้อนจาก

หตัถการ  เช่น มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และจะหยุด

ไดเ้องภายใน 24 ชั่วโมง ในบางรายอาจมีการติดเช้ือ มี

ไข ้ตกขาวมีกล่ินเหมน็ประมาณ 2-3 วนัหลงัการตรวจ มี

อาการปวด ส่วนใหญ่มกัจะพบในผูป่้วยท่ีมีการอุดตนั

ของท่อนาํไข่ มกัมีอาการปวดไม่นาน และการแพส้าร

ทึบรังสีในผูป่้วยท่ีแพอ้าหารทะเล  

 

ข้อคํานึงของการตรวจ HSG 

การตรวจ HSG เป็นเสมือนการตรวจภายใน

ของเพศหญิงซ่ึงมีความเขินอาย ดงันั้น จึงตอ้งมีความ

ระมดัระวงัในการตรวจ ขอ้คาํนึงของการตรวจแบ่งเป็น 

1) การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ  และ 2) 

ผูป้ฏิบติังานในหอ้งตรวจ 

 

ขอ้คาํนึงทางเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ   

- แนะนาํใหผู้รั้บการตรวจ เขา้ห้องนํ้ า ปัสสาวะให้

เ รียบร้อยก่อน เพื่อ เ ป็นการทําให้กระเพาะ

ปัสสาวะว่าง  จะทาํให้เห็นส่วนท่ีตอ้งการตรวจ

ไดช้ดัเจน  

- การให้ประวติัก่อนการตรวจท่ีมากเพียงพอมี

ความสาํคญั เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน

หลงัการตรวจได ้

- อธิบายขั้นตอนการตรวจให้ผูรั้บการตรวจทราบ

ตั้ งแต่เร่ิมตรวจจนถึงส้ินสุดการตรวจเพื่อให้

ผูรั้บบริการใหค้วามร่วมมือไดร้ะหวา่งการตรวจ 

 

ขอ้ควรคาํนึงของผูป้ฏิบติังานในหอ้งตรวจ   

- ผูป้ฏิบติังานในห้องตรวจ ควรแต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย สวมชุดป้องกนัทางรังสี  

- งดพดูคุยเล่นกนัเองหรือส่งเสียงดงัในหอ้งตรวจ  

- ผู ้ปฏิบัติงานท่ีเข้าประจําห้องตรวจควรเป็น

ผูห้ญิงเพื่อลดความเขินอายของผูรั้บการตรวจ 

ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีประจาํห้องตรวจเป็นผูช้าย 

ควรแจ้งให้ผู ้รับการตรวจทราบ และจัดให้

เจา้หน้าท่ีประจาํห้องตรวจนั้นอยู่ในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม 
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- การจัดท่าทางผู ้รับการตรวจ ระหว่างทําการ

ตรวจ ควรจัดท่าตามเทคนิคท่ี ถูกต้อง และ

คาํนึงถึงความสะดวกสบายของผูรั้บการตรวจ 

- ในกรณีท่ีผูรั้บการตรวจมีลกัษณะทางกายวิภาค 

ของมดลูกไม่ปกติ เช่น มดลูกมีลกัษณะคว ํ่า ให้

ใชผ้า้สะอาดหนาๆ รองบริเวณใตส้ะโพก เพื่อยก

สะโพกให้สูงข้ึน ทาํให้สามารถตรวจไดส้ะดวก

ข้ึน 

- คลุมผา้บริเวณส่วนล่างของผูรั้บการตรวจให้มาก

ท่ีสุด ใหเ้หลือเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการตรวจ เพื่อลด

การติดเช้ือจากการสัมผสั และช่วยปกปิดอวยัวะ

บริเวณส่วนล่างไม่ใหเ้ปิดเผยจนเกินไป 

- ในระหวา่งทาํการตรวจ ควรอธิบายขั้นตอนการ

ตรวจเป็นระยะ เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจในขั้นตอนใน

การตรวจต่างๆ 

- มีการพูดคุย สอบถามอาการผูรั้บการตรวจเป็น

ระยะๆ เพื่อลดความกงัวลในการตรวจ และคอย

สังเกตความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน เช่น ผูรั้บบริการมี

อา ก า ร เก ร็ง จ า ก ค วา ม เจ็บ ป วดใ นข ณะ ใ ส่

เคร่ืองมือ 

- ดูแลทําความสะอาดห้องตรวจ และอุปกรณ์

ภายในห้องให้สะอาด พร้อมใช้งานได้อย่าง

สะดวก 

- ผูป้ฏิบัติงานในห้องตรวจต้องทบทวนความรู้

เก่ียวกบัการปฏิบติังานแบบ sterile technique  

- จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องในเหมาะสม 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 

 

 

สรุป 

การตรวจ HSG เป็นการตรวจท่ียงัมีบทบาทมาก

ในการแพทยส์าขาเจริญพนัธ์ุ  การเตรียมตวัในการตรวจ

ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน ดงันั้น ภาพถ่าย

รังสี ท่ีได้ต้องถูกต้อง มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะแสดง

รายละเอียดของมดลูกและท่อนาํไข่ไดอ้ยา่งชดัเจน ช่วย

ให้แพทยส์ามารถวินิจฉัยหาความผิดปกติเพื่อนาํไปวาง

แผนการรักษาต่อไป ทั้งน้ี นกัรังสีการแพทยท่ี์ปฏิบติังาน

ในห้องตรวจตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในขั้นตอนการ

ตรวจ การจดัท่าได้อย่างเหมาะสม โดยทาํงานดว้ยการ

คาํนึงถึงคุณภาพในการบริการทางรังสีเป็นสาํคญั 
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