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จากข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุข์ องประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า
สตรีสมรสอายุ 15-49 ปี มีการคุมก�ำเนิดโดยการท�ำหมันสตรีร้อยละ 23.7(1)
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารคุ ม ก� ำ เนิ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง คื อ ได้ ผ ลเกื อ บร้ อ ยละ 100
แต่อย่างไรก็ตามหลังท�ำหมันไปแล้วมีโอกาสทีส่ ตรีนนั้ จะตัง้ ครรภ์ได้ การกลับมา
ตั้งครรภ์ใหม่ภายหลังท�ำหมันอาจเกิดในช่วง 1-2 ปีแรก หรือหลังจากท�ำหมัน
ไปแล้วหลายปี

อุบัติการณ์  
งานวิ จั ย ขนาดใหญ่ ร ายงานอุ บั ติ ก ารณ์ ข องการตั้ ง ครรภ์ ภ ายหลั ง
การท�ำหมันที่แตกต่างกันไป เช่น
การตั้งครรภ์ภายหลังการท�ำหมันสตรี
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- งานวิจยั ในประเทศอังกฤษซึง่ ท�ำการศึกษาแบบไปข้างหน้า (ปี ค.ศ.
1968-1974) มีการประมาณอัตราการตั้งครรภ์สะสมเท่ากับ 4, 8 และ 10 ต่อ
1,000 ราย หลังการท�ำหมันที่ 1, 4 และ 7 ปี ตามล�ำดับ(2)
- The U.S. Collaborative Review of Sterilization (CREST) ซึ่ง
เป็นงานวิจัยเชิงสังเกต ที่ท�ำในสหสถาบัน โดยติดตามสตรีที่ท�ำหมันระหว่างปี
ค.ศ.1978-1987 จ�ำนวน 10,685 คน พบอัตราการตั้งครรภ์สะสมในช่วง 10 ปี
หลังจากท�ำหมัน 18.5 ต่อ 1,000 ราย(3)
- งานวิจัยในประเทศแคนาดา ซึ่งท�ำการศึกษาย้อนหลัง ในสตรีที่
ท�ำหมันระหว่างปี ค.ศ.1980-1999 จ�ำนวน 311,960 คน พบอัตราการตัง้ ครรภ์
สะสมในช่วง 10 ปี เพียง 8.4 ต่อ 1,000 ราย(4)
- งานวิ จั ย ที่ ท� ำ การศึ ก ษาย้ อ นหลั ง ในสตรี ที่ ไ ด้ รั บ การท� ำ หมั น
โดย Filshie clips ช่วงปี ค.ศ.1994-1998 ประมาณ 30,000 คน พบอัตราการ
ตั้งครรภ์ 2.4 ต่อ 1,000 ราย(5)
- งานวิจัยในประเทศไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลการท�ำหมันในระยะเวลา
20 ปี (พ.ศ.2512-2531) จากสตรีจำ� นวน 13,483 คน ที่ได้รับการท�ำหมันแห้ง
โดยวิธสี อ่ งกล้องและวิธเี ปิดแผลหน้าท้อง พบอัตราการตัง้ ครรภ์ 1.9 ต่อ 1,000 ราย
และ 2.0 ต่อ 1,000 ราย ตามล�ำดับ ส่วนการตั้งครรภ์ภายหลังการท�ำหมัน
หลังคลอด 17,373 คน พบเพียง 0.2 ต่อ 1,000 ราย(6)

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราความล้มเหลวของการท�ำหมัน
1. อายุของสตรีขณะท�ำหมัน(3) พบว่าสตรีที่ท�ำหมันเมื่ออายุน้อยกว่า
30 ปี มีโอกาสตั้งครรภ์ในช่วงปีแรก ๆ สูงกว่าสตรีที่อายุมากกว่า
2. ระยะเวลาหลังจากการท�ำหมัน(3,4) การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
จะเกิดใน 1-2 ปีแรกหลังการท�ำหมัน แต่ยังคงเกิดได้ในเวลาต่อมา แม้จะผ่าน
ไปนานมากกว่า 10 ปี
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3. พยาธิสภาพของอุง้ เชิงกราน(7) เช่น พยาธิสภาพของท่อน�ำไข่ การเคย
ผ่าตัดในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกราน เคยเป็นโรคปีกมดลูกอักเสบ เนื้องอกมดลูก
เป็นต้น รวมทั้งภาวะอ้วน ซึ่งท�ำให้การท�ำหมันยากขึ้น
4. ประสบการณ์ของแพทย์ ในสถาบันที่มีการท�ำหมันน้อย พบอัตรา
ความล้มเหลวภายหลังการท�ำหมันสูงกว่า
5. เทคนิคและวิธกี ารท�ำหมัน จาก meta-analysis เมือ่ เร็ว ๆ นี้ พบว่า
ความล้มเหลวจากการท�ำหมันโดยการผ่าตัดเปิดเข้าช่องท้องหรือผ่าตัดผ่านกล้อง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ และการท�ำให้ท่อน�ำไข่อุดตันโดยการใช้ clip
ห่วงรัดท่อน�ำไข่ (ring) จี้ไฟฟ้า (electrocautery) มีอัตราล้มเหลวของการ
ท�ำหมันใกล้เคียงกัน(8)

สาเหตุ  อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี(7)้
1. ท�ำหมันหลังจากมีการปฏิสนธิแล้ว ซึง่ พบได้ในรายทีท่ ำ� หมันช่วงหลัง
การตกไข่ (luteal pregnancy)
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผ่าตัด
2.1 การผ่าตัดในส่วนที่ไม่ใช่ท่อน�ำไข่ เช่น round ligament
2.2 การเลือกส่วนของท่อน�ำไข่ที่ไม่เหมาะสมในการท�ำหมัน
2.3 วิธีการที่ใช้ทำ� ให้ท่อน�ำไข่อุดตันเช่น การใช้ Filshie clip หนีบ
ท่อน�ำไข่ไม่สุดหรือไม่ตั้งฉากกับแนวยาวของท่อน�ำไข่ หรือการใช้ coagulation
waveform ของ unipolar ในการตัดท่อน�ำไข่แทนการใช้ cutting waveform
2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ใส่ clip หรือ ring (mechanical occlusion
device applicator) มีความบกพร่อง
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3. ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผ่าตัด
3.1 การเกิดรูตอ่ ระหว่างท่อน�ำไข่กบั เยือ่ บุชอ่ งท้อง (Tubo-peritoneal
fistula formation) ซึ่งเกิดหลังการท�ำหมันโดยใช้จี้ไฟฟ้าบ่อยกว่าการใช้ clip
หรือ ring เนื่องจากมีการท�ำลายท่อน�ำไข่มากกว่า
3.2 การเชือ่ มต่อกันของปลายท่อน�ำไข่ทถี่ กู ตัดขาดออกจากกันทีเ่ กิด
ขึ้นเอง (Spontaneous tubal re-approximation)
3.3 บางส่วนของท่อน�ำไข่อุดตันไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการท�ำหมัน
อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะโดย clip หรือจี้ไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
แต่ตรวจพบโดย microscopy
3.4 ความผิดปกติของมดลูกและ/หรือท่อน�ำไข่ที่มีอยู่ก่อน เช่น
accessory fallopian tube, uterine didelphys, utero-tubal fistulas
ทั้งนี้การตั้งครรภ์ภายหลังการท�ำหมันที่เกิดขึ้นในปีแรก ส่วนใหญ่เกิด
จากเทคนิคการผ่าตัด (ข้อ 2) และมักเป็นการตั้งครรภ์ในมดลูก ในขณะที่การ
ตัง้ ครรภ์ซงึ่ เกิดขึน้ ในปีหลัง ๆ มักเกิดจากสาเหตุในข้อ 3.1 และ 3.2 และมีโอกาส
เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้สูง

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หลังการท�ำหมันประการหนึ่ง คือการ
ตั้งครรภ์หลังการท�ำหมันอาจเป็นได้ทั้งการตั้งครรภ์ในมดลูกและการตั้งครรภ์
นอกมดลูก ซึง่ พบได้สงู ถึง 1 ใน 3 ของการตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดขึน้ หลังการท�ำหมัน(9) ดังนัน้
หลั ง ท� ำ หมั น หากประจ� ำ เดื อ นไม่ ม าตามก� ำ หนดและมี เ ลื อ ดออกผิ ด ปกติ
ทางช่องคลอด ควรรีบพบแพทย์ เพราะอาจมีการตั้งครรภ์หลังท�ำหมันเกิดขึ้น
และเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกซึ่งจะเกิดอันตรายได้
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การลดอัตราความล้มเหลวของการท�ำหมัน(8)
1. ก่อนการท�ำหมัน (Immediate pre-operative) ในรายที่ท�ำ
หมันแห้งควรประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ โดยซักประวัติประจ�ำเดือน
ครั้งสุดท้าย วิธีการคุมก�ำเนิดที่ใช้อยู่ ในกรณีไม่แน่ใจควรตรวจทดสอบการ
ตั้งครรภ์ก่อนการท�ำหมัน และควรเลือกท�ำหมันในช่วง follicular phase
2. แพทย์ผู้ท�ำผ่าตัด ต้องได้รับการอบรมและมีทักษะเพียงพอในการ
ท�ำหมัน และในกรณีผ่าตัดผ่านกล้อง แพทย์ต้องมีความสามารถในการผ่าตัด
เปิดช่องท้องได้
3. เทคนิคการท�ำหมัน
3.1  Filshie clip  ใช้อปุ กรณ์ใส่ clip ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบว่าพร้อม
ใช้งาน มีการตรวจสอบแรงหนีบของ clip ก่อนน�ำมาใช้  วาง clip ในแนวตัง้ ฉาก
กับท่อน�ำไข่และหนีบท่อน�ำไข่ส่วน mid-isthmus ให้ครบวง จนแบนราบ และ
ไม่มีส่วนของท่อน�ำไข่ยื่นโผล่ระหว่างก้าน clip ตรวจสอบว่าปลายก้าน clip
อันบนอยู่ใต้ตัวยึด (latch) อย่างถูกต้อง
3.2  จี้ไฟฟ้า (Electrocautery) มีการใช้ระยะเวลา (duration)
และจ�ำนวนครัง้ ของการจีไ้ ฟฟ้าทีเ่ หมาะสม ควรใช้ cutting waveform, 25 watt
จี้บนท่อน�ำไข่อย่างน้อย 3 ต�ำแหน่ง เพื่อให้ส่วนกลางถึงส่วนปลายของท่อ
น�ำไข่ส่วน isthmus อุดตัน(10) และควรมีระยะห่างจาก cornu อย่างน้อย
2 เซนติเมตร เพื่อลดการเกิด cornual fistula
3.3  การตรวจสอบว่าได้ท�ำหมันที่ท่อน�ำไข่ และต�ำแหน่งของการ
ท�ำหมันถูกต้อง รวมทั้งความยาวของท่อน�ำไข่ที่ท�ำให้อุดตันหรือผูกตัดเพียงพอ
หรือไม่
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4. หลังการท�ำหมัน (Post procedure)
4.1  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวิธีการท�ำหมัน ให้แจ้งผู้รับบริการทราบ
รวมทัง้ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึน้ (ถ้ามี) และอัตราความล้มเหลวจากการท�ำหมัน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4.2  ในกรณีที่ทำ� หมันยากหรือไม่แน่ใจว่าการท�ำหมันประสบความ
ส�ำเร็จหรือไม่ ควรท�ำการทดสอบว่าท่อน�ำไข่อุดตันหรือไม่ (tubal patency)

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบสตรีที่ตั้งครรภ์ภายหลังการท�ำหมัน
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำหมัน
1.1  ซักประวัติ เช่น ช่วงเวลาที่ท�ำหมัน ระยะเวลาหลังการท�ำหมัน
วิธีการท�ำหมัน
1.2 บันทึกการผ่าตัด (ถ้ามี) เช่น เทคนิคการท�ำหมัน ภาวะแทรกซ้อน
2. ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ และต�ำแหน่งการตั้งครรภ์
ว่าเป็นการตั้งครรภ์ในหรือนอกมดลูก
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสตรีตั้งครรภ์ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�ำหมันและอัตราความล้มเหลว
ภายหลังการท�ำหมัน
3.2 ความรู้สึกที่มีต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น เช่น เสียใจ กังวล รับได้
เป็นต้น
3.3 การตัดสินใจที่มีต่อการตั้งครรภ์ เช่น ต้องการตั้งครรภ์ต่อ
ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ยังไม่แน่ใจ เป็นต้น
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4. การให้ความรู้ หรือเน้นย�้ำความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 ความล้มเหลวภายหลังการท�ำหมันเกิดขึ้นได้ โดยเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ มีทั้งที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้
4.2 การดูแลรักษาต่อจะเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ขึน้ กับ
ชนิดของการตั้งครรภ์และอายุครรภ์
4.3 ในกรณีตั้งครรภ์ในมดลูก ไม่พบว่าเป็นสาเหตุที่ทำ� ให้เกิดความ
พิการของทารกเพิ่มขึ้น
5. หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นในเชิงกล่าวโทษแพทย์ผู้ทำ� หมัน
6. การบันทึกเวชระเบียน
6.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ โรคประจ�ำตัว สถานภาพสมรส จ�ำนวน
บุตรที่มี การตั้งครรภ์และคลอดที่ผ่านมา
6.2 การตัง้ ครรภ์ปจั จุบนั (ต�ำแหน่งของการตัง้ ครรภ์ และอายุครรภ์)
6.3 เหตุการณ์ที่ได้รับฟังจากสตรีตั้งครรภ์และ / หรือครอบครัว
6.4 การให้ความเห็นของแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุของการตั้งครรภ์ซ�้ำ 
ซึง่ แพทย์ทใี่ ห้คำ� ปรึกษาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
และครบถ้วน เพื่อมิให้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องที่เกิดตามมา
6.5 การตัดสินใจของสตรีตงั้ ครรภ์ในเรือ่ งเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดขึน้
7. การด�ำเนินการต่อเมื่อสตรีตั้งครรภ์ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาแล้ว
7.1 ในกรณีเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือเป็นการตั้งครรภ์ที่มี
ความผิดปกติ ให้การรักษาตามความเหมาะสม และพิจารณาท�ำหมันซ�้ำถ้ามี
การผ่าตัดเข้าช่องท้อง
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7.2 ในกรณีตั้งครรภ์ในมดลูกและไม่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาการยุติการตั้งครรภ์ของสถานพยาบาลที่มีอยู่หรือที่ก�ำหนด
ขึ้นมา ลงนามรับรองให้สามารถด�ำเนินการยุติการตั้งครรภ์ และด�ำเนินการยุติ
การตั้งครรภ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยบอกวิธีการ ภาวะแทรกซ้อน ของทาง
เลือกในการยุติการตั้งครรภ์
7.3 ในกรณีตั้งครรภ์ในมดลูกและไม่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ แต่อายุ
ครรภ์เกินช่วงที่จะท�ำการยุติการตั้งครรภ์โดยปลอดภัย (ขึ้นกับข้อก�ำหนดของ
แต่ละสถานพยาบาลและประวัติทางการแพทย์ของสตรีตั้งครรภ์นั้น) ให้ฝาก
ครรภ์ต่อในคลินิกฝากครรภ์
7.4 ในกรณีตั้งครรภ์ในมดลูกและต้องการฝากครรภ์ต่อ ให้ส่งเข้า
คลินิกฝากครรภ์
8. ในกรณีที่มีการผ่าตัดให้ทำ� ตามขั้นตอนดังต่อไปนี(4)้
8.1 ตรวจดูอวัยวะที่ถูกท�ำให้อุดตันว่าเป็นท่อน�ำไข่หรือไม่
8.2 ตรวจอุปกรณ์ทใี่ ช้ (clip, ring) ว่าอยูใ่ นลักษณะทีเ่ หมาะสมและ
อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
8.3 ตรวจดูลกั ษณะของท่อน�ำไข่อย่างละเอียด และบันทึกภาพ (ถ้า
ท�ำได้)
8.4 ฉีดสี (Tubal insufflation) เพื่อหาต�ำแหน่งของท่อน�ำไข่ที่ไม่
อุดตัน ซึ่งท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ (ถ้าท�ำได้)
8.5 ส่งท่อน�ำไข่สว่ นทีผ่ กู ตัดใหม่ ระบุเป็นการเฉพาะให้พยาธิแพทย์
ตรวจว่ามี fistula, scarring, re-anastomosis ของท่อน�ำไข่หรือไม่ ในกรณี
ท�ำลายท่อน�ำไข่ด้วยจี้ไฟฟ้า ให้รายงานขอบเขตของท่อน�ำไข่ที่ถูกท�ำลายด้วย
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ข้อพิจารณาทางด้านกฎหมาย (Legal considerations)
ประเด็นที่ผู้เสียหายจะน�ำมาใช้ในการฟ้องร้อง (litigation) ได้แก่
1. การไม่ได้รับค�ำแนะน�ำหรือข้อมูลที่ดีพอ ก่อนและหลังการท�ำหมัน
2. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งอาจเกิดจากการท�ำหัตถการที่
ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นความล้มเหลวของการท�ำหมันที่เกิดขึ้นเอง
เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ส่วนส�ำคัญที่จะน�ำมาใช้พิจารณา ได้แก่
1. มีการให้ค�ำปรึกษาที่เพียงพอและมีบันทึกที่แสดงถึงกระบวนการ
ได้รบั ความยินยอมจากผูร้ บั บริการ (informed consent) ซึง่ ได้ลงนามรับทราบ
(แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหัวข้อ เอกสารก่อนการท�ำหมัน ข้อ 2-5)
เอกสารนีจ้ ะช่วยในการยืนยันว่าผูร้ บั บริการได้รบั ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพียงพอและ
ตัดสินใจท�ำหมันด้วยตนเอง ภายใต้ข้อมูลที่รับทราบ
2. บันทึกการผ่าตัด (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหัวข้อ บันทึก
การผ่าตัด) เอกสารนี้จะช่วยในการยืนยันว่าแพทย์ได้มีการท�ำหมันด้วยวิธีการ
ตามมาตรฐานและการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
(non-negligent failures)
3. บันทึกความเห็นของแพทย์ เกีย่ วกับสาเหตุของการตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดขึน้
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แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์หลังการท�ำหมัน
สตรีตั้งครรภ์หลังการท�ำหมัน
ตรวจยืนยันอายุครรภ์ และต�ำแหน่งการตั้งครรภ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
บันทึกเวชระเบียน

ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือ
ตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ

ตั้งครรภ์ในมดลูก

ต้องการตั้งครรภ์ต่อ

ฝากครรภ์

ไม่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ

อายุครรภ์เกินช่วง
ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

รักษาตามความเหมาะสม
± พิจารณาท�ำหมันซ�้ำ

ส่งคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาการยุติการตั้งครรภ์
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ภาคผนวก
เอกสารก่อนการท�ำหมัน ควรบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประวัติทางการแพทย์และผลการตรวจร่างกาย
2. เหตุผลของการท�ำหมัน
3. เนื้อหาของการให้ค�ำปรึกษาที่เพียงพอและใบแสดงความยินยอม
ต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
3.1 เป็นวิธีการคุมก�ำเนิดแบบถาวร
3.2 อัตราความล้มเหลวของการท�ำหมัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้
3.3 ในกรณีทมี่ กี ารตัง้ ครรภ์ภายหลังการท�ำหมัน อาจเกิดการตัง้ ครรภ์
นอกมดลูกได้
3.4 วิธีการท�ำหมันและวิธีที่ท�ำให้ท่อน�ำไข่อุดตัน
3.5 ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้จากการท�ำหัตถการ เช่น การบาดเจ็บ
ของอวัยวะข้างเคียง โอกาสที่จะต้องผ่าตัดเข้าช่องท้องระหว่างการท�ำผ่าตัด
ผ่านกล้อง
3.6 ความจ�ำเป็นในการคุมก�ำเนิดก่อนและหลังการท�ำหัตถการ
3.7 ไม่มีผลกระทบต่อประจ�ำเดือน
3.8 ทางเลือกการคุมก�ำเนิดระยะยาววิธีอื่น เช่น ห่วงคุมก�ำเนิด
การท�ำหมันชาย เป็นต้น
4. แผ่นพับหรือเอกสารทีเ่ ป็นข้อความเรือ่ งการท�ำหมันให้แก่ผรู้ บั บริการ
5. ระบุความเสี่ยงของการท�ำหมันที่สูงขึ้น ในกรณีท�ำผ่าตัดผ่านกล้อง
และในสตรีที่อ้วนหรือเคยผ่าตัดในช่องท้องมาก่อน
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6. การตัดสินใจต่อการท�ำหมันในสตรีอายุนอ้ ยหรือไม่เคยมีบตุ รมาก่อน
ควรท�ำโดยแพทย์ที่ปรึกษา (consultant) ซึ่งได้ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโดยตรง

บันทึกการผ่าตัด (Operative note) ควรบันทึกขั้นตอนที่ส�ำคัญต่อไปนี้
ไว้ด้วย

1. มีการยืนยันว่าเป็นท่อน�ำไข่จริง โดยมีการตามไปยังส่วนปลาย
(fimbriae)
2. ระบุตำ� แหน่งท่อน�ำไข่ทที่ ำ� ให้เกิดการอุดตัน ซึง่ ควรเป็นท่อน�ำไข่สว่ น
isthmus และห่างจาก cornu 2-2.5 เซนติเมตร
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