
 

 

CÁC XÉT NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN HIẾM MUỘN 

Đối với nữ 
  

1. Xét nghiệm nội tiết (FSH, LH, Estradiol,…):  

 Giúp đánh giá hệ thống nội tiết sinh sản của 

người phụ nữ, phát hiện các rối loạn để điều 

chỉnh kịp thời. 

 Thời điểm: ngày 2 hoặc ngày 3 đang ra kinh.  

2. Xét nghiệm AMH  

 Giúp đánh giá số lượng trứng còn lại ở hai 

buồng trứng của người phụ nữ 

 Thời điểm: ngày bất kì. 

 
3. Chụp X-Quang tử cung – vòi trứng (HSG):   

 Thực hiện bằng cách bơm thuốc cản quang 

vào tử cung đồng thời chụp X-Quang đánh giá 

buồng tử cung và độ thông của 2 ống dẫn 

trứng.  

 Thời điểm: khi sạch kinh 2-5 ngày, kiêng sinh 

hoạt tình dục từ ngày có kinh, bác sĩ kiểm tra 

trước khi chụp thấy bạn không bị viêm âm 

đạo. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

XIN LƯU Ý 

 Ngoài các xét nghiệm cơ bản trên, các cặp vợ chồng có thể sẽ cần làm thêm 

các xét nghiệm chuyên biệt khác tuỳ theo tình trạng sức khoẻ và tiền sử 

của họ để bác sĩ chẩn đoán bệnh và điều trị phù hợp. 

 
4. Siêu âm tử cung buồng trứng:  

 Thực hiện siêu âm qua ngả âm đạo giúp bác sĩ 

phát hiện các bất thường ở tử cung, buồng 

trứng. Kỹ thuật này thực hiện nhanh chóng và 

không làm bạn thấy đau. 

5. Siêu âm bơm nước buồng tử cung (SIS):  

 Thực hiện bằng cách bơm nước muối sinh lí 

vào buồng tử cung kết hợp siêu âm ngả âm 

đạo để quan sát buồng tử cung. 

 Thời điểm: Khi siêu âm hoặc HSG có dấu hiệu 

bất thường, bác sĩ sẽ làm SIS cho bạn. 

 

1. Tinh dịch đồ: 

 Phân tích tinh dịch để đánh giá chất lượg tinh trùng 

và các tiêu chí khác trong tinh dịch theo yêu cầu bác 

sĩ. 

 Thời điểm làm: sau khi kiêng xuất được tinh 2 - 7 

ngày hoặc theo chỉ định của bác sĩ. 

 

2. Xét nghiệm nội tiết: 

 Giúp đánh giá hệ thống nội tiết sinh sản nam giới, 

phát hiện các rối loạn để điều chỉnh kịp thời. 

 Thời điểm: ngày bất kì. 

Đối với nam 



 

 

 Hãy mang theo kết quả khám, xét nghiệm bạn đã làm ở các cơ sở y tế khác, 

nếu chúng còn thời hạn sử dụng bạn sẽ không cần làm lại. 

 Thời điểm đi khám thuận tiện nhất là khi người vợ sạch kinh từ 2-5 ngày, 

kiêng sinh hoạt tình dục từ ngày có kinh; còn người chồng kiêng xuất tinh 

đủ 2-7 ngày. 

 Nên đi khám đồng thời cả vợ và chồng để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân 

hiếm muộn và tư vấn điều trị tốt nhất cho cả hai người. 

 


