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คณุสามารถหาข้อมลูเกี2ยวกบัความเสี2ยงตอ่ภาวะมีบตุรยากและทางเลือกในการสงวน
ความสามารถในการมีบตุรสําหรับสตรีที2เป็นมะเร็งได้ที2 

�เวบ็ไซต์ SaveMyFertility.org

�สายด่วน FERTLINE:866-708-FERT (3378)
�เวบ็ไซต์ของ Oncofertility Consortium
oncofertility.northwestern.edu

�ระบบค้นหาคลินิกใกล้คณุ http://oncofertility. northwestern.edu/find-a-
clinic-or-center
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Oncofertility Consortium® คือกลุ่มความร่วมมือนานาชาติข้าม
สาขาวิชา ที2สนใจด้านความสามารถในการมีบุตรของผู้ รอดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง
คุณสามารถเรียนรู้เกี2ยวกับการรักษาความสามารถในการมีบุตรเพิ2มเติมได้
ที2 SaveMyFertility.org

หากต้องการรู้จัก Oncofertility Consortium ให้ดียิ2งขึ iน 
โปรดแวะไปที2 oncofertility.northwestern.edu.
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การสงวนความสามารถในการมีบุตร

สาํหรับสตรีทีaเป็นมะเร็ง

http://oncofertility/


b ดูตาร า งด้านขวา

สนใจ

ไม่

ไม่

เกริ,นนํา

สตรีจํานวนมากที-พบว่าตนเป็นโรคมะเร็งคิดว่าการสงวนความสามารถในการมีบุตรไว้เป็นเรื-อง

สําคญัและต้องการข้อมูลด้านการรักษา แต่

�คณุอาจไม่กล้าเอ่ยถึงประเด็นนี K

�คณุอาจไม่ทราบว่ามีทางเลือกดงักล่าว
�คณุอาจจดจ่ออยู่กับโรคมะเร็งจนไม่ทนันึกถึงการมีบุตรหรือการสร้างครอบครัวในอนาคต 
�คณุอาจเสียใจในภายหลงัทีEไม่ได้คํานึงถึงประเด็นเหล่านี Hก่อนเริEมการรักษาโรคมะเร็ง 
กระทั-งสตรีที-พยากรณ์โรคไม่ดีนกัก็ยงัอาจจะต้องการสงวนความสามารถในการมีบุตรไว้เช่นกัน 
การตระหนกัว่ายงัมีทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตร และพบแพทย์ผู้ เชีEยวชาญ
ให้ทนัเวลานั Hน สามารถช่วยให้คณุมีสขุภาพจิตทีEดีและคณุภาพชีวิตทีEดีในอนาคตได้ 

วงจรของการสงวนความสามารถในการ มีบุตร

เรียบเรียงจาก LIVESTRONG,and Cancer and Fertility: Fast Facts for Reproductive Professionals (2008). IVF=in vitro fertilization • GnRH=gonadotropin-releasing hormone

เ ปิดประเด็นสนทนา
คุณอาจเปิดบทสนทนาด้วยประเด็นต่อไปนี K

�มะเร็งและการรักษามะเร็งจะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรของฉันอย่างไร 

�เมื-อพิจารณาจากแผนการรักษา ความเสี-ยงที-ฉันจะมีบุตรยากนั Kน [สูง กลาง ตํ-า] 

�ฉันมีทางเลือกในการรักษาเพื-อสงวนความสามารถในการมีบุตรใดบ้าง ก่อนเริ-มการรักษามะเร็ง (ดูตารางด้านล่าง)
�คุณหมอสามารถแนะนําผู้ เชี-ยวชาญด้านการสงวนความสามารถให้ฉันได้หรือไม่

American Society of Clinical Oncologyและ American Society for Reproductive Medicine แนะนําวา่ผู้ ป่วยกลุม่เสีEยงควรพบแพทย์ผู้ เชีEยวชาญ
ด้านการสงวนความสามารถในการมีบตุรก่อนเริEมการรักษา
ตารางด้านลา่งสรุปทางเลอืกสาํหรับสตรีทีEต้องการจะสงวนความสามารถในการมีบตุรไว้ โปรดปรึกษากบัแพทย์ของคณุเพิEมเตมิ
ด้านหลงัของแผน่พบันี Hมีแหลง่ข้อมลูด้านผู้ เชีEยวชาญด้านการสงวนความสามารถในการมีบตุร 
อย่าลมืวา่แม้จะไมส่ามารถสงวนความสามารถในการมีบตุรไว้ได้ ก็ยงัมีวิธีอืEนในการสร้างครอบครัวหลงัหายจากโรคมะเร็ง การปรึกษาผู้ เชีEยวชาญจะชว่ยให้คณุ
พบทางเลอืกทีEเหมาะกบัตวัคณุ

Options forFertility Pre se rvationทางเลือก การฝากตวัอ่อนไว้ใน
ธนาคาร

การฝากไข่ไว้ในธนาคาร
การฝากเนื Dอเยื,อรังไข่
ไว้ในธนาคาร (อยู่ใน
ขั Dนทดลอง)

ใช้วัตถุกาํบงัรังสี การย้ายรังไข่ การตดัปากมดลูกแบบ
กว้าง

(Radial Trachelectomy)

การกดการทาํงาน
ของรังไข่ (อยู่ใน
ขั Dนทดลอง)

นิยาม

กระตุ้นรังไข่ เก็บไข ่

ทํา IVF และแชแ่ข็งตวั

ออ่น

กระตุ้นรังไข ่เก็บและแช่

แข็งไขที่-ยงัไมป่ฏิสนธิไว้

ผา่เก็บเนื Kอเยื-อรังไข่

มาผา่นกระบวนการ

เพื-อแชแ่ข็งไว้

ใช้วตัถกํุาบงัเพื-อ

ลดปริมาณรังสทีี-

รังไขไ่ด้รับ

ผา่ตดัเพื-อย้ายรังไข่

ให้พ้นจากแนวฉาย

รังสี

ผา่ตดัเพื-อตดัปาก

มดลกูแตย่งัรักษา

โพรงมดลกูไว้

ใช้ GnRH สงัเคราะห์เพื-อ

กดการทํางานของรังไข่

ช่วงเวลา ก่อนหรือหลงั

การรักษา

ก่อนหรือหลงั

การรักษา

ก่อนหรือหลงั

การรักษา

ระหวา่งการ

รักษา

ก่อนการ

รักษา

ก่อนการ

รักษา

ระหวา่งการ

รักษา

เวลาที,ต้องใช้
10–15 วนัในคลนิิกผู้ ป่วย

นอก

10–15 วนัในคลนิิกผู้ ป่วย

นอก

การผา่ตดัในคลนิิกผู้ ป่วย

นอก

ร่วมกบัการฉายรังสี การผา่ตดัในคลนิิกผู้ ป่วย

นอก

การผา่ตดัในฐานะผู้ ป่วย

ใน

ร่วมกบัเคมีบําบดั

ข้อควรคาํนึง
อื,นๆ

ต้องมีคูรั่กหรือผู้บริจาค

อสจิุ

การปลกูถ่ายเนื Kอเยื-อ

ตนเองนําไปสูก่ารคลอดมี

ชีพได้จริง การทํา IVFM

ยงัอยูใ่นขั Kนศกึษา

ไมส่ามารถ

ปอ้งกนัผลจาก

เคมีบําบดัได้

ทําได้แตใ่นมะเร็งปาก

มดลกูขั Kนต้นเทา่นั Kน

ข้อมลูด้านประสทิธิผล

ยงัขดัแย้งกนัอยู่

วินิจฉัย

เสี-ยงหรือไม่

สนใจจะรับ

การรักษาหรือไม่

พูดคุยถึง

ทางเลือกใน

การรักษา

สง่ตอ่ไปยงั

ผู้ เชี-ยวชาญ

ดําเนินการรักษา

ความสามารถ

ในการมีบุตร
b

เริ-มการรักษา

มะเร็ง

พัฒนาแผนการรักษา ประเมินความเสี-ยง
a


