
SaveMyFertility.org

เอกสารอ้างอิ ง

The Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility preservation
and reproduction in patients facing gonadotoxic therapies: a committee opinion. Fertil Steril. 2013; 
100:1224-31.

Chow EJ, et al. Pregnancy after chemotherapy in male and female survivors of childhood cancer
treated between 1970 and 1999: a report from the Childhood Cancer Survivor Study cohort . Lancet 
Oncol. 2016;17(5):567-76.

Ginsberg JP. New advances in fertility preservation for pediatric cancer patients. Curr Opin Pediatr.
2010;23:9-13.

Long CJ, Ginsberg JP, Kolon TF. Fertility Preservation in Children and Adolescents With Cancer. Urology.
2016;91:190-6.

Loren AW, et al. Fertility preservation for patients with cancer: American Society of Clinical Oncology 
clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2013; 31: 2500-10.

Nieman CL, et al. Fertility preservation and adolescent cancer patients: lessons from adult survivors
of childhood cancer and their parents. Cancer Treat Res. 2007;138:201-217.

Redig AJ, Brannigan R, Stryker SJ, e t al. Incorporating fertility preservation into the care of young
oncology patients. Cancer. 2010;117:4-10.

แห ล่ ง ข้ อ มูล

คณุสามารถหาข้อมลูเกี2ยวกบัความเสี2ยงตอ่ภาวะมีบตุรยากและทางเลือกในการ
สงวนความสามารถในการมีบตุรสําหรับเดก็ที2เป็นมะเร็งได้ที2 
� เวบ็ไซต์SaveMyFertility.org

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

�ระบบค้นหาคลนิิกใกล้คณุ http://oncofertility. northwestern.edu/find-a-
clinic-or-center

� เวบ็ไซต์ของมลูนิธิ Pediatric Oncofertility Research Foundation
www.porf.org

© 2016 The Oncofertility Consortium®

Oncofert i l i ty Consort ium® คือกลุ่มความร่วมมือนานาชาติข้ามสาขาวิชา ที2สนใจด้านความสามารถใน
การมีบุตรของผู้ รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
คุณสามารถเรียนรู้เกี2ยวกับการรักษาความสามารถในการมีบุตรเพิ2มเติมได้ที2  SaveMyFertility.org

หากต้องการรู้จัก Oncofertil ity Consortium ให้
ดียิ2งขึ nน โปรดแวะไปที2 

oncofertility.northwe s tern.edu

ถ ามแพท ย์ เ รื, อ ง

การสงวนความสามารถในการมีบุตร

สาํหรับเด็กทีcเป็นมะเร็ง
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a ไม่สามารถทําได้หากเสี0ยงต่อภาวะมะเร็งแพร่กระจายจากรังไข่ โปรดปรึกษาแพทย์โดยละเอียด
b ยังอยู่ในขั Hนทดลอง – เป็นแค่การศึกษาทางคลินิกที0ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม

เก็บเนื Hอเยื0อรังไข่ไว้ใน
ธนาคารa , b

เดก็หญิง เด็กชาย

ก่อน
รักษามะเร็ง

เ ปิดประ เด็นสนทนา
การหารือเรื(องการสงวนความสามารถในการมีบตุรเป็นสิ(งสาํคญั คุณอาจเปิดบทสนทนาด้วย
ประเด็นต่อไปนี H
�มะเร็งและการรักษามะเร็งจะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรของลูกผม/ดิฉันหรือไม่ 
และอย่างไร

�มีทางเลือกใดบ้างในการรักษาเพื0อสงวนความสามารถในการมีบุตรให้ลูกของฉัน/ผม ก่อน
เริ0มการรักษามะเร็ง (ดูภาพด้านล่าง)

�คุณหมอสามารถแนะนําผู้ เชี0ยวชาญด้านการสงวนความสามารถให้เราได้หรือไม่

เกริ3นนํา
คณุอาจไมท่ราบวา่มีทางเลือกการสงวนความสามารถในการมีบตุรสําหรับเด็กที(ได้รับ

การวินิจฉยัวา่เป็นโรคมะเร็ง 

�คณุอาจจดจอ่อยูก่บัการรักษาโรคมะเร็งและสขุภาพในปัจจบุนัของลกูมากกวา่

�คณุอาจรู้สกึอดึอดัที(จะพดูคยุเรื(องการมีบตุรกบัลกูของคณุ

ผู้ใหญ่ที(รอดชีวิตจากมะเร็งในวยัเด็กจํานวนมากรู้สกึวา่การสงวนความสามารถในการมี

บตุรและความสามารถที(จะสร้างครอบครัวในอนาคตไว้เป็นสิ(งสําคญั

การตระหนกัวา่อาจมีทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบตุร และให้ลกูของ

คณุได้พบผู้ เชี(ยวชาญทนัเวลาสามารถเสริมสร้างคณุภาพชีวิตในอนาคตของพวกเขาได้ 

� แผนผังด้านล่างแสดงทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตรโดยสังเขปสาํหรับ
เด็กที0ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทั Hงก่อนและหลังการรักษามะเร็ง

�ด้านหลังของแผ่นพับนี Hมีข้อมูลที0จะช่วยให้คุณติดต่อผู้ เชี0ยวชาญด้านการมีบุตรซึ0งจะให้ข้อมูล
เกี0ยวกับทางเลือกของลูกคุณเพิ0มเติมได้ 

b
ดูภาพประกอบ

ด้านขวา

ทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตรสาํหรับเด็กที3 เป็นมะเร็ง

ทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตร

ก่อนเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์

หลังเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์

ก่อนเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์

หลังเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์

สามารถและยินดีเข้ารับการ
กระตุ้ นรังไข่หรือไม่ สามารถเก็บอสุจิไปฝากไว้

ในธนาคารได้หรือไม่ ได้

เก็บไข่ไว้ใน
ธนาคาร

ได้

ไม่ได้
เสี3ยง

สนใจ

ไม่ได้
ไม่

ไม่

ผ่าตัดย้ายรังไข่และใช้วัสดุ
กําบังรังสี

เก็บอสุจิไว้ใน
ธนาคาร

ใช้วัสดุกําบังอัณฑะจากรังสี

เก็บอสุจิที0ยังไม่โตเต็มที0
หรือเนื Hอเยื0ออัณฑะไว้
ในธนาคารa , b

เก็บอสุจิด้วยการผ่าตัดหรือ
กระตุ้นการหลั0งด้วย
ไฟฟ้าหลังให้ยาสลบ

ก่อน
รักษามะเร็ง

ระหว่าง
รักษามะเร็ง ระหว่าง

รักษามะเร็ง

วินิจฉัย รับทราบแผนการ    
รักษาของเด็ก

ปรึกษาแพทย์เรื0 อง
ผลของมะเร็งและ
วิ ธีการรักษาที0 มีต่อ

ระบบสืบพันธุ์

เสี0ยงต่อระบบสืบพนัธุ์หรือไม่

ลกูของคณุสนใจรับการรักษาเพื0อสงวน
ความสามารถในการมีบตุรหรือไม่

พบผู้ เชี0ยวชาญด้าน
ระบบสืบพนัธุ์

หารือ
ถงึทางเลือกตา่ง bๆ

เริ0มการรักษาเพื0อ
สงวนความสามารถ

เริ0มการรักษา
โรคมะเร็ง

วงจรของการสงวนความสามารถในการมีบุตร


