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เก็บตัวอย่างนํ ;าอสุจิก่อนเริ( มการรักษามะเร็ง

ระหว่างการรักษามะเร็ง

อสุจิ น้อยมาก

หรือไม่มีเลย

ไม่พบอสุจิจากการหลัBง

หากยงัไม่ได้อสจุิ 

ลองเก็บอสจุิจากอณัฑะโดยการผ่าตดั

ไม่สามารถหลัBงได้
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โดยการผ่าตัดใน

คลินิกผู้ ป่วยนอก

•ประเมินและรักษา
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ในกระเพาะปัสสาวะ 

เพืBอเก็บอสุจิไว้ใน

ธนาคาร

•แพทย์จะคดัแยกอสุจิ

จากปัสสาวะ 

กระตุ้นการหลัBง 

(แรงสัBนสะเทือน

หรือไฟฟ้า) เพืBอเก็บ

อสจุิเข้าธนาคาร

เก็บอสุจิเข้าธนาคาร

เกริ(นนํา
ชายจํานวนมากทีBพบว่าตนเป็นโรคมะเร็งคิดว่าการสงวนความสามารถในการมีบุตรไว้เป็นเรืBอง

สําคญัและต้องการข้อมูลด้านการรักษา แต่

�คณุอาจไม่กล้าเอ่ยถึงประเด็นนี ;

�คณุอาจไม่ทราบว่ามีทางเลือกดงักล่าว

�คณุอาจจดจ่ออยู่กับโรคมะเร็งจนไม่ทนันึกถึงการมีบุตรหรือการสร้างครอบครัวในอนาคต 

กระทัBงสตรีทีBพยากรณ์โรคไม่ดีนกัก็ยงัอาจจะต้องการสงวนความสามารถในการมีบุตรไว้เช่นกัน 
การตระหนกัว่ายงัมีทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตร และพบแพทย์ผู้ เชีIยวชาญให้
ทนัเวลานั Kน สามารถช่วยให้คณุมีสุขภาพจิตทีIดีและคณุภาพชีวิตทีIดีในอนาคตได้ 

คณุอาจเสียใจในภายหลงัทีIไม่ได้คํานึงถึงประเด็นเหล่านี Kก่อนเริIมการรักษาโรคมะเร็ง 

เ ปิดประเด็นสนทนา
คุณอาจเปิดบทสนทนาด้วยประเด็นต่อไปนี ;

�มะเร็งและการรักษามะเร็งจะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรของผมอย่างไร 

�เมืBอพิจารณาจากแผนการรักษา ความเสีBยงทีBผมจะมีบุตรยากนั ;น [สูง กลาง ตํBา] 

�ผมมีทางเลือกในการรักษาเพืBอสงวนความสามารถในการมีบุตรใดบ้าง ก่อนเริBมการรักษา

มะเร็ง (ดูภาพด้านขวา)
�คุณหมอสามารถแนะนําผู้ เชีBยวชาญด้านการสงวนความสามารถให้ฉันได้หรือไม่

แม้ตอนนี Kคณุอาจยงัไมไ่ด้สนใจความสามารถในการมีบตุรนกั การปรึกษาแพทย์ก่อนเริIมการรักษา
มะเร็งก็เป็นสิIงสาํคญั

อย่าลมืวา่แม้จะไมส่ามารถสงวนความสามารถในการมีบตุรไว้ได้ ก็ยงัมีวิธีอืIนในการสร้างครอบครัว
หลงัหายจากโรคมะเร็ง การปรึกษาผู้ เชีIยวชาญจะชว่ยให้คณุพบทางเลอืกทีIเหมาะกบัตวัคณุ

วงจรของการสงวน
ความสามารถในการ มีบุตร

ทางเลือกในการสงวนความสามารถในการมีบุตร

ไม่สามารถเก็บ

ตัวอย่างจากการช่วย

ตัวเองได้

ปรึกษาแพทย์เรืB อง

ผลของมะเร็งและ

วิ ธีการรักษาทีB มีต่อ

ระบบสืบพันธุ์

ไม่

พบ

สนใจ

เสีBยงต่อระบบสืบพนัธุ์หรือไม่

เสี(ยง

• American Society of Clinical Oncologyและ 

American Society for Reproductive

Medicine แนะนําวา่ผู้ ป่วยกลุม่เสีIยงควรพบแพทย์
ผู้ เชีIยวชาญด้านการสงวนความสามารถ

ในการมีบตุรก่อนเริIมการรักษา

• แผนผังด้านล่างแสดงทางเลือกโดยทัBวไป

สาํหรับชายทีBได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งซึBง

ต้องการจะสงวนความสามารถในการมีบุตรไว้

ใช้วัตถุกําบังอัณฑะจากรังสี

TESE,

กระตุ้ นด้วยไฟฟ้า 

หรือ
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ส่งต่อไปยัง

ผู้ เ ชีBยวชาญด้านระบบ

สืบพันธุ์

พบอสจุิมีชีวิตหรือไม่
เก็บตัวอย่างนํ ;า

อสุจิ

เก็บเข้าธนาคาร

พบผู้ เ ชีBยวชาญด้าน

ระบบสืบพันธุ์

เ ริB มการรักษา    

มะเร็ง

ผู้ ป่วยสนใจรับการรักษาเพืBอสงวน

ความสามารถในการมีบตุรหรือไม่

ไม่

วินิจฉัย
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