วารสารสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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Editor’s Note :
บทบรรณาธิิการ
กัันยายนของทุุกปีีเป็็นวัันคุุมกำำ�เนิิดโลก World Contraception Day 2020
เป็็นวัันที่่�จััดขึ้้�นมาเพื่่�อ ให้้เราทุุกคนได้้เข้้าถึึงวิิธีีการคุุมกำำ�เนิิดได้้อย่่างสะดวก
ประเทศไทยมีีนโยบายการวางแผนครอบครััวมากว่่า 50 ปีี ส่่งผลให้้อััตราการเข้้าถึึง
วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิดสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ โดยปััจจุุบัันนี้้�คนไทยเข้้าถึึงการคุุมกำำ�เนิิดสููงถึึง 80%  
แม้้ว่่าอััตราการคุุมกำำ�เนิิดอยู่่�ในระดัับสููง แต่่ก็็ยัังพบปััญหาการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่พร้้อม
ในกลุ่่�มวััยรุ่่�นเป็็นจำำ�นวนมาก
การตั้้�งครรภ์์ในเด็็กและเยาวชนมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น แต่่ภาพรวมของการเกิิด
กลัับน้้อยลง โดยในอดีีตอััตราการเกิิดอยู่่�ที่่� 1 ล้้านรายต่่อปีี ปัจจุ
ั ุบัันเหลืือเพีียงไม่่เกิิน
7 แสนรายต่่อปีี ในจำำ�นวนนี้้�มีีถึึง 1 แสนรายที่่�เกิิดโดยแม่่ที่่�อายุุน้้อยกว่่า 20 ปีี
หรืือเฉลี่่�ยวัันละ 252 ราย มากไปกว่่านั้้�นก็็คืือยัังพบปััญหาการคลอดซ้ำำ�� ในกลุ่่�มวััยรุ่่�น
มากถึึง 12% เมื่่�ออััตราการเกิิดน้้อยลงการวางแผนครอบครััวยัังมีีความสำำ�คััญ
อยู่่�หรืือไม่่
ใกล้้สิ้้�นปีีเข้้ามาทุุกวััน สถานการณ์์โควิิด-19 ยัังคงน่่าเป็็นห่่วง ไปไหนมาไหน
อย่่าลืืมใส่่หน้้ากากอนามััย ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอร์์ หลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�แออััด
เพราะความหวัังเรื่่�องวััคซีีนยัังคงต้้องรออีีกสัักพััก  ขอบคุุณสำำ�หรัับการติิดตาม
วารสาร Family Online แนะนำำ�ติิชมได้้ที่่� Facebook/PPATBANGKOK
ปนััฐพงศ์์ นรดีี
บรรณาธิิการ
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ทำำ�ไมคุุมกำำ�เนิิด
จึึงสำำ�คััญต่่อโลก

ศาสตราจารย์์นายแพทย์์ สุุรศัักดิ์์� ฐานีีพานิิชสกุุล นายก สวท
เรื่่�อง/ภาพ ปนััฐพงศ์์ นรดีี

คงปฎิิ เ สธไม่่ ไ ด้้ ว่ ่ า “การคุุ ม กำำ � เนิิ ด ” เป็็ น กลไกสำำ �คั ั ญ ในการ
ควบคุุ ม จำำ � นวนประชากรให้้ มี ี ข นาดที่่� เ หมาะสมกัั บ ทรัั พย ากร
และศัักยภาพการเลี้้�ยงดููของแต่่ละครอบครััว ซึ่่�งส่่งผลโดยตรง
ต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิ ิ ต ของประชากร มีี ลู ู ก มากเกิิ น กำำ �ลั ั ง ก็็ ลำ ำ �บ าก
การมีีลููกแบบพอดีีจึึงเป็็นเรื่่�องตอบโจทย์์ของคนยุุคนี้้� แล้้วทำำ�ไม
การคุุ ม กำำ � เนิิ ด จึึ ง สำำ �คั ั ญ ต่่ อ โลก ศาสตราจารย์์ น ายแพทย์์
สุุรศัักดิ์์� ฐานีีพานิิชสกุุล นายก สวท มีีคำำ�ตอบให้้...
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ทำำ�ไมจึึงมีีวัันคุุมกำำ�เนิิดโลก
วัันที่่� 26 กัันยายนของทุุกปีี ถืือเป็็นวัันคุุมกำำ�เนิิดโลก
(World Contraception Day 2020) ถูู กกำ ำ �ห นดขึ้้ � น
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2550 จากบุุคคลและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
คุุมกำำ�เนิิดโลก เช่่น สหพัันธ์์วางแผนครอบครััวระหว่่างประเทศ
(IPPF), WHO, UNFPA, POPULATION COUNCIL,
Pathfinder International, Women Deliver และองค์์กร
อื่่น� ๆ  เป้้าหมายของการจััดงานนี้้ขึ้� น�้   เพื่่อ� ให้้ทุกค
ุ นตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของการเข้้าถึึงวิิธีีการคุุมกำำ�เนิิดในทุุกรูปู แบบอย่่าง
ถููกวิิธีี  โดยทุุกคนสามารถตััดสิินใจเลืือกทางเลืือกในเรื่่�องของ
สุุขภาพทางเพศ และอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�ได้้ด้ว้ ยตนเอง
ทำำ � ไมการคุุ ม กำำ � เนิิ ด โลกจึึ ง สำำ �คั ั ญ ต่่ อ โลก
หลัังจากสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ยุุติลิ ง ทุุกประเทศทั่่ว� โลกได้้ส่ง่ เสริิม
ให้้ประชากรภายในประเทศแข่่ ง ขัั น มีีลูู ก กัั น เยอะ ๆ จนเกิิ ด
เป็็นปรากฏการณ์์ Baby Boom เช่่น ในสหรััฐฯ ช่่วงปีี 2489-2507
และในญี่่ปุ่่� �นช่่วงปีี 2490-2492

2506
2526

6

ประเทศไทยปีี 2506-2526 ประชากรที่่�เกิิดในช่่วงดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนมากกว่่า
1 ล้้านคนต่่อปีี หน่ว่ ยงานและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง เล็็งเห็็นว่่าหากปล่่อยให้้ประชากร
โลกเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ปััญหาการขาดแคลนอาหาร น้ำำ�� สะอาด ที่่�อยู่่�อาศััย ยารัักษาโรค 
โดยเฉพาะปััญหาด้้านการศึึกษาและการบริิการทางสาธารณสุุขจะทวีีความรุุนแรง
มากกว่่าที่่�เป็็นอยู่่�  จึึงเริ่่�มกำำ�หนดนโยบายให้้ทุุกประเทศควบคุุมจำำ�นวนประชากร
ให้้มีีขนาดที่่�เหมาะสมต่่อทรััพยากรและความสามารถในการเลี้้�ยงดูู ซึ่่�งจะส่่งผล
โดยตรงต่่อคุุณภาพชีีวิิตของประชากร
รััฐบาลไทยในขณะนั้้�นได้้เสนอให้้ธนาคารโลกส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญมาทำำ�การสำำ�รวจ
สถานการณ์์ ท างเศรษฐกิิ จ ของประเทศไทย โดยรายงานดัั ง กล่่ า วชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ถึึ ง
ผลกระทบจากการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วของจำำ�นวนประชากร จนรััฐบาลได้้ประกาศ
นโยบายและจััดตั้้ง� โครงการวางแผนครอบครััวแห่่งชาติิในปีี พ.ศ. 2513 ในเวลาต่่อมา
เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของจำำ�นวนประชากร ด้้วยการส่่งเสริิมให้้ประชากรเข้้าถึึง
วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิดในรููปแบบต่่าง ๆ พร้้อมกัับรณรงค์์ให้้แต่่ละครอบครััวมีีลููกไม่่เกิิน
2 คน เพื่่�อให้้ลููกที่่�เกิิดมานั้้�นมีีคุุณภาพ ชะลออััตราการเกิิดจนประสบความสำำ�เร็็จ 
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หากไม่่มีีการคุุมกำำ�เนิิดจะเกิิดอะไรขึ้้�น
แน่่นอนว่่าหากไม่่มีีการคุุมกำำ�เนิิดหรืือการวางแผนครอบครััว 
จะส่่ ง ผลโดยตรงต่่ อ คุุ ณภ าพชีีวิิ ต ของประชากรทั่่� ว โลก 
การขาดแคลนอาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย ยารัักษาโรคและทรััพยากร
ที่่ � จำ ำ � เป็็ น ต่่ อ การดำำ � รงชีีพจะขาดแคลน เกิิ ด ชุุ ม ชนแออัั ด
มากมาย การเข้้ า ถึึ ง ระบบสาธารณสุุ ข ที่่ � ดีีทำ ำ � ได้้ ย ากมาก 
รวมทั้้ง� ปััญหาด้้านการศึึกษา

การคุุมกำำ�เนิิดยัังจำำ�เป็็นในยุุคปััจจุุบัันหรืือไม่่
การคุุมกำำ�เนิิดในยุุคปััจจุุบันั นี้้�ยังั มีีความจำำ�เป็็นอยู่่�มาก เนื่่อ� งจาก
การคุุมกำำ�เนิิดเป็็นการวางแผนครอบครััว คู่่�รัักสามารถกำำ�หนด
จำำ�นวนการเกิิดให้้มีีขนาดเหมาะสม ตามกำำ�ลัังความพร้้อมของ
แต่่ละครอบครััว การเว้้นระยะห่่างการมีีบุุตร ทำำ�ให้้การมีีลููกเมื่่�อ
พร้้อมมีีคุุณภาพตามไปด้้วย ขณะเดีียวกัันในกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีความพร้้อม
ในการมีีบุุตร โดยเฉพาะกลุ่่�มวััยรุ่่�นนั้้�น การคุุมกำำ�เนิิดเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
และสำำ�คััญที่่�กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�จะต้้องเข้้าถึึงการคุุมกำำ�เนิิดได้้อย่่าง
เหมาะสมและสะดวก

ประเทศในแถบยุุโรปเข้้าถึึงการคุุมกำำ�เนิิดมากกว่่าบ้้านเรา

มีีเหตุุผล 2 ข้้อที่่อ� ธิิบายว่่า ทำำ�ไมประเทศในแถบยุุโรปเข้้าถึึงวิิธีกี ารคุุมกำำ�เนิิดมากกว่่าประเทศไทย

1.

ประชากรในแถบประเทศยุุโรปนั้้�น
มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดููแลรัักษาสุุขภาพ
ดีีกว่่าประชากรไทย การวางแผนครอบครััว
ในประเทศแถบยุุโรปนั้้�น
อยู่่�ในวิิถีีชีีวิิตของประชากร

2.

สภาพเศรษฐกิิจครััวเรืือนหรืือรายได้้
ของประชากรในประเทศแถบยุุโรป
มีีมากกว่่าประชากรในเอเชีียและประเทศไทย
ดัังนั้้�นการเข้้าถึึงวิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด
จึึงมีีคุุณภาพที่่�ดีีกว่่า
7
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วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด
ที่่�ได้้รัับความนิิยม
ในบ้้านเรา
ยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดเป็็นเวชภััณฑ์์ที่ไ�่ ด้้รับั ความนิิยม
เป็็นอย่่างมากในประเทศไทยมากกว่่า 25%
เนื่่อ� งจากประสิิทธิิภาพสููง เข้้าถึงึ ได้้ง่า่ ย
ผลข้้างเคีียงมีีน้อ้ ยหรืือแทบไม่่มีีเลย

เริ่่�มกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดเมื่่�อไหร่่ดีี
การกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดนั้้�น ควรเริ่่�มกิินหลัังจากที่่�เราคิิดว่่า
เราจำำ � เป็็ น ต้้ อ งคุุ ม กำำ � เนิิ ด และอยู่่�ในวัั ย ที่่ � ป ระจำำ � เดืือนหรืือ
รอบเดืือนมา โดยสามารถกิินได้้หลัังจากที่่�ประจำำ�เดืือนมาไม่่เกิิน 5
วััน เช่่น ถ้้าเป็็นประจำำ�เดืือนวัันจัันทร์์ ก็็ให้้เริ่่�มกิินเม็็ดแรกของช่่องที่่�
เขีียนว่่าวัันจัันทร์์ โดยส่่วนใหญ่่แล้้วจะใช้้เป็็นตััวอัักษรย่่อ “จ”
หรืือ “Mon” แต่่ถ้้าหากแผงยาคุุมกำำ�เนิิดไม่่มีีวัันระบุุไว้้ ให้้เริ่่�ม
กิินเม็็ดแรกตรงช่่องที่่เ� ขีียนว่่า “จุุดเริ่่ม� ต้้น” หรืือ “start” ก็็ได้้เช่่นกััน
หลัังจากที่่�เริ่่�มกิินเม็็ดแรกของแผงแล้้ว  ให้้กิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทุุกวััน วัันละ 1 เม็็ด ตามลำำ�ดัับของลููกศรจะชี้้�ระบุุไว้้ให้้กิินไป
เรื่่�อย ๆ จนกว่่ายาหมดแผง ทั้้�งนี้้�หากเป็็นยาคุุมกำำ�เนิิดแบบ 21 เม็็ด
เมื่่�อกิินยาหมดแผง แล้้วให้้นัับเว้้นเวลากิินยาไปอีีก  7 วััน แล้้วก็็ให้้
เริ่่� ม กิิ น ยาแผงใหม่่ ใ นวัั น ที่่ � 8 ซึ่่� ง ไม่่ ต้ ้ อ งสนใจว่่ า ประจำำ � เดืือน
จะหมดแล้้วหรืือยัังไม่่หมดก็็ตาม
ส่่วนถ้้าเป็็นยาคุุมกำำ�เนิิดแบบที่่�มีี  28 เม็็ด ให้้กิินจนหมดทั้้�งแผง
28 เม็็ด และเมื่่�อหมดแผงแล้้วก็็ให้้กิินแผงใหม่่ในวัันต่่อไปได้้ทัันทีี
โดยไม่่ต้้องหยุุดรอ
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ควรหยุุดกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดเมื่่�อไหร่่
ยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดนั้้�น สามารถกิินได้้เรื่่�อย ๆ จนกว่่าเราจะเข้้าสู่่�วััยทอง
หรืือวัั ย หมดประจำำ � เดืือน บางคนเลืือกวิิ ธี ีการคุุ ม กำำ � เนิิ ด แบบถาวร
คืือ การทำำ�หมััน ก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิด
ผลข้้างเคีียงของยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิด
ผลข้้างเคีียงจากยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดนั้้�นในแต่่ละชนิิดแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปริิมาณของฮอร์์โมนและร่่างกายของแต่่ละคน โดยส่่วนใหญ่่แล้้วอาจทำำ�ให้้
คลื่่�นไส้้อาเจีียน  ซึ่่�งมัักพบได้้ในบางคนที่่�เพิ่่�งเริ่่�มกิินยา 2 – 3 แผงแรก
ให้้แก้้ปััญหาโดยกิินยาหลัังอาหารเย็็น หรืือก่่อนนอน บางคนมีีอาการเจ็็บ
คััดเต้้านม พบในระยะแรกของการใช้้ยา ซึ่่�งอาการนี้้จ� ะหายเอง ในระยะต่่อมา
บางคนเลืือดออกกะปริิบกะปรอย อาจพบได้้ในระยะแรก หรืือในผู้้�ที่ลืื�่ มกิินยา
บ่่อย ๆ ดัังนั้้น� ควรกิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ถ้้าประจำำ�เดืือนไม่่มาเลยจะเริ่่�มกิินยาเม็็ด
คุุมกำำ�เนิิดช่่วงไหน
ดีีที่่�สุุดคืือการรอให้้ประจำำ�เดืือนมาก่่อนแล้้วค่่อยกิินยาเม็็ด
คุุมกำำ�เนิิด โดยระหว่่างรอให้้ประจำำ�เดืือนมาควรใช้้ “ถุุงยางอนามััย”
ป้้องกัันการตั้้ง� ครรภ์์และป้้องกัันโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ไปก่่อน
ลืืมกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดจะทำำ�อย่่างไร
●	ลืืมกิินยา 1 เม็็ด ให้้รีีบกิินยาทัันทีีที่่�นึึกได้้ แล้้วก็็กิินต่่อไป
ตามเวลาเดิิม
●	ลืืมกิินยา 2 เม็็ด หากลืืมกิินยาคุุมกำำ�เนิิด 2 วััน ให้้กิน
ิ ยาคุุม
2 เม็็ดในวัันที่่จำ� ำ�ได้้ (เช้้าและเย็็น) และให้้กิินต่่ออีีก 2 เม็็ด
(เช้้าและเย็็น) ในวัันต่่อไปเช่่นเดีียวกััน จากนั้้�นก็็ให้้กิิน
ตามปกติิจนกว่่าจะหมดแผง แต่่เพื่่�อความปลอดภััยและ
มั่่น� ใจ เดืือนนั้้น� ควรใช้้ถุงุ ยางอนามััยควบคู่่�ไปด้้วยจะดีีที่่สุ� ดุ
●	ลืืมกิินยา 3 เม็็ด ให้้หยุด
ุ กิินยาแผงนั้้�นทัันทีี  แล้้วรอเริ่่ม�
แผงใหม่่ในวัันแรกที่่�มีีประจำำ�เดืือนในครั้้�งต่่อไป ซึ่่�งเวลา
ที่่�เหลืือจะต้้องใช้้วิิธีีคุุมกำำ�เนิิดโดยวิิธีีอื่่�นแทนไปก่่อน
9
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จริิงหรืือไม่่ ยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดฉุุกเฉิิน
ไม่่ควรกิินเกิิน 2 ครั้้�งในชีีวิิต
ไม่่จริงิ ยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดฉุุกเฉิินนั้้น� ควรใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินเท่่านั้้น� เช่่นไม่่ได้้คุมุ กำำ�เนิิด
แบบปกติิ ถููกข่่มขืืน แนะนำำ�ว่่าไม่่ควรกิินบ่่อยจนเกิินไป  เพราะจะทำำ�ให้้มีีผล
ข้้างเคีียงได้้ เช่่น เลืือดออกกะปริิบกะปรอย คลื่่น� ไส้้อาเจีียน หรืืออาจจะตั้้ง� ครรภ์์
นอกมดลููกได้้ โดยการกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดฉุุกเฉิินนั้้�น สามารถกิินพร้้อมกัันได้้
2 เม็็ด ภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมงหลัังจากมีีเพศสััมพัันธ์์

นวััตกรรมของการคุุมกำำ�เนิิดในยุุคปััจจุุบััน
ปััจจุุบัันมีีการพััฒนาเทคโนโลยีีการคุุมกำำ�เนิิดขึ้้�นทุุกด้้าน เช่่น
ยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดที่่มีี� ฮอร์์โมนต่ำำ� มีีคว
�
ามปลอดภััย และเป็็นธรรมชาติิ
ที่่สุ� ดุ โดยยาเม็็ดบางชนิิดสามารถช่่วยลดอาการก่่อนมีีประจำำ�เดืือน
ได้้ขณะที่่�ยาฉีีดมีีการพััฒนาจากที่่ต้� ้องฉีีด 3 เดืือน เหลืือเพีียง 1
เดืือน และลดขนาดจาก  3 ซีีซีี  เหลืือเพีียง 1 ซีีซีีเท่่ า นั้้� น
ส่่วนยาฝัังคุุมกำำ�เนิิด เดิิมทีีต้้องใช้้มากถึึง 6 หลอด เพื่่�อคุุมกำำ�เนิิด
ใน 5 ปีี ปััจจุบัุ ันใช้้เพีียง 2 หลอด คุุมได้้ 5 ปีี หรืือ 1 หลอด คุุมได้้
3 ปีี หรืือแม้้แต่่ห่่วงอนามััย ในอดีีตเป็็นห่่วงที่่�มีีทองแดง ทุุกวัันนี้้�
เปลี่่�ยนเป็็นห่่วงที่่�มีีฮอร์์โมนเพื่่�อลดประจำำ�เดืือนและอาการปวด
รวมทั้้�งช่่วยรัักษาโรคบางโรคได้้
ในอนาคตจะมีียาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดที่่�มีีขนาดน้้อยลง มีีการกิิน
ที่่น้� อ้ ยลง อาจจะมีียากิินเพีียง 1 สััปดาห์์ แต่่สามารถใช้้คุมุ กำำ�เนิิดได้้
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ แทนที่่จ� ะต้้องกิินทั้้ง� เดืือนเหมืือนปััจจุบัุ นั
แม้้ทั่่ว� โลกจะมีีอัตั ราการเกิิดที่่ส� วนทางกัับปริิมาณความต้้องการ
แรงงานในแวดวงอุุตสาหกรรม แต่่อย่่าลืืมว่่า “การคุุมกำำ�เนิิด”
ยัังคงมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�รงอยู่่�ของประชากรโลก เพราะ
การคุุมกำำ�เนิิดจะเป็็นมาตรวััดคุุณภาพของประชากรเกิิดน้้อย
แต่่มีีคุุณภาพ ดีีกว่่าเกิิดมากแต่่ไม่่พร้้อมจะดููแล
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แผนครอ
ง
า
ว
บ

ครััวดี

ีอย่่างไร

1. มีีคู่่�ชีีวิิตที่�ดี
่ ี
2. มีีความพร้้อมในการเริ่่�มต้้นชีีวิิตคู่่ คื
� ือ วุุฒิิภาวะพร้้อม มีีความมั่่�นคง
ทางด้้านการงานและที่่�อยู่่�อาศััย
3. วางแผนการมีีลููกได้้อย่่างเหมาะสมกัับความพร้้อมของครอบครััว เช่่น
จำำ�นวนบุุตร ระยะห่่างการมีีบุุตร ระยะเวลาการมีีบุุตร หรืือวิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด 
4. เลี้้�ยงดููลููกได้้อย่่างดีี ทั่ว
่� ถึึง  ให้้ความรััก ให้้การศึึกษา และอบรมสั่่�งสอน

ปรึึกษาวางแผนครอบครััวอย่่างมีีคุุณภาพได้้ที่่�คลิินิิกเวชกรรม สวท ทั้้�ง 10 แห่่ง www.ppat.or.th
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อยากมีีลููก...ทำำ�ยัังไงได้้บ้้าง
อาจารย์์ พญ.ณิิชมน ภาคย์์ภิิญโญ
ศููนย์์ผู้้�มีีบุุตรยาก โรงพยาบาลศิิริิราช
เรื่่�อง/ภาพ ปนััฐพงศ์์ นรดีี
หลายครอบครััวอยากมีีลูก
ู ทำำ�ยัังไงก็็ไม่่มีี
ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากอายุุที่่�มากขึ้้�น หน้้ าที่่ �
การงานทำำ � ให้้ เ ครีี ย ดสะสม ร่่ า งกายไม่่
สมบููรณ์์ ทำำ�ให้้การมีีลููกเป็็นเรื่่�องที่่�แสนจะ
ลำำ�บาก ใครอยากมีีลููกอย่่าเพิ่่�งหมดหวััง
ยัังมีีวิิธีีช่่วยให้้การมีีลููกเป็็นความจริิงได้้
แล้้ ว อะไรคืือสาเหตุุ ที่่ � แ ท้้ จริ ิ ง ของการมีี
ลููกยาก อาจารย์์ พญ.ณิิชมน ภาคย์์ภิญ
ิ โญ
ศูู นย์ ์ ผู้้�มี ี บุ ุ ต รยาก โรงพยาบาลศิิ ริ ิ ร าช
ให้้ความรู้้�ในประเด็็นนี้้�ไว้้อย่่างน่่าสนใจ
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“ภาวะมีีบุุตรยาก” คืืออะไร
ภาวะการมีีบุุตรยากหรืือภาวะการมีีลููกยาก  (Infertility) คืือ ภาวะของคู่่�สมรสที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางเพศ
เป็็นปกติิในระยะเวลา 12 เดืือนขึ้้�นไป  แล้้วยัังไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�น โดยในระหว่่างนี้้�ไม่่มีีการคุุมกำำ�เนิิดใด ๆ
ทั้้�งสิ้้�น แบบนี้้�เข้้าข่่ายของการเกิิดปััญหามีีบุุตรยาก ซึ่่�งภาวะมีีบุุตรยากนั้้�นสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทคืือ
1.

2.

ภาวะมีีบุุตรยาก ชนิิดปฐมภููมิิ
(Primary Infertility)

ภาวะมีีบุุตรยาก ชนิิดทุุติยภู
ิ ูมิิ
(Secondary Infertility)

คืือคู่่�สมรสที่่�มีีบุุตรยาก
โดยยัังไม่่เคยมีีบุุตรมาก่่อน

สาเหตุุของการ
มีีบุุตรยากมีีอะไรบ้้าง

ปััญหาการมีีบุุตรยากนั้้�น
มีีสาเหตุุสำำ�คััญมากจาก
3 ปััจจััยหลัักด้้วยกััน คืือ

คืือคู่่�สมรสที่่�เคยมีีบุุตรมาก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว
แต่่ไม่่สามารถตั้้�งครรภ์์ได้้อีีก
1. ปััญหามีีบุุตรยากที่่�เกิิดจากฝ่่ายชาย
มัักเกิิดจากไลฟ์์สไตล์์ เช่่น ดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ � 
สููบบุุหรี่่�จััด ติิดสารเสพติิด ปััญหาที่่�เกิิดจากอายุุและปััญหาทาง
สุุขภาพ  เช่่น อายุุมากขึ้้�นและอาจมีีความผิิดปกติิของฮอร์์โมน
จนอาจเป็็นสาเหตุุให้้มีีอาการหลั่่�งน้ำำ��อสุุจิิโดยไม่่มีีตััวอสุุจิิหรืือ
อสุุจิิน้้อยลงจนไม่่มีี  เชื้้�ออสุุจิิมีีรููปร่่างผิิดปกติิ เชื้้�ออสุุจิิอ่่อนแอ
ปััญหาอวััยวะเพศไม่่แข็็งตััว มีีเพศสััมพัันธ์์ลดน้้อยลง และเวลาที่่�
ไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับการมีีเพศสััมพัันธ์์ มีีปััญหาสุุขภาพ  เช่่น
เป็็นหมััน หรืือต้้องรัับเคมีีบำำ�บััด

2. ปััญหามีีบุุตรยากที่่�เกิิดจากฝ่่ายหญิิง
เกิิดจากไลฟ์์สไตล์์ เช่่น ดื่่ม� แอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ�
สูู บบุุหรี่่�จััด ติิดสารเสพติิด การเลืือกอาหารการกิิน
ที่่�เป็็นผลเสีียต่่อสุุขภาพ  เกิิดจากความอ้้วน มีีความ
เครีียดที่่เ� กิิดจากการทำำ�งานหรืือปััญหาส่่วนตััว ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดจากอายุุและปััญหาทางสุุขภาพ  เช่่นเกิิดโรค
ติิ ด ต่่ อ ทางเพศสัั ม พัั น ธ์์  ปั ั ญ หาสุุ ข ภาพที่่ � เ กิิ ด จาก
การเปลี่่ย� นแปลงฮอร์์โมนอายุุที่ม�่ ากขึ้้น�  ทำำ�ให้้มีีปัญ
ั หา
สุุขภาพ เช่่น ภาวะไข่่ไม่่ตก ท่่อรัังไข่่อุุดตััน มีีเนื้้�องอก
ในมดลููก มีีพัังผืืดเกิิดขึ้้�นในช่่องเชิิงกราน หรืือที่่�
ปีีกมดลููก หรืือโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ซึ่่�งเป็็น
สาเหตุุที่่�พบบ่่อยในผู้้�หญิิงที่่�มีีบุุตรยาก ฯลฯ ส่่วนใหญ่่
ผู้้�หญิิงที่่�มีีปััญหาบริิเวณมดลููกเช่่นนี้้� มัักจะมีีอาการ
ประจำำ�เดืือนมาไม่่ปกติ  มีี
ิ อาการปวดท้้องผิิดปกติิ

3. ปััญหามีีบุุตรยากที่่�เกิิดจากทั้้�งสองฝ่่าย
เป็็นอีีกหนึ่่�งสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
มีีบุุ ต รยากทั้้� ง นี้้� จึึ งควรไปพบแพทย์์ เ พื่่ � อ
ปรึึกษาหาสาเหตุุของทั้้�งสองฝ่่าย โดยแพทย์์
จะทำำ�การตรวจหาสาเหตุุหากเป็็นฝ่่ายชาย
ส่่วนมากก็็จะซัักประวััติิส่่วนตััวและตรวจ
เชื้้�ออสุุจิิ เพราะฉะนั้้�นจึึงควรงดการหลั่่�ง
อสุุจิิประมาณ  2-7 วััน ก่่อนมาพบแพทย์์
ส่่ ว นการหาสาเหตุุ ใ นฝ่่ายหญิิ ง ก็็ มั ั กจ ะ
ซัักประวััติิส่่วนตััว  และทำำ�การตรวจภายใน
ตรวจระดัั บ ฮอร์์ โ มนเพศ ซึ่่� ง ขึ้้ � น อยู่่�กัั บ
ดุุลยพิินิิจของแพทย์์
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พฤติิกรรมที่่�ส่่งผลให้้มีีลููกยากมีีอะไรบ้้าง

พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้มีีลููกยากจำำ�แนกได้้ 10 ข้้อด้้วยกััน คืือ
1. เครีียดบ่่อย ความเครีียดนอกจากจะส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพจิิตใจแล้้ว ยัังเป็็น
หนึ่่�งในสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้มีีลููกยากอีีกด้้วย เพราะฮอร์์โมนจากความเครีียดจะรบกวน
การทำำ�งานของฮอร์์โมนในระบบสืืบพัันธุ์์� ส่่งผลให้้เกิิดภาวะไข่่ไม่่ตกทำำ�ให้้ไข่่
เจริิญเติิบโตไม่่สมบููรณ์์ อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้ไข่่ที่่�ปฏิิสนธิิแล้้วฝัังตััวที่่�มดลููกได้้ยากขึ้้�น
2. ดื่่�มแอลกอฮอล์์มากไป การดื่่�มเหล้้า เบีียร์์ หรืือไวน์์มากเกิินไป ส่่งผลให้้
โอกาสในการมีีลููกลดลงถึงึ 50% เลยทีีเดีียว เพราะจะทำำ�ให้้ปริมิ าณของอสุุจิลิ ดลง
ไม่่แข็็งแรง เคลื่่�อนไหวไม่่ดีี หรืือมีีรููปร่่างผิิดปกติิ ทั้้�งยัังเป็็นสาเหตุุลดการดููดซึึม
สารอาหารที่่�จำำ�เป็็นต่่อความแข็็งแรงของอสุุจิิอีีกด้ว้ ย
3. กิินอาหารไม่่มีปี ระโยชน์์ การกิินอาหารที่่ไ� ม่่มีีประโยชน์์ จะส่่งผลให้้สารอาหาร
เข้้าไปเลี้้ย� งร่่างกายไม่่เพีียงพอ มีีผลต่่อภาวะการมีีบุุตรยากด้้วย ควรเลืือกกิินอาหาร
ที่่�หลากหลายอย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะผัักและผลไม้้
4. สููบบุุหรี่่เ� ป็็นประจำำ� เพราะในบุุหรี่่�มีีสารพิิษที่่�เป็็นอัันตรายต่่อร่่างกาย ทำำ�ให้้
ฮอร์์โมนผิิดปกติิ อสุุจิมีีจำ
ิ �ำ นวนลดลง อสุุจิไิ ม่่มีีคุุณภาพ และยัังเป็็นการลดการตกไข่่
ของฝ่่ายหญิิง ลดประสิิทธิิภาพของมดลููกที่่�เป็็นที่่�ฝัังของตััวอ่่อนอีีกด้้วย
5. อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อายุุที่่�มากขึ้้�น ฮอร์์โมนและความเปลี่่�ยนแปลงก็็มากขึ้้�น
ตามไปด้้วย โดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่อ� ายุุสามสิิบขึ้้น� ไปโอกาสในการมีีลููกก็จ็ ะลดน้้อยลง
ไปด้้ ว ย และยัั ง เสี่่ � ย งต่่ อ การที่่ � ลู ู ก ในท้้ อ งจะมีีความผิิ ด ปกติิ ม ากขึ้้ � น เช่่ น
โรคดาวน์์ซิินโดรม โรคตัับโต ม้้ามโต โรคปากแหว่่งเพดานโหว่่
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6. มีีปััญหาน้ำำ�� หนัักตััวเกิิน น้ำำ��หนัักขึ้้�น ๆ ลง ๆ หรืือน้ำำ��หนักั มากหรืือน้้อยเกิินไป
จะทำำ�ให้้ร่่างกายปรัับตััวเพื่่�อเตรีียมพร้้อมต่่อการมีีลููกได้้ยากขึ้้�น ความสามารถ
ในการเจริิญพัันธุ์์�ลดลง แถมยัังเสี่่�ยงต่่อการแท้้งง่่ายอีีกด้้วย มีีการศึึกษาพบว่่า
ผู้้�หญิิงที่่�มีีน้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน ต้้องใช้้เวลากว่่าจะตั้้�งท้้องได้้นานกว่่าผู้้�หญิิง
ที่่�มีีน้ำำ��หนัักตััวปกติิถึึง 4 เท่่า ในขณะที่่�ผู้้�หญิิงที่่�มีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าเกณฑ์์ใช้้เวลา
มากกว่่า 2 เท่่าจึึงตั้้�งท้้อง ส่่วนในผู้้�ชายอ้้วนจะมีีจำำ�นวนอสุุจิิลดลง 22%
และมีีความเข้้มข้้นลดลง 24%
7. ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคาเฟอีีนมากเกิินไป การที่่�ร่่างกายได้้รัับคาเฟอีีนประมาณ
300 มิิลลิิกรััมต่่อวัันหรืือเทีียบเท่่ากัับกาแฟชงเอง 3 ถ้้วย จะส่่งผลให้้เกิิดความ
เสี่่�ยงที่่�จะมีีลููกได้้ยากขึ้้�น โดยส่่งผลให้้โอกาสการมีีลููกลดลงถึึง 26% เลยทีีเดีียว
8. ดื่่�มน้ำำ�อั
� ัดลมบ่่อย จริิงอยู่่�ที่่�ดื่่�มแล้้วชื่่�นใจ  แต่่น้ำำ��อััดลมไม่่ได้้ให้้ประโยชน์์ใด ๆ
กัับร่่างกาย ปริิมาณน้ำำ�� ตาลที่่อ� ยู่่�ในน้ำำ�อั
� ดั ลมนั้้น� มากมีีแต่่จะทำำ�ให้้อ้ว้ น ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุ
หนึ่่�งของการมีีบุุตรยาก
9. ไม่่ออกกำำ�ลัังกาย เพราะการออกกำำ�ลัังกายนอกจากจะช่่วยเผาผลาญไขมััน
ในร่่างกายแล้้ว ยัังกระตุ้้�นความรู้้�สึึกทางเพศและช่่วยในการเจริิญพัันธุ์์�  รวมถึึง
การทำำ�งานของหััวใจที่่�แข็็งแรง จึึงมีีความพร้้อมในการมีีลููกมากกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่
ออกกำำ�ลัังกาย
10. ร่่างกายได้้รับั สารเคมีีมากเกิินไป ทั้้�งสารเคมีีจากเครื่่อ� งสำำ�อาง จากสิ่่�งแวดล้้อม
หรืือการทานอาหารที่่ป� นเปื้้อ� นสารเคมีี สารโลหะหนัักอย่่างตะกั่่วที่
� ส�่ ะสมในร่่างกาย
ย่่อมส่่งผลต่่อการทำำ�งานของรัังไข่่ ทำำ�ให้้เซลล์์สืืบพัันธุ์์�ทำำ�งานผิิดปกติิ
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อายุุเท่่าไหร่่จึึงมีีลููกยาก
ส่่วนใหญ่่แล้้วผู้้�หญิงิ ที่่มีี� อายุุ 35 ปีีขึ้น�้ ไปนั้้�นเสี่่ย� งต่่อการมีีบุุตรยาก ยิ่่�งสุุขภาพร่่างกายไม่่สมบููรณ์์
รอบเดืือนมาไม่่สม่ำำ��เสมอหรืือไม่่มีีรอบเดืือนเลย ปวดท้้องประจำำ�เดืือนอย่่างรุุนแรง ได้้รัับการ
วิินิิจฉััยว่่าป่่วยเป็็นโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� (Endometriosis) หรืือติิดเชื้้�อในอุ้้�งเชิิงกราน
(Pelvic Inflammatory Disease: PID) เคยแท้้งมาแล้้วหลายครั้้�ง กลุ่่�มนี้้�เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการ
มีีบุุตรยาก
รัักษาการมีีลููกยากมีีวิิธีีการอย่่างไรบ้้าง
ภาวะมีีลููกยากสามารถรัักษาได้้ด้้วยยา การผ่่าตััด หรืือการช่่วยตั้้�งครรภ์์ด้ว้ ยวิิธีีทางการแพทย์์
โดยแพทย์์จะพิิจารณาวิิธีีรักั ษาที่่เ� หมาะสมให้้แก่่ผู้้�ป่่วยตามปััจจััยต่่าง ๆ ได้้แก่่ สาเหตุุที่ทำ�่ �ำ ให้้มีีลูกู ยาก 
ระยะเวลาที่่�ประสบภาวะมีีลููกยาก  อายุุของฝ่่ายหญิิง ความสมััครใจของผู้้�ป่่วยหลัังปรึึกษากัับ
แพทย์์โดยวิิธีีรัักษาภาวะมีีลููกยากของผู้้�ชายและผู้้�หญิิงมีีดัังนี้้�
การรัักษาสำำ�หรัับผู้้�หญิิง
ผู้้�หญิิงที่่�ประสบภาวะมีีลููกยากอาจต้้องได้้รัับการรัักษา
1-2 วิิธีี อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ป่่วยอาจต้้องรัับการรัักษาด้้วยวิิธีีต่่าง ๆ
จนกว่่าจะสามารถตั้้�งครรภ์์ได้้ ดัังนี้้�
1. ยากระตุ้้�นการตกไข่่ แพทย์์จะใช้้ยารัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหา
เกี่่ � ย วกัั บ การตกไข่่ โดยจะให้้ ย าโคลมีีฟีี น (Clomifene)
ทาม็็อกซิิเฟน (Tamoxifen) โกนาโทรโดปิิน (Gonatrodopphins) หรืือฮอร์์โมนโกนาโทรโดปิิน และยากลุ่่�มโดพามีีน
อะโกนิิสต์์ (Dopamine Agonists) ยาเหล่่านี้้�จะกระตุ้้�น
และทำำ � ให้้ ต กไข่่ อ ย่่ า งสม่ำำ � � เสมอ ผู้้�ป่่วยควรปรึึกษาแพทย์์
เกี่่�ยวกัับผลการรัักษาและความเสี่่�ยงก่่อนใช้้ยา
2. การฉีีดน้ำำ��เชื้้�อเข้้าโพรงมดลููกโดยตรง (Intrauterine
Insemination) แพทย์์จะฉีีดน้ำำ��เชื้้�อเข้้าไปปฏิิสนธิิกัับไข่่
โดยตรง โดยจะสอดท่่อพลาสติิกที่่�บรรจุุน้ำำ��เชื้้�อเข้้าไปที่่�มดลููก
ในช่่วงที่่�เกิิดการตกไข่่ตามรอบเดืือนปกติิหรืือจากการใช้้ยา
กระตุ้้�นการตกไข่่
3. การผ่่ า ตัั ด  ผู้้�ที่่ � มีีปั ั ญ หาสุุ ข ภาพเกี่่ � ย วกัั บ มดลูู ก  เช่่ น
มีีติ่่�งเนื้้�อโพรงมดลููก หรืือเกิิดแผลที่่�เนื้้�อเยื่่�อภายในมดลููก 
จะได้้รัับการผ่่าตััดแบบส่่องกล้้อง เพื่่�อรัักษาปััญหาดัังกล่่าว
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การรัักษาสำำ�หรัับผู้้�ชาย
ผู้้�ชายที่่�ประสบภาวะมีีลููกยากอาจได้้รัับการรัักษา
ปััญหาการร่่วมเพศหรืือสมรรถภาพของอสุุจิ ซึ่่
ิ ง� มีีวิิธีีรักั ษา
ที่่�หลากหลาย ดัังนี้้�
1. ยารัักษาสมรรถภาพอสุุจิิ แพทย์์จะให้้ยาเพิ่่�มจำำ�นวน
อสุุจิิ โดยยาเหล่่านี้้�จะกระตุ้้�นการทำำ�งานของอััณฑะ
ส่่งผลต่่อคุุณภาพและการผลิิตอสุุจิิ
2. การผ่่ า ตัั ด  ผู้้�ที่่ � มีีปั ั ญ หาท่่ อ นำำ � อสุุ จิ ิ อุ ุ ด ตัั น หรืือ
หลอดเลืือดดำำ�อัณฑ
ั ะขอด อาจได้้รับั การผ่่าตััด ซึ่่�งใช้้เวลา
ผ่่าตััดประมาณ 2-3 ชั่่�วโมง เพื่่�อช่่วยให้้มีีลูกู ได้้ตามปกติิ
3. การเก็็บน้ำำ��เชื้้�อ ผู้้�ที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการหลั่่�งอสุุจิิ
จะต้้ อ งเก็็ บ น้ำำ � � เชื้้� อ อสุุ จิ ิ ไว้้ เพื่่ � อ นำำ � ไปใช้้ ใ นการช่่ ว ย
ตั้้�งครรภ์์ด้้วยวิิธีีทางการแพทย์์ต่่อไป
4. การปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะการใช้้ชีีวิิต ปััจจััยจาก
พฤติิกรรมเสี่่�ยงหรืือการใช้้ยาต่่าง ๆ สามารถทำำ�ให้้
ประสบภาวะมีีลููกยากได้้ ผู้้�ป่่วยควรหยุุดใช้้ยาหรืือ
สารเสพติิดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะดัังกล่่าว ปรัับระยะเวลา
และความถี่่ใ� นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ออกกำำ�ลังั กายเป็็นประจำำ�
รวมทั้้�งเปลี่่�ยนพฤติิกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�ให้้มีีลููกยาก

หากรัักษาแล้้วยัังไม่่ดีีขึ้้�นจะมีีวิิธีีการอะไรบ้้าง
หากการรัักษาภาวะการมีีบุุตรยากนั้้�นยัังไม่่ดีีขึ้้�น การใช้้วิิทยาศาสตร์์สมััยใหม่่เข้้ามาใช้้เป็็นตััวช่่วยให้้
การมีีบุุตรนั้้�นเป็็นไปได้้มากขึ้้�น มีีด้้วยกัันหลายวิิธีี เช่่น การทำำ�เด็็กหลอดแก้้ว (In Vitro Fertilization: IVF)  
การทำำ�อิ๊๊�กซีี  (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) การช่่วยฟัักตััวอ่่อน (Assisted Hatching)
การอุ้้�มบุุญ และการบริิจาคไข่่และอสุุจิิ โดยทุุกขั้้�นตอนนั้้�นต้้องปรึึกษากัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญก่่อน
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บ้้านของเรา
ป้้องกัันการมีีบุุตรยาก

การมีีลููกยากนั้้�น สามารถป้้องกัันได้้ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเสี่่�ยงเหล่่านี้้�

1.

5.

หยุุดสููบบุุหรี่่�
เนื่่�องจากการสููบบุุหรี่่�ส่่งผลต่่อ
สมรรถภาพในการเจริิญพัันธุ์์�

ควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว
ให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
เนื่่�องจากผู้้�ชายที่่�มีีน้ำ�หนั
ำ� ักตััวมากหรืือน้้อย
เกิินไปจะส่่งผลต่่อการผลิิตฮอร์์โมน
และนำำ�ไปสู่่�ภาวะมีีลููกยากได้้

2.

ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
และสารเสพติิด
เช่่น กััญชา หรืือโคเคน

6.

3.

ลดปริิมาณการได้้รัับคาเฟอีีน

เลี่่�ยงอยู่่�ในที่่�ที่่�อุุณหภููมิิสููงมาก
หรืือสถานที่่ที่� ่�เต็็มไปด้้วยสารพิิษ
เนื่่�องจากสภาพแวดล้้อมดัังกล่่าว
ส่่งผลต่่อการผลิิตอสุุจิิ

4.

7.

ออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
โดยไม่่ควรหัักโหมออกกำำ�ลัังกาย
มากเกิินไป ทั้้�งนี้้� การออกกำำ�ลัังกาย
จะช่่วยกระตุ้้�นคุุณภาพของอสุุจิิ
และเพิ่่�มโอกาสตั้้�งครรภ์์ได้้มากขึ้้�น

8.

จำำ�กััดการใช้้ยาที่่�ทำำ�ให้้มีีลููกยาก
ควรปรึึกษาแพทย์์ในกรณีีที่่�ใช้้ยา
ดัังกล่่าวเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งไม่่ควรหยุุด
ใช้้ยาที่่�แพทย์์สั่่�งจ่่ายให้้โดยไม่่ได้้รัับ
คำำ�แนะนำำ�จากแพทย์์ก่่อน

ควรนอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ รัับประทานอาหาร
ที่่�มีีประโยชน์์ รวมทั้้�งทำำ�จิิตใจให้้ผ่่อนคลาย
เพื่่�อลดความเครีียดในชีีวิิตประจำำ�วััน
ให้้กำำ�ลัังใจคนมีีลููกยาก
อยากแนะนำำ�ให้้คู่่�สมรสที่่�วางแผนอยากมีี
ลููกนั้้�น ได้้เข้้ามาปรึึกษากัับแพทย์์ เพื่่�อร่่วมกััน
วางแผนการมีีลููกให้้มีีคุุณภาพ สำำ�หรัับคู่่�ไหนที่่�มีี
ลููกยากพยายามเท่่าไหร่่ก็ไ็ ม่่มีีลูกสั
ู กทีี 
ั แนะนำำ�ให้้
มาปรึึกษาคุุณหมอเพื่่�อหาวิิธีีการรัักษาต่่อไป
อยากเป็็ น กำำ �ลั ั ง ใจให้้ กั ั บ ผู้้�ที่่ � มีีลู ู ก ยากทุุ กค น
อย่่าเพิ่่�งหมดกำำ�ลัังใจทุุกปััญหานี้้�มีีทางออก
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ได้้ รู้้�จั ั ก วิิ ธี ี ก ารดูู แ ลรัั ก ษา ภาวะการ
มีี บุ ุ ต รยากแล้้ ว คู่่�รัั ก คู่่�ไหนที่่� อ ยากมีี ลู ู ก
ควรดููแลรัักษาสุุขภาพร่่างกายให้้สมบููรณ์์
อยู่่�เสมอ เพราะนอกจากจะเพิ่่�มโอกาสในการ
ตั้้�งครรภ์์แล้้ว ยัังลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดโรค
หรืือความผิิดปกติิ ทั้้�งกัับคุุณแม่่และลููกในท้้อง
ได้้ อี ี ก ด้้ ว ย ปรึึ ก ษาภาวะการมีี บุ ุ ต รยาก
ได้้ที่่� ศููนย์์ผู้้�มีีบุุตรยาก ใกล้้บ้้าน

คุุณหมอฝากบอก

พ่่อแม่่เทรนด์์ใหม่่...
ต้้องเข้้าใจลููก
รศ.นพ.สุุริิยเดว ทรีีปาตีี
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์คุุณธรรม
(องค์์การมหาชน)
เรื่่�อง ปนััฐพงศ์์ นรดีี
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คุุณหมอฝากบอก

การเลี้้�ยงลููกให้้เป็็นเด็็กคิิดบวก มอกโลกในแง่่ดีี เป็็นแนวทางการเลี้้�ยงลููก
ที่่�เหล่่าบรรดาแม่่ ๆ ยุุคใหม่่ให้้ความสนใจและอยากนำำ�มาปรัับใช้้กัับการ
เลี้้�ยงลููกของตััวเอง เพราะเป็็นการเลี้้�ยงลููกที่่�เน้้นให้้พ่่อแม่่เข้้าใจความเป็็น
ธรรมชาติิของลููก ใช้้ “ความรััก” มากกว่่าการทำำ�โทษ เด็็กที่่�คิด
ิ บวกจึึงมีีความ
เชื่่อ
� ว่่าสิ่่�งดีี ๆ จะเกิิดขึ้้น
� เสมอ และเมื่่อ
� มีีอุุปสรรค พวกเขาจะสามารถก้้าวข้้าม
ผ่่านมัันไปได้้ แล้้วเทคนิิควิิธีีการเลี้้�ยงลููกยุุคใหม่่นั้้�นทำำ�กัันอย่่างไร ยากง่่าย
แค่่ไหน รศ.นพ.สุุริย
ิ เดว ทรีีปาตีี ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์คุณ
ุ ธรรม (องค์์การมหาชน)
มีีคำำ�แนะนำำ�ให้้พ่่อแม่่ยุุคใหม่่อย่่างเรา ๆ ได้้นำำ�ไปปรัับใช้้สอนลููกได้้

เมื่่�อลููกก้้าวเข้้าสู่่�วััยรุ่่�นพ่่อแม่่จะทำำ�อย่่างไร

หลายคนอาจจะคิิดว่่า เมื่่�อลููกสาวมีีประจำำ�เดืือนเป็็นสััญญาณการเข้้าสู่่�วััยรุ่่�น หากเป็็นลููกชายคงเป็็นเสีียง
แตกเนื้้�อหนุ่่�ม แต่่ความจริิงแล้้วสััญญาณเช่่นนั้้�นหมายความว่่าลููกได้้เข้้าสู่่�วััยรุ่่�นมา 2 ปีีแล้้ว
การเข้้ า สู่่�วัั ย รุ่่�นของลูู ก สาวสัั ง เกตจากเริ่่� ม มีีเต้้ า นม โดยอายุุ เ ฉลี่่ � ย จะอยู่่�ที่่ � 10 ปีี บวกลบ 2 ปีี
ตอนนั้้� น เด็็ กยั ั ง เรีียนชั้้� น ประถม พ่่ อ แม่่ ต้ ้ อ งเตรีียมการเรื่่ � อ งชีีวิิ ต วัั ย รุ่่�นให้้ กั ั บ ลูู ก แล้้ ว ผู้้�หญิ ิ ง จะเข้้ า สู่่�
วััยรุ่่�นเร็็วกว่่าผู้้�ชาย 2 ปีี ขณะที่่�เด็็กผู้้�ชาย สััญญาณของการเข้้าสู่่�วััยรุ่่�นจะอยู่่�ที่่�การขยายตััวของอััณฑะ
หรืือมีีขนขึ้้�นตรงหััวหน่่าว ถึึงตอนนั้้�น อีีก 2 ปีี ก็ทำ็ ำ�คนอื่่�นท้้องได้้แล้้ว
ทัันทีีที่่�เด็็กเข้้าสู่่�วััยรุ่่�น จะมีีฮอร์์โมนหลั่่�งออกมา
ทำำ�ให้้มีีพลัังเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อสััญญาณวััยรุ่่�นแสดงออกมา
พ่่อแม่่ต้้องคุุยกัับลููกเรื่่�องเพศศึึกษาโชคดีีที่่�ธรรมชาติิ
ของวััยนี้้�จะชอบคุุยกัับพ่่อแม่่ที่่�เป็็นเพศเดีียวกัันอยู่่�แล้้ว 
ถ้้าแม่่หรืือพ่่อสนิิทกัับลููก ลููกก็็จะถาม แต่่ถ้้าพ่่อแม่่
ไม่่ เ ป็็ น มิิ ต รเด็็ กจ ะไปคุุ ย กัั บ เพื่่ � อ นหรืือในเว็็ บ ไซต์์
ก็็มีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้อง

ภาพ : www.freepik.com
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โดยลัั ก ษณะของพ่่ อ แม่่ ที่ ่ � เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ ลูู กต้ ้ อ ง
เป็็นพ่่อแม่่ที่่�ให้้ความอบอุ่่�นและทำำ�ให้้ลููกรู้้�สึึกไว้้วางใจ 
มอบความรัักอย่่างมีีขอบเขต ต้้องร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุขกัับลููก
ที่่�สำำ�คััญพ่่อแม่่ต้้องเปลี่่�ยนบทบาทเป็็นผู้้�ฟัังและมีีการ
สื่่ � อ สารที่่ � ดีีต่ ่ อ กัั น ไม่่ เ พีียงพ่่ อ แม่่ จ ะต้้ อ งเข้้ า ใจเรื่่ � อ ง
ธรรมชาติิของร่่างกาย ยัังต้้องเข้้าใจพััฒนาสมองส่่วนคิิด
ของเด็็กด้้วย

คุุณหมอฝากบอก

ภาพ : www.freepik.com

เมื่่�อลููกเข้้าสู่่�วััยรุ่่�นตอนปลายจะเป็็นช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน
จากเด็็กไปเป็็นผู้้�ใหญ่่ เขายัังไม่่เข้้าใจอะไรที่่เ� ป็็นนามธรรม
ยัังไม่่มีีวุุฒิิภาวะ การพััฒนาสมองส่่วนคิิดจะเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อเด็็กได้้นั่่�งคุุยกัับพ่่อแม่่ แต่่ถ้้ามีีเพื่่�อนอยู่่�ด้้วยเด็็ก
จะใช้้อารมณ์์ทัันทีี กล้้าได้้ไม่่กลััวเสีียเพราะต้้องการ
การยอมรัับ พ่่อแม่่ ต้้องสร้้างให้้เขาเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่
ที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�สิ่่�งไม่่ดีี ต่่อให้้อยู่่�ในกลุ่่�มกัับ
เพื่่�อนก็็ไม่่ไหลไปตามอารมณ์์   เราสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยการ
เลี้้�ยงดููอย่่างถููกต้้อง
อย่่าเลี้้�ยงลููกแบบเปรีียบเทีียบ
การเลี้้�ยงลููกแบบผิิด ๆ ส่่งผลให้้เด็็กเป็็นคนที่่�ไม่่ต้้อง
การของสัั ง คม พ่่ อ แม่่ ค งไม่่ อ ยากให้้ ลู ู ก เป็็ น แบบนั้้� น
การเลี้้�ยงลููกที่่�ดีีจะต้้องไม่่สุุดโต่่งไปทางใดทางหนึ่่�ง คืือ
ปล่่ อ ยเกิิ น ไปหรืือเข้้ ม งวดเกิิ น ไป  รวมถึึ ง ไม่่ ต้ ้ อ งถูู ก
ตามทฤษฎีเี ป๊๊ะ ๆ แต่่ต้อ้ งเลี้้ย� งดููอย่่างเข้้าใจมีีความยืืดหยุ่่�น
และเข้้าใจพื้้�นนิิสัยั ของเด็็กแต่่ละคนที่่แ� ตกต่่างกััน เด็็กมีีอยู่่� 

4 แบบ เลี้้�ยงง่่าย เลี้้�ยงยาก อ่่อนไหวง่่าย และอารมณ์์
แปรปรวน เด็็กแต่่ละคนไม่่ได้้เป็็นผ้้าขาวแต่่เป็็นผ้้าสีีพื้้�น
ที่่�ไม่่เหมืือนกััน ดัังนั้้�น นอกจากต้้องเข้้าใจธรรมชาติิ
ของเด็็กแล้้ว  อย่่าเลี้้�ยงลููกแบบเปรีียบเทีียบ เพราะจะ
บาดเจ็็บทั้้�งเด็็กและพ่่อแม่่
อย่่าเลี้้�ยงลููกแบบให้้ความรัักมากเกิินไป
ปััญหาจากการเลี้้�ยงดููที่่�พบบ่่อยในปััจจุุบัันเกิิดจาก
พ่่ อ แม่่ ยุ ุ ค ใหม่่ เ ลี้้� ย งลูู ก แบบให้้ คว ามรัั ก มากเกิิ น ไป 
มุ่่�งไปที่่�การเรีียนอย่่างเดีียว  ไม่่เปิิดโอกาสให้้ได้้ร่่วม
รัับผิิดชอบงานบ้้านและแก้้ปััญหาใด ๆ มีีคนคอยทำำ�ให้้
ทุุกอย่่าง เด็็กจึึงขาดทัักษะชีีวิิต
หมอเคยไปบรรยายที่่�โรงเรีียนดัังแห่่งหนึ่่�ง หมอถาม
เด็็กว่า่ มีีใครช่่วยพ่่อแม่่ทำ�ำ งานบ้้านบ้้าง ปรากฏว่่าเงีียบกริิบ
กัันทั้้�งห้้องประชุุม เพราะพ่่อแม่่ทำำ�ให้้หมดเด็็กไม่่รู้้�จััก
การทำำ�งานแบบนี้้� พ่่อแม่่เลี้้�ยงลููกแบบสำำ�ลัักความรััก
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จนตาย เด็็กต้อ้ งรู้้�จักทำ
ั �ำ งาน รัับผิิดชอบต่่อตนเองและผู้้�อื่น�่
รู้้�จัักเผชิิญปััญหาและเอาชนะมัันให้้ได้้ จึึงจะอยู่่�รอด
อีีกทัั กษะชีีวิิตที่่� จำำ�เป็็นจึึงเป็็นการฝึึ กให้้เด็็ กรู้้�จัักคิิด
วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาและรู้้�จัักอารมณ์์ของตนเอง
ฝึึกสนทนากัับลููกทุุกวััน
พ่่อแม่่ต้้องให้้เวลาสนทนากัับลูู กทุุกวััน เรีียกว่่า
15 นาทีีทอง 3 คำำ�ถาม คืือถามว่่า วัันนี้้�ทั้้�งวัันรู้้�สึึกอย่่างไร
ได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้าง แล้้วทำำ�อย่่างไรต่่อ ทำำ�ให้้เด็็กรู้้�จััก
ทบทวน รู้้�จัั ก สะท้้ อ นอารมณ์์ ข องตนเอง เป็็ น การ
ฝึึกกระบวนการคิิด การวิิเคราะห์์การแก้้ปััญหาและ
ไปต่่อยอดสู่่�สิ่่�งอื่่�น ขณะที่่�พ่่อแม่่เองจะทราบอารมณ์์
ของลููก  เข้้าใจบรรยากาศและสถานการณ์์ ทำำ�ให้้เรา
สามารถควบคุุมและออกแบบวิิธีีการที่่�จะสอนลููกได้้
เด็็กยุุคนี้้�ต่่างจากยุุคก่่อนอย่่างไรบ้้าง
เด็็กยุุคนี้้�จะมีีความอดทนและรู้้�จัักรอคอยน้้อยกว่่า
รุ่่�นก่่อน เพราะเทคโนโลยีีการสื่่�อสารที่่�เปลี่่�ยนไป เขาจะ

ไม่่ค่อ่ ยรัักรากเหง้้าของตััวเอง สมััยก่่อนเวลาเล่่นกัับเพื่่อ� น
เราก็็เล่่นด้้วยกัันแบบตััวเป็็นๆ ชุุมชนที่่�เราอยู่่�ก็็เป็็น
ชุุมชนที่่�ทุกค
ุ นร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุข เวลาได้้กลัับไปที่่บ้� ้านเกิิด
ที่่�เคยอยู่่�เราจะหวนระลึึกถึึงอดีีตว่่าเมื่่�อก่่อนเคยเจอ
เหตุุการณ์์อะไรที่่�เผชิิญภััยด้้วยกััน แต่่เด็็กรุ่่�นนี้้�ชุุมชน
ที่่�เขามีีปฏิิสััมพัันธ์์ด้้วยมีีแค่่สัังคมกลางอากาศ หรืือต่่อให้้
ได้้มาเจอกัันก็็มาเจอกัันบนการร่่วมสุุข ไม่่ใช่่ร่่วมทุุกข์์
เด็็กไม่่ได้้รัับรู้้�ความทุุกข์์ของชุุมชน
จริิงอยู่่�ว่า่ เทคโนโลยีีทำำ�ให้้สังั คมไม่่มีีเส้้นแบ่่งพรมแดน
เขาได้้เจอเพื่่อ� นจากอีีกซีีกโลกมาเล่่นเกมออนไลน์์ด้ว้ ยกััน
มีีไมโครโฟนให้้สื่่�อสารกัันได้้ แต่่การมีีเพื่่�อนของเขา
มัันไม่่ได้้มาจากการร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุข เขาไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
รัั กคว ามเป็็ น เพื่่ � อ น ความรัั ก รากเหง้้ า  รัั กบ้ ้ า นเกิิ ด
รัักองค์์กร จึึงหายไป  และจุุดอ่่อนที่่�สามคืือ เมื่่�อเขา
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องแคร์์คำำ�ว่่าเพื่่�อน เขาสามารถอยู่่�กัับตััวเอง
ได้้โดยใช้้สื่่�อโซเชีียล ทัักษะการอยู่่�ร่่วมในสัังคม (Social
Competency) จึึงอ่่อนลง

❝
พ่่อแม่่ต้้องสนทนากัับลูกทุ
ู ุกวััน

เรีียกว่่า 15 นาทีีทอง 3 คำำ�ถาม
คืือถามว่่า วัันนี้้�ทั้้�งวัันรู้้�สึึกอย่่างไร
ได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้าง แล้้วทำำ�อย่่างไรต่่อ
ทำำ�ให้้เด็็กรู้้�จััก ทบทวน
รู้้�จัักสะท้้อนอารมณ์์ของตนเอง
เป็็นการฝึึกกระบวนการคิิด
การวิิเคราะห์์การแก้้ปััญหา
และไปต่่อยอดสู่่�สิ่่�งอื่่�น

❞
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พ่่อแม่่เป็็นระบบนิิเวศของลููก
การที่่เ� ด็็กจะเติิบโตมาอย่่างไรขึ้้น� อยู่่�กับั สภาพแวดล้้อม
ที่่ � อ ยู่่�รอบตัั ว เด็็ ก ผู้้�ปกค รองเป็็ น บุุ คค ลที่่ � ใ กล้้ ชิ ิ ด กัั บ
ลููกมากที่่�สุุด เรีียกว่่าเป็็น “ระบบนิิเวศ” ของลููกได้้เลย
เด็็กจะเป็็นในสิ่่�งที่่ผู้้�ปกค
�
รองเป็็น แม้้โตเป็็นวััยรุ่่�นแล้้วแต่่
วััฒนธรรมครอบครััวแบบไทย ๆ ก็็ยัังใกล้้ชิิดกัับพ่่อแม่่
เช่่นเดิิม พ่่อแม่่ก็็ยัังคงมีีอิิทธิิพลต่่อโลกของลููกเสมอ
ระบบนิิเวศที่่�คอยประคัับประคอง รัับฟัังอย่่างไม่่ตััดสิิน
คืือระบบนิิเวศที่่�จะช่่วยหนุุนเสริิมให้้เจนเนอเรชั่่�นอััลฟ่่า
เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง

อยากให้้ลููกเป็็นยัังไงพ่่อแม่่ก็็ต้้องเป็็นแบบนั้้�น..
การเลี้้�ยงดููลููกไม่่มีีสููตรตายตััว  แล้้วแต่่สไตล์์ของ
แต่่ละครอบครััว สิ่่�งที่่�ใช้้ได้้ คืือ “ถ้้าพ่่อแม่่อยากให้้
ลููกเราเป็็นคนอย่่างไร เราก็็ต้อ้ งเป็็นคนแบบนั้้น� ” เช่่นพ่่อแม่่
คงไม่่อยากให้้ลูกู โตมาเป็็นคนที่่อ� ารมณ์์ร้อ้ น หงุุดหงิิดง่่าย
หรืือต่่อต้้านสัังคม พ่่อแม่่ก็็ไม่่ควรเลี้้�ยงลููกแบบใช้้ความ
รุุนแรง หรืือไม่่อยากให้้ลููกโตมาเป็็นคนขาดความมั่่�นใจ
ในตััวเอง ไม่่กล้้าทำำ�อะไรพ่่อแม่่ก็็ต้้องให้้อิิสระกัับลููก
ให้้เขาสามารถแสดงความคิิดเห็็นของตััวเองได้้ ไม่่กดดััน
ลููกจนเกิินไปและถ้้าหากพ่่อแม่่อยากให้้ลููกโตมาพร้้อม
ความเข้้มแข็็ง และทััศนคติิที่่�เป็็นบวก ก็็ต้้องเริ่่�มจากการ
เลี้้�ยงดููการแสดงออกของพ่่อแม่่มีีผลต่่อลููก การควบคุุม
อารมณ์์จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ อย่่าลืืมว่่า แรงบัันดาลใจรวมถึงึ
ศรััทธาเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้เกิิดมาจากพลัังงานลบ หากแต่่
มาจากพลัังงานบวก การให้้โอกาส ให้้อภััย และพลัังใจ
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❝

พ่่อแม่่จะต้้องคำำ�นึึงเสมอว่่า
เด็็กแต่่ละคนมีีความแตกต่่าง
ถ้้าพวกเขาไม่่สามารถทำำ�ได้้หรืือ
พยายามอย่่างเต็็มความสามารถแล้้ว
พ่่อแม่่อาจปลอบใจลููก แล้้วบอกให้้
เขาลองทำำ�ใหม่่โดยไม่่ต้้องกดดัันหรืือ
กำำ�หนดว่่าลููกต้้องทำำ�ตอนไหน
แต่่ให้้ทำำ�เมื่่�อเขาพร้้อม

❞

เกราะป้้องกัันชั้้�นดีี...ฝึึกความผิิดหวััง
สวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์ มีี โมเดลการศึึกษาที่่ � น่ ่ า สนใจ
มีีวิิชาที่่�สอนให้้รู้้�จัักผิิดหวัังและเปิิดสอนตั้้�งแต่่ชั้้�นประถม
เนื่่�องจากความผิิดหวัังเป็็นเกราะป้้องกัันในการทำำ�งาน
หนึ่่�งในธรรมชาติิของเด็็กยุคุ ใหม่่ คืือการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย มีีสตาร์์ทอััพใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย  
แต่่หากมองย้้อนดููเด็็ก  ๆ เหล่่านี้้� กลัับพบว่่าทัักษะการ
จััดการตััวเองกลัับดิ่่�งลงเหว 
ตััวอย่่างเช่่น พ่่อแม่่ให้้ลููกลองทำำ�กิิจกรรมบางอย่่าง
แต่่ลููกทำำ�ไม่่ได้้ ถ้้าพ่่อแม่่เลืือกที่่�จะปลอบลููกด้้วยการ
บอกว่่า “ทำำ�ไม่่ได้้ไม่่เป็็นไรช่่างมััน” เด็็กก็็อาจจะรู้้�สึึก
ผิิดหวัังในตััวเอง ทำำ�ให้้ไม่่กล้้าลองทำำ�อีีก  แต่่ถ้้าพ่่อแม่่ให้้
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โอกาสเด็็กลองพยายามทำำ�  โดยคอยเป็็นกำำ�ลัังใจและ
ช่่วยเหลืือเขา เมื่่�อเด็็กผ่่านไปได้้ ความรู้้�สึึกที่่�เขาจะได้้รัับ
คืือ ความกล้้าพร้้อมสู้้�กัับทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เข้้ามาในชีีวิิต
สิ่่�งสำำ�คััญ คืือ พ่่อแม่่จะต้้องไม่่ตั้้�งเป้้าหมายหรืือ
คาดหวัังกัับลููกมากจนเกิินไปเพราะจะสร้้างความกดดััน
ให้้กัับเด็็ก ทำำ�ให้้เวลาที่่�เด็็กไม่่สามารถทำำ�ตามที่่�พ่่อแม่่
คาดหวัังได้้จะทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกแย่่ ขาดความมั่่�นใจ  และ
ไม่่อยากทำำ�อีีกต่่อไป พ่่อแม่่จะต้้องคำำ�นึึงเสมอว่่าเด็็ก
แต่่ละคนมีีความแตกต่่าง ถ้้าพวกเขาไม่่สามารถทำำ�ได้้
หรืือพยายามอย่่างเต็็มความสามารถแล้้ว พ่่อแม่่อาจ
ปลอบใจลููกแล้้วบอกให้้เขาลองทำำ�ใหม่่โดยไม่่ต้้องกดดััน
หรืือกำำ�หนดว่่าลููกต้อ้ งทำำ�ตอนไหน แต่่ให้้ทำ�ำ เมื่่อ� เขาพร้้อม
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ฟัังลููกอย่่างตั้้�งใจ..บอกเล่่าปััญหาให้้ลููกฟััง
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญอีีกอย่่างคืือการรัับฟัังความรู้้�สึึกของกััน
และกััน “ร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุข” ประโยคนี้้�เรามัักเจอใน
บริิ บ ทที่่ � พู ู ด ถึึ ง ความสัั ม พัั น ธ์์ ฉั ั น สามีีภรรยา คู่่�ชีีวิิ ต
ถ้้าเป็็นความสััมพัันธ์์ ‘ร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุข’ แบบพ่่อ แม่่ ลูก 
ู
จะทำำ � ให้้ ทุ ุ กค นอยู่่�ในระดัั บ เดีียวกัั น แชร์์ คว ามรู้้�สึึก
ร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุขกััน ทำำ�ให้้คำำ�ว่่าครอบครััวชััดเจนขึ้้�น
ตััวอย่่างเช่่น ลููกอาจไม่่ชอบพฤติิกรรมบางอย่่างที่่�
พ่่อแม่่ทำำ�กัับตััวเอง ถ้้าเขาเก็็บไว้้ไม่่กล้้าบอกออกมา
เพราะกลัั ว พ่่ อแม่่ ก็็ จะไม่่ มีีทางรู้้�ว่่ าสิ่่� งที่่ �พวกเขาทำำ �
ลููกไม่่ชอบ หรืือเมื่่�อพููดออกมาแล้้ว พ่่อแม่่ก็็ต้้องเปิิดใจ
ยอมรัับฟัังสิ่่�งที่่�ลููกพููด และเอามาคุุยกัันเพื่่�อหาทางออก 
หรืือเวลาที่่�ครอบครััวเกิิดปััญหาอะไรแล้้วพ่่อแม่่ไม่่ยอม
เล่่าให้้ลููกฟััง เพราะมองว่่าลููกเป็็นเด็็ก  ไม่่มีีสิิทธิิรัับรู้้� 
จะกลายเป็็นว่่าพวกเขากัันเด็็กออกไป  เด็็กก็็จะไม่่รัับรู้้�
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น

ในอนาคตปััญหานั้้น� อาจจะส่่งผลกระทบกัับตััวเด็็กเอง
พ่่อแม่่จึึงควรแชร์์ เล่่าปััญหาให้้ลููกฟััง อาจจะเล่่าโดย
ไม่่ได้้หวัังให้้ลููกมาช่่วยแก้้ไข แต่่เพื่่�อทำำ�ให้้ลููกรู้้�สึึกถึึง
ความสำำ�คััญว่่าเขาก็็เป็็นสมาชิิกสำำ�คััญคนหนึ่่�ง มีีสิิทธิิ
ที่่จ� ะรัับรู้้�ทุกุ เรื่่อ� งราวที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายในครอบครััว สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุดของการเป็็นครอบครััว คืือ การรัับฟััง ทั้้�งพ่่อ แม่่
และลููกต่่างก็็ต้้องเป็็นผู้้�รัับฟัังที่่�ดีีแชร์์ความรู้้�สึึกของกััน
และกััน เพื่่�อให้้ความสััมพัันธ์์ในครอบครััวเข้้มแข็็งขึ้้�น
เด็็กรุ่่�นใหม่่ล้้วนแล้้วแต่่ต้้องการทััศนคติิพลัังบวก
ในการใช้้ชีีวิิต ซึ่่�งพลัังงานเหล่่านี้้� ก็็ได้้มาจากพ่่อแม่่
ที่่เ� ป็็นระบบนิิเวศของพวกเขา คนที่่ค� อยสั่่ง� สอน คนที่่เ� ป็็น
ต้้นแบบของพวกเขาสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดของการเป็็นพ่่อแม่่
ยุุคใหม่่ คืือ จะต้้องเลี้้ย� งลููกเพื่่อ� ให้้เขาเติิบโตไปเป็็นผู้้�ใหญ่่
ที่่�มีีคุุณภาพ  สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีี
ความสุุข เพราะเยาวชนวัันนี้้�เป็็นอนาคตที่่�สำำ�คััญของ
ประเทศในวัันหน้้า
25

รั้้�วรอบครอบครััว
สััญจร ON BOOK

รั้้�วรอบครอบครััวสััญจร ON BOOK

เปลี่่�ยนความเชื่่�อ
เรื่่�องเพศสััมพัันธ์์แบบผิิดๆ

รศ.ร.อ.นพ.มานพชััย ธรรมคัันโธ ร.น. กรรมการ สวท
เรื่่�องภาพ ปนััฐพงศ์์ นรดีี

ยัังคงมีีวััยรุ่่�นจำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับความรู้้� ความเชื่่�อผิิด ๆ เกี่่�ยวกัับ
เพศสัั มพัั นธ์์ จนนำำ �ไปสู่่�การตั้้� งครรภ์์ ที่่� ไม่่ พร้้ อม รั้้� วรอบครอบครัั ว
ได้้สรุุปเนื้้�อหาจากรายการรั้้�วรอบครอบครััวสััญจร ทาง Facebook/
สมาคมวางแผนครอบครัั ว แห่่ ง ประเทศไทยฯ ซึ่ ่ � ง ตอบคำำ � ถามโดย
รศ.ร.อ.นพ.มานพชัั ย ธรรมคัั น โธ ร.น. อาจารย์์ ป ระจำำ �ภ าควิิ ช า
สููติิศาสตร์์-นรีีเวชวิิทยา มหาวิิทยาลััยมหิิดล/กรรมการ สวท จะเปลี่่�ยน
ความเชื่่�อผิิด ๆ เหล่่านั้้�นให้้ถููกต้้อง
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จริิงหรืือไม่่ ผู้้�หญิิงจะไม่่ท้้องถ้้าผู้้�ชายหลั่่�งข้้างนอก?
หมอ : ไม่่จริิง เนื่่�องจากการหลั่่�งภายนอกไม่่ใช่่วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด ดัังนั้้�น
โอกาสการตั้้� ง ครรภ์์ จึึ งมีีสูู ง เนื่่ � อ งจากตัั ว อสุุ จิ ิ อ าจเข้้ า ไปในช่่ อ งคลอด
พร้้อมกัับน้ำำ��คััดหลั่่�ง จึึงทำำ�ให้้มีีโอกาสที่่�จะตั้้�งครรภ์์ได้้ ที่่�สำำ�คััญทำำ�ให้้
การมีีเพศสััมพัันธ์์ไม่่มีีความสุุขเพราะมััวแต่่กัังวล ดัังนั้้�น วิิธีีการนี้้�จึึง
ไม่่แนะนำำ�ให้้นำำ�ไปปฏิิบััติิ สิ่่�งที่่�อยากแนะนำำ�คืือให้้ใช้้วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด
เช่่น การใช้้ถุุงยางอนามััย การกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดแบบ 21 เม็็ดหรืือ 28 เม็็ด
การฉีีดยาคุุมกำำ�เนิิด การฝัังยาคุุมกำำ�เนิิด และวิิธีีอื่่�นๆ ที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ 
จริิงหรืือไม่่ ผู้้�หญิิงจะไม่่ท้้องเมื่่�อมีีเพศสััมพัันธ์์ครั้้�งแรก?
หมอ : ไม่่จริิง เพราะการมีีเพศสััมพัันธ์์แบบไม่่ป้้องกัันนั้้�น เพีียงครั้้�งเดีียว
ก็็ ส ามารถตั้้� ง ครรภ์์ ไ ด้้  ห ากร่่ า งกายยัั ง อยู่่�ในวัั ย เจริิ ญ พัั น ธุ์์�มีีการตกไข่่  
มีีประจำำ�เดืือน  มีีเพศสััมพัันธ์์โดยไม่่ได้้ป้อ้ งกััน จะกี่่ครั้้
� ง� แรกหรืือครั้้�งที่่เ� ท่่าไหร่่
ก็็มีีโอกาสตั้้�งครรภ์์ได้้ ดัังนั้้�นแนะนำำ�ให้้ใช้้ถุุงยางอนามััย หรืือใช้้วิิธีีการ
คุุมกำำ�เนิิดอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย
จริิงหรืือไม่่ ? ผู้้�หญิิงจะไม่่ท้้อง ถ้้าไม่่ถึึงจุุดสุุดยอด?
หมอ : ไม่่จริิง เพราะเมื่่�อผู้้�หญิิงได้้รัับการกระตุ้้�นทางเพศร่่างกายจะ
เปลี่่�ยนแปลง เช่่น คอมดลููกต่ำำ��  เพื่่�อรัับน้ำำ��เชื้้�อของผู้้�ชาย ไม่่ว่่าผู้้�หญิิงจะ
ถึึงจุุดสุุดยอดหรืือไม่่ ก็็มีีโอกาสตั้้�งครรภ์์ได้้ อารมณ์์ของผู้้�หญิิงระหว่่าง
ที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์ไม่่ได้้ช่่วยป้้องกัันการตั้้�งท้้องได้้ เพราะไม่่ว่่าจะถึึงจุุดสุุดยอด
หรืือไม่่เชื้้�ออสุุจิิก็็สามารถเดิินทางไปถึึงไข่่ได้้
จริิงหรืือไม่่ ผู้้�หญิิงจะไม่่ท้้อง ถ้้ามีีเพศสััมพัันธ์์ในขณะที่่�มีีประจำำ�เดืือน
หมอ : ไม่่จริิง มีีเพศสััมพัันธ์์ในช่่วงมีีประจำำ�เดืือนก็็สามารถตั้้�งท้้องได้้
โดยเฉพาะผู้้�หญิิงที่่�รอบเดืือนมาไม่่ปกติิหรืือมาไม่่สม่ำำ��เสมอทุุกเดืือน เพราะ
หลัังจากมีีเพศสััมพัันธ์์เชื้้อ� อสุุจิจิ ะสามารถอยู่่�ในร่่างกายผู้้�หญิิงได้้นานถึึง 3 วััน
หากผู้้�หญิิงบางคนมีีไข่่ตกในช่่วงนี้้�ก็็เพิ่่�มโอกาสการตั้้�งครรภ์์ได้้ นอกจากนี้้�
หากมีีเพศสััมพัันธ์์ในช่่วงนี้้� มีีโอกาสที่่�จะติิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์หรืือ
ติิดเชื้้�อได้้ง่่าย โดยเฉพาะในสตรีีมีีโอกาสติิดเชื้้�อในอุ้้�งเชิิงกรานอัักเสบ หรืือ
มดลููกอัักเสบได้้ ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควรมีีเพศสััมพัันธ์์ในช่่วงของการมีีประจำำ�เดืือน
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จริิงหรืือไม่่ ลืืมกิินยาคุุมกำำ�เนิิดวัันเดีียวเป็็นอะไรไหม?
หมอ : หากลืืมกิิน 1 เม็็ดใน 1 วัันแล้้วกิินตามทัันทีีที่่�นึึกได้้ก็็ไม่่เป็็นอะไร
ยัังอยู่่�ในช่่วงของการคุุมกำำ�เนิิดได้้ แต่่หากลืืมกิินเกิินกว่่า 3 วััน แนะนำำ�
ให้้เลิิกกิินแผงนั้้�นแล้้ว  ใช้้วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิดด้้วยการใส่่ถุุงยางอนามััยจะ
ปลอดภััยกว่่า และการกิินยาเม็็ดคุุมกำำ�เนิิดนั้้�น ควรกิินวัันแรกไม่่เกิิน
5 วัันหลัังจากประจำำ�เดืือนมา
จริิงหรืือไม่่ นัับหน้้า 7 หลััง 7 แล้้วปลอดภััยแน่่นอนมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้
หมอ : ไม่่จริิง เป็็นวิิธีีการที่่�ไม่่แนะนำำ�ควรเลิิกใช้้วิิธีีนี้้� เนื่่�องจากไม่่ได้้ผล
ประสิิทธิิภาพค่่อนข้้างต่ำำ�� เพราะบางครั้้�งประจำำ�เดืือนมาไม่่สม่ำำ�� เสมอ
จริิงหรืือไม่่ ยาฆ่่าอสุุจิิสามารถใช้้ได้้อย่่างปลอดภััย
หมอ : ยาฆ่่าอสุุจิิสามารถใช้้ได้้ แต่่ต้้องใช้้ร่่วมกัับถุุงยางอนามััย เนื่่�องจาก
ประสิิ ทธิ ิ ภ าพของยาฆ่่ า อสุุ จิ ิ อ าจไม่่ สู ู ง มากนัั ก  แนะนำำ � ให้้ ใช้้ ร่ ่ ว มกัั บ
ถุุงยางอนามััยหรืือไม่่ก็็ใช้้ถุุงยางอนามััยอย่่างเดีียวก็็ได้้
จริิงหรืือไม่่ ท่่ากระโดดหรืือท่่าชี้้ฟ้� า้ หลัังมีีเพศสััมพัันธ์์จะช่่วยไม่่ให้้ตั้้ง� ท้้องได้้
หมอ : ไม่่จริงิ  กระโดดหรืือท่่าชี้้ฟ้� า้ หลัังจากมีีเพศสััมพัันธ์์ไม่่สามารถป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ได้้ทุุกกรณีี 
จริิงหรืือไม่่ ถ้้าใช้้น้ำ�อั
�ำ ดั ลมทำำ�ความสะอาดหลัังมีีเพศสััมพัันธ์์ทำ�ำ ให้้ไม่่ท้อ้ ง
หมอ : ไม่่จริิง เพราะการใช้้น้ำำ��อััดลมทำำ�ความสะอาดหลัังจากมีีเพศสััมพัันธ์์
ไม่่ช่่วยป้้องกัันการตั้้�งท้้อง เพราะน้ำำ�� ตาล น้ำำ��  และคาเฟอีีนในน้ำำ�อั
� ัดลมไม่่มีี
ผลในการทำำ�ลายอสุุจิิแต่่อย่่างใด แต่่จะยิ่่�งทำำ�อัันตรายต่่อช่่องคลอดของ
ฝ่่ายหญิิงได้้ ซึ่่�งอาจเกิิดการอัักเสบได้้โดยง่่าย
ได้้รู้้�ความจริิงเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อเรื่่�องเพศแบบผิิด ๆ แล้้ว  วััยรุ่่�นไทยคงต้้องปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเสี่่�ยง
เหล่่านี้้� แต่่สิ่่ง� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือต้้องตระหนัักถึงึ การป้้องกัันการตั้้ง� ครรภ์์ให้้มากขึ้้น�  รู้้�จักั ใช้้ถุงุ ยางอนามััยอย่่างถููกวิธีิ ี 
ก็็จะช่่วยให้้ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมในกลุ่่�มวััยรุ่่�นนั้้�นเบาบางลงได้้ หากใครมีีคำำ�ถามที่่�อยากปรึึกษา
วางแผนครอบครััว สามารถติิดตามได้้ที่่� Facebook/สมาคมวางแผนครอบครััวแห่่งประเทศไทยฯ
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บัันทึึกเทปถวายพระพร “สมเด็็จพระพัันปีีหลวง”
เมื่่�อวัันที่่� 21 กรกฎาคมที่่�ผ่่านมา ศ.นพ.สุุรศัักดิ์์� ฐานีีพานิิชสกุุล นายกสมาคมฯ นำำ�คณะกรรมการและ
เจ้้าหน้้าที่่� สวท บัันทึึกเทปถวายพระพรเนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง เพื่่อ� เเสดงความจงรัักภักดีี 
ั และสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
ณ สถานีีโทรทััศน์์แห่่งประเทศไทย NBT
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ลงพื้้�นที่่�เรืือนจำำ�ลำำ�ปางบริิการตรวจ VCCT
เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคมที่่�ผ่่านมา คลิินิิกเวชกรรม สวท ลำำ�ปาง
ร่่วมกัับกลุ่่�มเพื่่�อนเพื่่�อเด็็กและเยาวชนจัังหวััดลำำ�ปาง จััดกิิจกรรม
อบรมแกนนำำ �ผู้้�ต้้องขััง ป้้องกัันเอชไอวีี/เอดส์์ และโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์ ณ  เรืือนจำำ�กลางลำำ�ปาง พร้้อมกัับให้้บริิการให้้
คำำ�ปรึึกษาและตรวจเลืือดโดยสมััครใจ รัักษาความลัับ (VCCT)
แก่่ผู้้�ต้้องขัังที่่�สมััครใจตรวจเลืือดหาเชื้้�อเอชไอวีี / ซิิฟิิลิิส
ประชาชนสามารถขอรัับบริิการ VCCT ได้้ฟรีี  ปีีละ 2 ครั้้�ง
โดยสามารถรัั บ บริิก ารได้้ ที่ ่ � โรงพยาบาลของรัั ฐ โรงพยาบาล
จัังหวััด โรงพยาบาลชุุมชน คลิินิิกนิิรนาม โรงพยาบาลเอกชน
และคลิินิิกเอกชนที่่�ระบุุว่่ามีีบริิการตรวจหาการติิดเชื้้�อเอชไอวีี

คลิินิิกเวชกรรม สวท ขอนแก่่น ลงนาม MOU ส่่งเสริิมสุุขภาพวััยรุ่่�น
วัันที่่� 18 สิิงหาคมที่่�ผ่่านมา คลิินิกิ เวชกรรม สวท ขอนแก่่น ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้าน
การส่่งเสริิมสุุขภาพวััยรุ่่�นกัับ ศููนย์์อนามััยที่่� 7 ขอนแก่่น เพื่่�อการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันในการส่่งเสริิมสุุขภาพวััยรุ่่�น
ในเขตสุุขภาพที่่� 7 ให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป โดย นพ.ชาตรีี เมธาธราธิิป ผู้้�อำ�ำ นวยการ
ศููนย์์อนามััยที่่� 7 ขอนแก่่น คุุณวารุุณีี ตั้้�งศิิริิ ผู้้�จััดการคลิินิิกเวชกรรม สวท  ขอนแก่่น และ นพ.เรืืองกิิตติ์์�
ศิิริกิ าญจนกููล ผู้้�ประสานงานกลางเครืือข่่าย RSA Thai และหััวหน้า้ กลุ่่�มงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ศููนย์์อนามััยที่่� 7 ขอนแก่่น
ให้้เกีียรติิเข้้าร่่วมเป็็นสัักขีีพยานในพิิธีลี งนาม
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3 กระทรวงหลัักร่่วมแก้้ปััญหาคุุณแม่่วััยใส
เมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายนที่่�ผ่่านมา กระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) และกระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พม.) ได้้จััดพิิธีลี งนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการให้้โอกาส
เด็็กและเยาวชนที่่�ตั้้�งครรภ์์ในสถานศึึกษาได้้รัับการศึึกษาอย่่างเหมาะสม มีีนายณััฏฐพล ทีีปสุุวรรณ  รมว.
ศึึกษาธิิการ นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รมว.สธ. พร้้อมด้้วยนายสากล ม่่วงศิิริิ ผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีประจำำ�กระทรวง พม.
ร่่วมลงนาม โดยนายอนุุทิินกล่่าวว่่า ทั้้�ง 3 กระทรวง จะร่่วมมืือกัันทำำ�งานในการให้้โอกาสเด็็กและเยาวชนที่่�
ตั้้ง� ครรภ์์ในวััยเรีียนให้้ได้้รับั โอกาสทางการศึึกษาอย่่างเหมาะสม เนื่่อ� งจากเรื่่อ� งนี้้�เป็็นนโยบายที่่ พ
� ล.อ.ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี  ให้้ความสำำ�คััญในการหามาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น
ซึ่่�งจากนี้้�ไปจะร่่วมกัันบููรณาการการทำำ�งานทั้้�งการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ในส่่วนของ สมาคมวางแผนครอบครััวแห่่งประเทศไทยฯ ได้้รัับเชิิญให้้เข้้าร่่วมในฐานะคณะอนุุกรรมการ
ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น โดยมีีแพทย์์หญิิงนัันทา อ่่วมกุุล
เลขาธิิการสมาคมฯ และคุุณสมเจตน์์ ศรีีกนก ผู้้�อำำ�นวยการสมาคมฯ เข้้าร่่วมพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ในครั้้�งนี้้� ณ ห้้องประชุุมราชวััลลภ อาคารราชวััลลภ กระทรวงศึึกษาธิิการ
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สวท จััดกิิจกรรมพััฒนาจิิตอาสาดููแลแม่่วััยรุ่่�นในพื้้�นที่่� จ.เชีียงใหม่่
เมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายนที่่�ผ่่านมา ดร.นัันทกาญจน์์ สููงสุุมาลย์์ วููดแฮม รองผู้้�อำำ�นวยการสมาคมฯ
พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�พยาบาล คลิินิิกเวชกรรม สวท เชีียงใหม่่ กำ�ลั
ำ ังบรรยายให้้ความรู้้�แก่่อาสาสมััคร จิิตอาสา
ดููแลแม่่วััยรุ่่�นในชุุมชนอำำ�เภอแม่่อาย ณ ห้้องประชุุม โรงพยาบาลแม่่อาย จัังหวััดเชีียงใหม่่
การอบรมครั้้�งนี้้�จัดั ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้แกนนำำ�ที่ผ่�่ า่ นการอบรมได้้ไปเยี่่ย� มบ้้านแม่่วัยั รุ่่�นในการให้้ความรู้้� ให้้คำ�ปรึึก
ำ ษา
ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการดููแลครรภ์์ ดูแู ลเด็็กทารกได้้อย่่างถููกต้อ้ งเหมาะสม มีีการส่่งต่่อไปรัับบริิการที่่ส� ถานพยาบาล
ตามความต้้องการ ภายใต้้ โครงการชุุมชนร่่วมใจพััฒนาอนามััยวััยรุ่่�นในอำำ�เภอเชีียงดาวและอำำ�เภอแม่่อาย
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ด้้วยการสนัับสนุุนจาก องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ (UNICEF)

อบรมพััฒนาเจ้้าหน้้าที่่�คลิินิิกเวชกรรม สวท
เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายนที่่�ผ่่านมา   คุุณสมเจตน์์ ศรีีกนก  ผอ.สวท  เป็็นประธานเปิิดการอบรมทบทวน
ความรู้้�เรื่่�องมาตรฐานคุุณภาพของการให้้บริิการ Quality of Care (QoC) และการพััฒนาความสามารถด้้าน
การสื่่อ� สารในงานสาธารณสุุข ให้้แก่่พยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่คลิ
� นิิ กิ เวชกรรม สวท ทั้้�ง 10 แห่่ง ซึ่่�งถืือเป็็นเป้้าหมาย
สำำ�คัญ
ั ของ สวท ในการพััฒนางานด้้านบริิการของคลิินิิกเวชกรรม สวท ให้้เป็็นมิิตร ปลอดภััย แก่่ผู้้�มารัับบริิการ
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แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ป้้องกัันเอชไอวีีในสถานศึึกษา
เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายนที่่�ผ่่านมา สถานศึึกษาเครืือข่่ายโครงการส่่งเสริิมการป้้องกัันเอชไอวีีกลุ่่�มเยาวชน
ในสถานศึึกษา ร่่ ว มนำำ � เสนอสรุุ ป ผลการดำำ � เนิิ น งาน สรุุ ปป ระเด็็ น ปัั ญ หาแลกเปลี่่ � ย นประสบการณ์์
และวางแผนการดำำ�เนิินงานในปีีต่่อไป ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณสมเจตน์์ ศรีีกนก ผอ.สวท ร่่วมรัับฟัังข้้อคิิดเห็็น
โดยมีีสถานศึึกษาเครืือข่่ายเข้้าร่่วมประชุุมกัันอย่่างพร้้อมเพรีียง ณ ห้้องประชุุมอาคารสมเด็็จอุปถั
ุ ัมภ์์ สวท

เจ้้าหน้้าที่่� สวท ฝึึกเทคนิิคการสื่่อ
� สารเพื่่อ
� เข้้าใจผู้้�อื่่น
�
เพิ่่�มศัักยภาพการทำำ�งาน
เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายนที่่�ผ่่านมา เจ้้าหน้้าที่่� สวท  เข้้ารัับการอบรมฝึึกเทคนิิคการสื่่�อสารเพื่่�อเข้้าใจผู้้�อื่่�น
(Empathic Communication) เพิ่่�มศัักยภาพการทำำ�งานและนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งาน
ด้้านคลิินิิกเวชกรรม สวท  และด้้านโครงการ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านการถ่่ายทอดความรู้้�จาก
ผศ.ชััยยุุทธ ถาวรานุุรัักษ์ วิ
์ ิทยากรมากประสบการณ์์
นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับเกีียรติิจากคุุณรััตนวััฒน์์ จัันทร์์อำำ�นวยสุุข กรรมการ สวท ร่่วมกิิจกรรมการฝึึกอบรม
และร่่วมแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ความรู้้� ในประเด็็นการสื่่อ� สารที่่ไ� ม่่ตีีตราและเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กลุ่่�มหลากหลาย
ทางเพศ
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ให้้ความรู้้�ป้้องกัันเอชไอวีีตรวจ VCCT นัักเรีียนนายสิิบตำ�ำ รวจ จ.ขอนแก่่น
เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคมที่่�ผ่่านมา คณะวิิทยากรจากคลิินิกิ เวชกรรม สวท จ.ขอนแก่่น ร่่วมกัับ มููลนิิธิิไทอาทร
ออกหน่่วยให้้ความรู้้�เรื่่�องการป้้องกัันเอชไอวีี พร้้อมกัับบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาและตรวจเลืือดโดยสมััครใจ 
รัักษาความลัับ (VCCT) ให้้กัับ นัักเรีียนนายสิิบตำำ�รวจ ศููนย์์ฝึึกอบรมตำำ�รวจภููธรภาค 4 ขอนแก่่น

ผู้้�พิิการทางการได้้ยิินและสื่่�อความหมายกำำ�ลัังฝึึกการใช้้ถุุงยาง
อย่่างถููกวิิธีี
เมื่่�อวัันที่่� 9-11 ตุุลาคมที่่�ผ่่านมา คณะวิิทยากรจาก  สวท กำำ�ลัังให้้ความรู้้�เรื่่�องอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�
แก่่ผู้้�พิิการทางการได้้ยิินและสื่่�อความหมาย ภายใต้้โครงการชีีวิิตดีี ครอบครััวมีีคุุณภาพ รู้้�รอบด้้านอนามััย
การเจริิญพัันธุ์์� ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสมาคมคนหููหนวกแห่่งกรุุงเทพมหานคร ณ  โรงแรมไพน์์เฮิิร์์สท กอล์์ฟคลัับ
จ.ปทุุมธานีี โดยคุุณสมเจตน์์ ศรีีกนก ผอ.สวท เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์
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สวท มอบถุุงเปี่่�ยมสุุขในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนใต้้
เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคมที่่�ผ่่านมา ศ.กิิตติิคุุณ  นพ.ดำำ�รง เหรีียญประยููร ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สวท 
นำำ�คณะกรรมการ สวท ผู้้�อำำ�นวยการ สวท  และเจ้้าหน้้าที่่� สวท  ลงพื้้�นที่่� จ.นราธิิวาส มอบถุุงเปี่่�ยมสุุขให้้กัับ
ประชาชนและนัักเรีียน โรงเรีียนบ้้านศาลาใหม่่ อำำ�เภอตากใบ จ.นราธิิวาส เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวััน
พระราชสมภพสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี  21 ตุุลาคม และโอกาสที่่� สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปีี  
โดยได้้รับั เกีียรติิจาก นายสัังคม เกิิดก่่อ นายอำำ�เภอตากใบ จ. นราธิิวาส สำำ�นักั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คง
ของมนุุษย์์ จัังหวััดนราธิิวาส  และองค์์การบริิหารส่่วนอำำ�เภอตากใบ จ. นราธิิวาส เข้้าร่่วมกิิจกรรมมอบถุุงเปี่่ย� มสุุข  
ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก บริิษััท ไบโอฟาร์์ม เคมิิคััลส์์ จำ�ำ กััด
ศ. กิิตติิคุุณ  นพ.ดำำ�รง เหรีียญประยููร ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สวท กล่่าวว่่า สมาคมฯ เข้้าดำำ�เนิินงานใน
เขตพื้้�นที่่�ภาคใต้้ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2523 บุุกเบิิกงานอนามััยแม่่และเด็็ก  อาทิิ โครงการอนามััยแม่่และเด็็กเว้้นช่่วง
ระยะการมีีบุุตรแก่่ชาวไทยมุุสลิิม เริ่่�มต้้นที่่ จ
� .สตููล โครงการลููกเกิิดรอดแม่่ปลอดภััยใน 3 จัังหวััดชายแดนใต้้
ปััตตานีี ยะลาและนราธิิวาส โครงการผู้้�สููงอายุุยัังมีีคุุณค่่าจัังหวััดปััตตานีี โดยยึึดแนวทางการดำำ�เนิินงาน เข้้าใจ 
เข้้าถึึงและพััฒนาและสอดคล้้องกัับประเพณีี  วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นพร้้อมกัับความระมััดระวัังด้้วยความเชื่่�อที่่�ว่่า
“การคุุมกำำ�เนิิด” นั้้�นขััดต่่อหลัักศาสนาอิิสลาม ตลอดระยะเวลา 40 ปีี สมาคมฯ ได้้รับั การตอบรัับจากประชาชน
ผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น�  ผู้้�นำำ�ศาสนา หน่่วยงานในพื้้�นที่่อ� ย่่างดีียิ่่�งพร้้อมกัันนี้้ยั� งั ได้้รับั ความไว้้วางใจจากรััฐบาลให้้เป็็นองค์์กร
นำำ�ร่่องเข้้าดำำ�เนิินงานในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดภาคใต้้มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งขณะนี้้�ยัังคงดำำ�เนิิน โครงการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตประชาชน โคกหนองนา อ.ตากใบ จ.นราธิิวาส
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บอกข่่าวเล่่าเรื่่�อง

ศ. กิิตติิคุุณ นพ.ดำำ�รง เหรีียญประยููร กล่่าวต่่ออีีกว่่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีี สมาคมฯ ดำำ�เนิินงานโดยยึึด
แนวพระราชดำำ�ริิแห่่งองค์์ราชููปถััมภ์์ สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี สมเด็็จย่่า แม่่ฟ้้าหลวงของปวงชน
ในการพััฒนาคุุณชีีวิติ เฉพาะอย่่างยิ่่ง� กัับกลุ่่�มประชาชนผู้้�ด้้อยโอกาส มีีผู้้�ได้้รับั ความรู้้�และบริิการด้้านการแพทย์์
ผ่่านหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�และคลิินิิก  เวชกรรม สวท ทั้้�ง10 แห่่ง ทั่่�วประเทศเป็็นจำำ�นวนกว่่า 50 ล้้านคน
ตราบใดยัังมีีการเกิิดของมนุุษย์์ตราบนั้้�น สมาคมฯจะยัังคงมุ่่�งมั่่น� ดำำ�เนิินงานรอยตามเบื้้�องยุุคลบาทและสืืบสาน
พระราชปณิิธานแห่่งองค์์ราชููปถััมภ์์ สมเด็็จย่่า ที่่�ทรงสถิิตในดวงใจคนไทยตราบนิิรัันดร์์ เพื่่�อให้้ทุุกการเกิิด
เกิิดอย่่างมีีคุุณภาพ สืืบไป

ขอแสดงความยิินดีีกัับอาสาสมััครดีีเด่่นแห่่งชาติิ 2563
เมื่่อ� วัันที่่� 21 ตุุลาคมที่่ผ่� า่ นมา สมาคมวางแผนครอบครััวแห่่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยิินดีีกัับอาสาสมััคร
สวท  คุุณฮาลีีเมาะ ดาราแม  อาจารย์์วิิชาน กาญจนไพโรจน์์  และ คุุณศุุภวิิทย์์ ดิิษฐยานุุรัักษ์์ ได้้รัับรางวััล
อาสาสมััครดีีเด่่นแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2563 เนื่่�องในวัันสัังคมสงเคราะห์์แห่่งชาติิและวัันอาสาสมััครไทย
ณ โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์ หลัักสี่่� กทม.
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เพราะทุุกคนเป็็นพลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประชากร
ร่่วมสมััครเป็็นสมาชิิก สวท
เพื่่�อช่่วยกัันพััฒนาสัังคมไทยให้้น่่าอยู่่�
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สมััครเป็็นสมาชิิก สวท ได้้ 2 แบบ
แบบที่่� 1 สมาชิิกรายปีีเพีียง 50 บาทต่่อปีี
แบบที่่� 2 สมาชิิกตลอดชีีพ 500 บาท
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สนใจสมััครได้้ที่่� www.ppat.or.th
สอบถามโทร 02-941-2320 ต่่อ 135
(คุุณยงยุุทธ)
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สวท

เว็็บไซต์์ www.ppat.or.th
หมายเลขโทรศััพท์์ 02-941-2320
FACEBOOK/PPATBANGKOK
YOUTUBE/PPAT CHANNEL
line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT)
Twitter @ PPATHAILAND
Instagram@ ppat.bkk

คลิินิิกเวชกรรม สวท

บริิการวางแผนครอบครััวอย่่างมีีคุุณภาพ
คลิินิิกเวชกรรม สวท ขอนแก่่น

คลิินิิกเวชกรรม สวท เชีียงใหม่่ 
เลขที่่� 200/3 ถนนบำำ�รุุงราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50000
โทร. 053 - 249 - 406 เปิิดบริิการ จัันทร์์-ศุุกร์์
8.00-17.30 น. วัันเสาร์์ 9.00 -16.00 น.
คลิินิิกเวชกรรม สวท เชีียงราย
เลขที่่� 810/1-3 ถนนพหลโยธิิน ตำำ�บลเวีียง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย 57000  
โทร. 053-713-090 เปิิดบริิการจัันทร์์-ศุุกร์์
17.00-20.00 น. ปรึึกษาเรื่่�องอนามััยเจริิญพัันธุ์์�                                            
ปิิดวัันอาทิิตย์์และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์

เลขที่่� 752-754 ถนนศรีีจัันทร์์ อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดขอนแก่่น 40000
โทร.  043-223-627 สายด่่วน 095-661-6551
จัันทร์์-ศุุกร์์ เปิิด เวลา 10.00 - 18.00 น.
เสาร์์-อาทิิตย์์ เปิิด เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิิดวัันหยุุดขััตฤกษ์์

ภาคเหนืือ

คลิินิิกเวชกรรม สวท ลำำ�ปาง
เลขที่่� 152 /53-54 ถนนลำำ�ปาง-แม่่หะ
ต.พระบาท อ.เมืือง จ.ลำำ�ปาง 52000
โทร. 054-209-577 เปิิดบริิการวัันจัันทร์์ศุุกร์์ เวลา 10.00 - 18.00 น.วัันเสาร์์เปิิดเวลา
09.00  - 12.00 น. ปิิดทำำ�การวัันอาทิิตย์์
คลิินิิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่่
เลขที่่� 8-12 ราษฎร์์อุุทิิศ ซอย 9
ถนนราษฎร์์อุุทิิศ ตำำ�บลหาดใหญ่่
อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
เปิิดทำำ�การ วัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
เปิิดทำำ�การวัันเสาร์์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ปิิดทำำ�การวัันอาทิิตย์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์
โทร. 074-252-691 และ 085-585-9580
คลิินิิกเวชกรรม สวท ภููเก็็ต
เลขที่่� 14/1 อาคารเซ็็นทรััลแมนชั่่�น ชั้้�นที่่� 1
ห้้องเลขที่่� 107-108 ถนนวิิชิิตสงคราม
ตำำ�บลวิิชิิต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดภููเก็็ต 83000
เปิิดบริิการวัันพฤหััสบดีี เวลา 11.00 - 18.00 น.
โทร. 087-969-3702 และ 085-585-9580

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

กรุุงเทพมหานคร

คลิินิิกเวชกรรม สวท 
อุุบลราชธานีี
เลขที่่� 154-156
ถนนศรีีณรงค์์ อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดอุุบลราชธานีี 34000
โทร. 045-243-380
เปิิดบริิการ จัันทร์์-ศุุกร์์
08.30 - 16.30 น.
ปิิดทำำ�การวัันเสาร์์-อาทิิตย์์
และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์

คลิินิิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่่� 8 ซอยวิิภาวดีีรัังสิิต 44 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงลาดยาว เขตจตุุจักั ร กรุุงเทพฯ
เปิิดบริิการ จัันทร์์ - ศุุกร์์ 8.30-16.30 น.
ปิิดทำำ�การวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์
โทร. 02-941-2320 ต่่อ 181-182
คลิินิิกเวชกรรม สวท ดิินแดง

ภาคใต้้

สมาคมวางแผนครอบครััวแห่่งประเทศไทย
ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี

เลขที่�่ 8 ซอยวิิภาวดีีรัังสิิต 44 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 0-2941-2320 โทรสาร 0-2561-5130 www.ppat.or.th

เลขที่่  � 2/11-13 อาคารพาณิิชย์์ 1
ถนนประชาสงเคราะห์์ ดินิ แดง กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2245-1888, 0-2245-7382-4
เปิิดทำำ�การวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
ปิิดทำำ�การวัันเสาร์์ วัันอาทิิตย์์
และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์  
คลิินิิกเวชกรรม สวท ปิ่่�นเกล้้า

เลขที่่� 3/20 - 21 ถนนอรุุณอมริินทร์์
แขวงอรุุณอมริินทร์์ เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9077, 0-2433 - 3503,
0 - 2433 - 6561
เปิิดวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
วัันเสาร์์ เปิิด เวลา 9.00 - 17.00น.
ปิิดทำำ�การวัันอาทิิตย์์

