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	 กัันยายนของทุุกัปีีเปี็นวัันคุุมกัำาเนิดโลกั	World	Contraception	Day	2020	
เปี็นวัันทุ่ �จััดข้ �นมาเพื่่ �อ	 ให้้เราทุุกัคุนได้เข้าถึ้งวัิธี่กัารคุุมกัำาเนิดได้อย่างสะดวักั 
ปีระเทุศไทุยม่นโยบายกัารวัางแผนคุรอบคุรัวัมากัวั่า	50	ปีี	ส่งผลให้้อัตรากัารเข้าถึ้ง 
วัิธี่กัารคุุมกัำาเนิดสูงข้�นเร่�อย	ๆ 	โดยปีัจัจัุบันน่�คุนไทุยเข้าถึ้งกัารคุุมกัำาเนิดสูงถึ้ง	80%		
แม้วั่าอัตรากัารคุุมกัำาเนิดอยู่ในระดับสูง	 แต่กั็ยังพื่บปีัญห้ากัารตั�งคุรรภ์์โดยไม่พื่ร้อม 
ในกัลุ่มวััยรุ่นเปี็นจัำานวันมากั

	 กัารตั�งคุรรภ์์ในเด็กัและเยาวัชนม่แนวัโน้มสูงข้ �น	 แต่ภ์าพื่รวัมของกัารเกัิด 
กัลับน้อยลง	โดยในอด่ตอัตรากัารเกิัดอยู่ทุ่�	1	ล้านรายต่อปีี	ปัีจัจุับันเห้ล่อเพ่ื่ยงไม่เกิัน	
7	 แสนรายต่อปีี	 ในจัำานวันน่�ม่ถึ้ง	 1	 แสนรายทุ่�เกัิดโดยแม่ทุ่�อายุน้อยกัวั่า	 20	 ปีี	
ห้ร่อเฉล่�ยวัันละ	252	ราย	มากัไปีกัว่ัานั�นก็ัคุ่อยังพื่บปัีญห้ากัารคุลอดซ้ำำ�าในกัลุ่มวััยรุ่น
มากัถึ้ง	 12%	 เม่�ออัตรากัารเกัิดน้อยลงกัารวัางแผนคุรอบคุรัวัยังม่คุวัามสำาคุัญ 
อยู่ห้ร่อไม่	

	 ใกัล้สิ�นปีีเข้ามาทุุกัวััน	สถึานกัารณ์์โคุวัิด-19	ยังคุงน่าเปี็นห้่วัง	 ไปีไห้นมาไห้น
อย่าล่มใส่ห้น้ากัากัอนามัย	 ล้างม่อด้วัยเจัลแอลกัอฮอร์	 ห้ล่กัเล่�ยงสถึานทุ่�แออัด 
เพื่ราะคุวัามห้วัังเร่ �องวััคุซ้ำ่นยังคุงต้องรออ่กัสักัพื่ักั	 ขอบคุุณ์สำาห้รับกัารติดตาม 
วัารสาร	Family	Online	แนะนำาติชมได้ทุ่�	Facebook/PPATBANGKOK

ปนัฐพงศ์  นรดี
บรรณ์าธิีกัาร

Editor’s Note : 
บ้ทบ้รรณาธิกิาร

https://www.facebook.com/PPATBANGKOK
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ทำาไมคุุมกิำาเนิด
จึงสำำาคัุญต่อโลิกิ

ศาสำตราจารย์์นาย์แพัทย์์ สุำรศักิดิ�  ฐานีพัานิชสำกุิลิ นาย์กิ สำวท
เร่�อง/ภาพ ปนัฐพงศ์ นรดี

คุงปฎิิเสำธไม่ได้ว่า “กิารคุุมกิำาเนิด” เป็นกิลิไกิสำำาคุัญในกิาร 
คุวบ้คุุมจำานวนประชากิรให้มีขนาดที�เหมาะสำมกิับ้ทรัพัย์ากิร 
แลิะศักิย์ภาพักิารเลิี�ย์งดูของแต่ลิะคุรอบ้คุรัว ซึ่ึ�งสำ่งผลิโดย์ตรง 
ต่อคุุณภาพัชีวิตของประชากิร มีลิูกิมากิเกิินกิำาลิังกิ็ลิำาบ้ากิ 
กิารมีลิูกิแบ้บ้พัอดีจึงเป็นเร่�องตอบ้โจทย์์ของคุนย์ุคุนี�  แลิ้วทำาไม 
กิารคุุมกิำาเนิดจึงสำำาคุัญต่อโลิกิ ศาสำตราจารย์์นาย์แพัทย์ ์
สำุรศักิดิ�  ฐานีพัานิชสำกิุลิ นาย์กิ สำวท มีคุำาตอบ้ให้...

shorturl.at/psMP6


6

พัันธกิิจผลิิตผลิ

6

ทำาไมจึงมีวันคุุมกิำาเนิดโลิกิ
	 วัันทุ่�	 26	 กัันยายนของทุุกัปีี	 ถึ่อเปี็นวัันคุุมกัำาเนิดโลกั 
(World	 Contraception	 Day	 2020)	 ถึูกักัำาห้นดข้ �น 
เม่�อปีี	 พื่.ศ.	 2550	 จัากับุคุคุลและองคุ์กัรทุ่�เกั่�ยวัข้องกัับกัาร 
คุุมกัำาเนิดโลกั	 เช่น	 สห้พัื่นธ์ีวัางแผนคุรอบคุรัวัระห้ว่ัางปีระเทุศ	
(IPPF),	 WHO,	 UNFPA,	 POPULATION	 COUNCIL, 
Pathfinder	 International,	Women	Deliver	 และองค์ุกัร 
อ่�น	ๆ		เป้ีาห้มายของกัารจััดงานน่�ข้�น		เพ่ื่�อให้้ทุุกัคุนตระห้นักัถ้ึง
คุวัามสำาคัุญของกัารเข้าถ้ึงวิัธ่ีกัารคุุมกัำาเนิดในทุุกัรูปีแบบอย่าง 
ถึูกัวัิธี่	 โดยทุุกัคุนสามารถึตัดสินใจัเล่อกัทุางเล่อกัในเร่�องของ 
สุขภ์าพื่ทุางเพื่ศ	และอนามัยกัารเจัริญพัื่นธ์ุีได้ด้วัยตนเอง	

ทำาไมกิารคุุมกิำาเนิดโลิกิจึงสำำาคุัญต่อโลิกิ
	 ห้ลังจัากัสงคุรามโลกัคุรั�งทุ่�	2	ยุติลง	ทุุกัปีระเทุศทัุ�วัโลกัได้ส่งเสริม 
ให้้ปีระชากัรภ์ายในปีระเทุศแข่งขันม่ลูกักัันเยอะ	 ๆ	 จันเกัิด 
เป็ีนปีรากัฏกัารณ์์	Baby	Boom	เช่น	ในสห้รัฐฯ	ช่วังปีี	2489-2507	
และในญ่�ปุี�นช่วังปีี	2490-2492

	 ปีระเทุศไทุยปีี	 2506-2526	 ปีระชากัรทุ่�เกัิดในช่วังดังกัล่าวัม่จัำานวันมากักัวั่า 
1	 ล้านคุนต่อปีี	 ห้น่วัยงานและองค์ุกัรทุ่�เก่ั�ยวัข้อง	 เล็งเห็้นว่ัาห้ากัปีล่อยให้้ปีระชากัร 
โลกัเพิื่�มข้�นเร่�อย	ๆ	ปัีญห้ากัารขาดแคุลนอาห้าร	นำ�าสะอาด	ทุ่�อยูอ่าศัย	ยารักัษาโรคุ	
โดยเฉพื่าะปีัญห้าด้านกัารศ้กัษาและกัารบรกิัารทุางสาธีารณ์สุขจัะทุวั่คุวัามรุนแรง 
มากักัวั่าทุ่�เปี็นอยู่	 	 จั้งเริ�มกัำาห้นดนโยบายให้้ทุุกัปีระเทุศคุวับคุุมจัำานวันปีระชากัร 
ให้้ม่ขนาดทุ่�เห้มาะสมต่อทุรัพื่ยากัรและคุวัามสามารถึในกัารเล่�ยงดู	 ซ้ำ้�งจัะส่งผล 
โดยตรงต่อคุุณ์ภ์าพื่ช่วัิตของปีระชากัร

	 รัฐบาลไทุยในขณ์ะนั�นได้เสนอให้้ธีนาคุารโลกัส่งผู้เช่�ยวัชาญมาทุำากัารสำารวัจั 
สถึานกัารณ์์ทุางเศรษฐกัิจัของปีระเทุศไทุย	 โดยรายงานดังกัล่าวัช่ �ให้้เห้็นถึ้ง 
ผลกัระทุบจัากักัารเพื่ิ�มข้�นอย่างรวัดเร็วัของจัำานวันปีระชากัร	 จันรัฐบาลได้ปีระกัาศ 
นโยบายและจััดตั�งโคุรงกัารวัางแผนคุรอบคุรัวัแห่้งชาติในปีี	พื่.ศ.	2513	ในเวัลาต่อมา	
เพ่ื่�อแก้ัไขปัีญห้ากัารเพิื่�มข้�นของจัำานวันปีระชากัร	 ด้วัยกัารส่งเสริมให้้ปีระชากัรเข้าถ้ึง 
วัิธี่กัารคุุมกัำาเนิดในรูปีแบบต่าง	 ๆ	 พื่ร้อมกัับรณ์รงคุ์ให้้แต่ละคุรอบคุรวััม่ลูกัไม่เกัิน 
2	คุน	เพ่ื่�อให้้ลูกัทุ่�เกิัดมานั�นม่คุุณ์ภ์าพื่	ชะลออัตรากัารเกิัดจันปีระสบคุวัามสำาเร็จั	

2506-
2526
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หากิไม่มีกิารคุุมกิำาเนิดจะเกิิดอะไรขึ�น
	 แน่นอนว่ัาห้ากัไม่ม่กัารคุุมกัำาเนิดห้ร่อกัารวัางแผนคุรอบคุรัวั	
จัะส่งผลโดยตรงต่อคุุณ์ภ์าพื่ช่วั ิตของปีระชากัรทุั �วัโลกั	
กัารขาดแคุลนอาห้าร	 ทุ่�อยู่อาศัย	 ยารักัษาโรคุและทุรัพื่ยากัร 
ทุ่ �จัำาเปี็นต่อกัารดำารงช่พื่จัะขาดแคุลน	 เกัิดชุมชนแออัด 
มากัมาย	 กัารเข้าถึ้งระบบสาธีารณ์สุขทุ่ �ด่ทุำาได้ยากัมากั	
รวัมทัุ�งปัีญห้าด้านกัารศ้กัษา

กิารคุุมกิำาเนิดยั์งจำาเป็นในยุ์คุปัจจุบั้นหร่อไม่
	 กัารคุุมกัำาเนิดในยุคุปัีจัจุับันน่�ยงัม่คุวัามจัำาเป็ีนอยูม่ากั	เน่�องจัากั 
กัารคุุมกัำาเนิดเปี็นกัารวัางแผนคุรอบคุรัวั	 คุู ่รักัสามารถึกัำาห้นด 
จัำานวันกัารเกัิดให้้ม่ขนาดเห้มาะสม	 ตามกัำาลังคุวัามพื่ร้อมของ 
แต่ละคุรอบคุรัวั	 กัารเวั้นระยะห้่างกัารม่บุตร	 ทุำาให้้กัารม่ลูกัเม่�อ 
พื่ร้อมม่คุุณ์ภ์าพื่ตามไปีดว้ัย	 ขณ์ะเด่ยวักัันในกัลุม่ทุ่�ไม่ม่คุวัามพื่ร้อม 
ในกัารม่บุตร	 โดยเฉพื่าะกัลุม่วััยรุ่นนั�น	 กัารคุุมกัำาเนิดเปี็นสิ�งจัำาเปี็น 
และสำาคุัญทุ่�กัลุ่มคุนเห้ล่าน่�จัะต้องเข้าถึ้งกัารคุุมกัำาเนิดได้อย่าง 
เห้มาะสมและสะดวักั

ประเทศในแถบ้ยุ์โรปเข้าถึงกิารคุุมกิำาเนิดมากิกิว่าบ้้านเรา
มีเหตุุผล 2 ข้้อที�อธิิบายว่า ทำาไมประเทศในแถบยุโรปเข้้าถึงวิธีิการคุมกำาเนิดมากกว่าประเทศไทย

พัันธกิิจผลิิตผลิ

1.
ประชากรในแถบประเทศยุโรปนั�น

มีความรู้เกี�ยวกับการดูแลรักษาสุข้ภาพ
ดีกว่าประชากรไทย การวางแผนครอบครัว

ในประเทศแถบยุโรปนั�น
อยู่ในวิถีชีวิตุข้องประชากร

2.
สภาพเศรษฐกิจครัวเร่อนหร่อรายได้
ข้องประชากรในประเทศแถบยุโรป

มีมากกว่าประชากรในเอเชียและประเทศไทย
ดังนั�นการเข้้าถึงวิธีิการคุมกำาเนิด

จึงมีคุณภาพที�ดีกว่า
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เริ�มกิินย์าเม็ดคุุมกิำาเนิดเม่�อไหร่ดี
	 กัารกัินยาเม็ดคุุมกัำาเนิดนั�น	 คุวัรเริ �มกัินห้ลังจัากัทุ่�เราคุิดวั่า 
เราจั ำาเปี ็นต ้องคุ ุมกั ำาเน ิดและอยู ่ ในวั ัยทุ ่ �ปีระจั ำาเด ่อนห้ร ่อ 
รอบเด่อนมา	 โดยสามารถึกัินได้ห้ลังจัากัทุ่�ปีระจัำาเด่อนมาไม่เกัิน	 5	
วััน	เช่น	ถ้ึาเป็ีนปีระจัำาเด่อนวัันจัันทุร์	ก็ัให้้เริ�มกิันเม็ดแรกัของช่องทุ่� 
เข่ยนวั่าวัันจัันทุร์	 โดยส่วันให้ญ่แล้วัจัะใช้เปี็นตัวัอักัษรย่อ	 “จั” 
ห้ร่อ	 “Mon”	 แต่ถึ้าห้ากัแผงยาคุุมกัำาเนิดไม่ม่วัันระบุไวั้	 ให้้เริ�ม 
กิันเม็ดแรกัตรงช่องทุ่�เข่ยนว่ัา	“จุัดเริ�มต้น”	ห้ร่อ	“start”	ก็ัได้เช่นกััน

	 ห้ลังจัากัทุ่�เริ �มกัินเม็ดแรกัของแผงแล้วั	 ให้้กัินอย่างต่อเน่�อง 
ทุุกัวััน	 วัันละ	 1	 เม็ด	 ตามลำาดับของลูกัศรจัะช่�ระบุไวั้ให้้กัินไปี 
เร่�อย	ๆ	จันกัว่ัายาห้มดแผง	ทัุ�งน่�ห้ากัเป็ีนยาคุุมกัำาเนิดแบบ	21	เม็ด	
เม่�อกิันยาห้มดแผง	 แล้วัให้้นับเว้ันเวัลากิันยาไปีอ่กั	 7	 วััน	 แล้วัก็ัให้้ 
เริ �มกัินยาแผงให้ม่ในวัันทุ่ �	 8	 ซ้ำ้ �งไม่ต้องสนใจัวั่าปีระจัำาเด่อน 
จัะห้มดแล้วัห้ร่อยังไม่ห้มดก็ัตาม	

	 ส่วันถ้ึาเป็ีนยาคุุมกัำาเนิดแบบทุ่�ม่	28	 เม็ด	ให้้กิันจันห้มดทัุ�งแผง	
28	 เม็ด	 และเม่�อห้มดแผงแล้วักั็ให้้กัินแผงให้ม่ในวัันต่อไปีได้ทุันทุ ่
โดยไม่ต้องห้ยุดรอ	

วิธีกิารคุุมกิำาเนิด
ที�ได้รับ้คุวามนิย์ม

ในบ้้านเรา
ยาเม็ดคุมกำาเนิดเป็ีนเวัชภั์ณ์ฑ์์ทุ่�ได้รับคุวัามนิยม

เป็ีนอย่างมากัในประเทศไทยมากักัว่ัา	25%
เน่�องจัากัประสิทธิิภาพสูง	เข้าถ้ึงได้ง่าย
ผลข้้างเคียงมีน้อยห้ร่อแทุบไม่ม่เลย
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คุวรหยุ์ดกิินย์าเม็ดคุุมกิำาเนิดเม่�อไหร่
	 ยาเม็ดคุุมกัำาเนิดนั�น	 สามารถึกัินได้เร่�อย	 ๆ	 จันกัวั่าเราจัะเข้าสู่วััยทุอง 
ห้ร่อวั ัยห้มดปีระจัำาเด ่อน	 บางคุนเล ่อกัวั ิธี ่กัารคุุมกั ำาเน ิดแบบถึาวัร 
คุ่อ	กัารทุำาห้มัน	ก็ัไม่จัำาเป็ีนต้องกิันยาเม็ดคุุมกัำาเนิด

ล่ิมกิินย์าเม็ดคุุมกิำาเนิดจะทำาอย่์างไร
● ล่มกินยา 1 เม็ด	ให้้ร่บกิันยาทัุนทุ่ทุ่�น้กัได้	แล้วัก็ักิันต่อไปี 
	 ตามเวัลาเดิม
● ล่มกินยา 2 เม็ด	ห้ากัล่มกิันยาคุุมกัำาเนิด	2	วััน	ให้้กิันยาคุุม	 
	 2	เม็ดในวัันทุ่�จัำาได้	(เช้าและเย็น)	และให้้กิันต่ออ่กั	2	เม็ด	 
	 (เช้าและเย็น)	 ในวัันต่อไปีเช่นเด่ยวักััน	 จัากันั�นกั็ให้้กัิน 
	 ตามปีกัติจันกัวั่าจัะห้มดแผง	 แต่เพื่่�อคุวัามปีลอดภ์ัยและ 
	 มั�นใจั	เด่อนนั�นคุวัรใช้ถุึงยางอนามัยคุวับคูุ่ไปีด้วัยจัะด่ทุ่�สุด
● ล่มกินยา 3 เม็ด	 ให้้ห้ยดุกิันยาแผงนั�นทัุนทุ่	 แล้วัรอเริ�ม 
	 แผงให้ม่ในวัันแรกัทุ่�ม่ปีระจัำาเด่อนในคุรั�งต่อไปี	 ซ้ำ้�งเวัลา 
	 ทุ่�เห้ล่อจัะต้องใช้วัิธี่คุุมกัำาเนิดโดยวัิธี่อ่�นแทุนไปีกั่อน

9

ถ้าประจำาเด่อนไม่มาเลิย์จะเริ�มกิินย์าเม็ด 
คุุมกิำาเนิดช่วงไหน
	 ด่ทุ่�สุดคุ่อกัารรอให้้ปีระจัำาเด่อนมากั่อนแล้วัคุ่อยกัินยาเม็ด 
คุุมกัำาเนิด	โดยระห้ว่ัางรอให้้ปีระจัำาเด่อนมาคุวัรใช้	“ถุึงยางอนามัย” 
ป้ีองกัันกัารตั�งคุรรภ์์และป้ีองกัันโรคุติดต่อทุางเพื่ศสัมพัื่นธ์ีไปีก่ัอน

ผลิข้างเคีุย์งของย์าเม็ดคุุมกิำาเนิด
	 ผลข้างเคุ่ยงจัากัยาเม็ดคุุมกัำาเนิดนั�นในแต่ละชนิดแตกัต่างกััน	 ข้�นอยู่กัับ 
ปีริมาณ์ของฮอร์โมนและร่างกัายของแต่ละคุน	 โดยส่วันให้ญ่แล้วัอาจัทุำาให้ ้
คุล่�นไส้อาเจั่ยน	 	 ซ้ำ้�งมักัพื่บได้ในบางคุนทุ่�เพื่ิ�งเริ�มกัินยา	 2	 –	 3	 แผงแรกั 
ให้้แกั้ปีัญห้าโดยกัินยาห้ลังอาห้ารเย็น	 ห้ร่อกั่อนนอน	 บางคุนม่อากัารเจั็บ 
คัุดเต้านม	พื่บในระยะแรกัของกัารใช้ยา	 ซ้้ำ�งอากัารน่�จัะห้ายเอง	 ในระยะต่อมา 
บางคุนเล่อดออกักัะปีริบกัะปีรอย	อาจัพื่บได้ในระยะแรกั	ห้ร่อในผู้ทุ่�ล่มกิันยา 
บ่อย	ๆ	ดังนั�นคุวัรกิันอย่างสมำ�าเสมอ
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	 ในอนาคุตจัะม่ยาเม็ดคุุมกัำาเนิดทุ่�ม่ขนาดน้อยลง	 ม่กัารกัิน 
ทุ่�น้อยลง	อาจัจัะม่ยากิันเพ่ื่ยง	1	สัปีดาห์้	แต่สามารถึใช้คุุมกัำาเนิดได้
อย่างม่ปีระสิทุธิีภ์าพื่	แทุนทุ่�จัะต้องกิันทัุ�งเด่อนเห้ม่อนปัีจัจุับัน

 แม้ทั�วโลกจะมีอัตุราการเกิดที�สวนทางกับปริมาณความตุ้องการ 
แรงงานในแวดวงอุตุสาหกรรม แตุ่อย่าล่มว่า “การคุมกำาเนิด” 
ยังคงมีความจำาเป็นสำาหรับการดำารงอยู่ข้องประชากรโลก เพราะ 
การคุมกำาเนิดจะเป็นมาตุรวัดคุณภาพข้องประชากรเกิดน้อย 
แตุ่มีคุณภาพ ดีกว่าเกิดมากแตุ่ไม่พร้อมจะดูแล

นวัตกิรรมของกิารคุุมกิำาเนิดในยุ์คุปัจจุบั้น
	 ปัีจัจุับันม่กัารพัื่ฒนาเทุคุโนโลย่กัารคุุมกัำาเนิดข้�นทุุกัด้าน	 เช่น
ยาเม็ดคุุมกัำาเนิดทุ่�ม่ฮอร์โมนตำ�า	ม่คุวัามปีลอดภั์ย	และเป็ีนธีรรมชาติ 
ทุ่�สุด	 โดยยาเม็ดบางชนิดสามารถึช่วัยลดอากัารก่ัอนม่ปีระจัำาเด่อน 
ได้ขณ์ะทุ่�ยาฉ่ดม่กัารพื่ัฒนาจัากัทุ่�ต้องฉ่ด	 3	 เด่อน	 เห้ล่อเพื่่ยง	 1	
เด่อน	 และลดขนาดจัากั	 3	 ซ้ำ่ซ้ำ่	 เห้ล่อเพื่่ยง	 1	 ซ้ำ่ซ้ำ่เทุ่านั �น	
ส่วันยาฝัังคุุมกัำาเนิด	เดิมทุ่ต้องใช้มากัถ้ึง	6	ห้ลอด	เพ่ื่�อคุุมกัำาเนิด 
ใน	5	ปีี	ปัีจัจุับันใช้เพ่ื่ยง	2	ห้ลอด	คุุมได้	5	ปีี	ห้ร่อ	1	ห้ลอด	คุุมได้	
3	ปีี	ห้ร่อแม้แต่ห่้วังอนามัย	ในอด่ตเป็ีนห่้วังทุ่�ม่ทุองแดง	ทุุกัวัันน่� 
เปีล่�ยนเปี็นห้่วังทุ่�ม่ฮอร์โมนเพื่่�อลดปีระจัำาเด่อนและอากัารปีวัด	
รวัมทัุ�งช่วัยรักัษาโรคุบางโรคุได้	

จริงหร่อไม่ ย์าเม็ดคุุมกิำาเนิดฉุุกิเฉิุน
ไม่คุวรกิินเกิิน 2 คุรั�งในชีวิต
ไม่จัริง	ยาเม็ดคุุมกัำาเนิดฉุกัเฉินนั�นคุวัรใช้ในกัรณ่์ฉุกัเฉินเทุ่านั�น	เช่นไม่ได้คุุมกัำาเนิด 
แบบปีกัติ	 ถึูกัข่มข่น	 แนะนำาวั่าไม่คุวัรกัินบ่อยจันเกัินไปี	 เพื่ราะจัะทุำาให้้ม่ผล 
ข้างเคุ่ยงได้	 เช่น	 เล่อดออกักัะปีริบกัะปีรอย	คุล่�นไส้อาเจ่ัยน	ห้ร่ออาจัจัะตั�งคุรรภ์์ 
นอกัมดลูกัได้	 โดยกัารกัินยาเม็ดคุุมกัำาเนิดฉุกัเฉินนั�น	 สามารถึกัินพื่ร้อมกัันได ้
2	เม็ด	ภ์ายในระยะเวัลาไม่เกิัน	72	ชั�วัโมงห้ลังจัากัม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ี



1.	 มีีคู่่�ชีีวิิตทีี่�ดีี

2.	 มีีคู่วิามีพร้้อมีในการ้เร้ิ�มีต้นชีีวิิตคู่่�	คืู่อ	วุิฒิิภาวิะพร้้อมี	มีีคู่วิามีม่ี�นคู่ง
	 ที่างด้ีานการ้งานและทีี่�อยู่่�อาศ่ัยู่
3.	 วิางแผนการ้มีีล่กได้ีอยู่�างเหมีาะสมีก่บคู่วิามีพร้้อมีของคู่ร้อบคู่ร้่วิ	เชี�น	
	 จำำานวินบุตร้	ร้ะยู่ะห�างการ้มีีบุตร้	ร้ะยู่ะเวิลาการ้มีีบุตร้	หร้ือวิิธีีการ้คุู่มีกำาเนิดี	

4.	 เลี�ยู่งด่ีล่กได้ีอยู่�างดีี	ท่ี่�วิถึึง		ให้คู่วิามีร้่ก	ให้การ้ศึักษา	และอบร้มีส่�งสอน

ปรึกษาวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพได้ที�คลินิกเวชกรรม สวท ทั�ง 10 แห่ง www.ppat.or.th

วางแผนคุรอบ้คุรัวดีอย์่างไร
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อย์ากิมีลูิกิ...ทำายั์งไงได้บ้้าง
อาจารย์์ พัญ.ณิชมน ภาคุย์์ภิญโญ
ศูนย์์ผู้มีบุ้ตรย์ากิ โรงพัย์าบ้าลิศิริราช
เร่�อง/ภาพ ปนัฐพงศ์ นรดี

หล�ยคุรอบ้คุรัวอย�กำมีลูกำ ทำำ�ยังไงก็ำไม่มี 
สำ่วนิหนิึ�งเกำิดจึ�กำอ�ยุทำี�ม�กำข้ึ�นิ หนิ้�ทำี � 
กำ�รง�นิทำำ�ให้เคุรียดสำะสำม ร่�งกำ�ยไม่ 
สำมบู้รณ์์ ทำำ�ให้กำ�รมีลูกำเป็นิเร่�องทำี�แสำนิจึะ 
ลำ�บ้�กำ ใคุรอย�กำมีลูกำอย่�เพ่ิ�งหมดหวัง 
ยังมีวิธ์ีชื่่วยให้กำ�รมีลูกำเป็นิคุว�มจึริงได้ 
แล้วอะไรคุ่อสำ�เหตุ่ทำี �แทำ้จึริงข้องกำ�รมี 
ลูกำย�กำ  อ�จึ�รย์    พ่ญ.ณิิชมนิ    ภ�คุย์ภิญโญ 
ศูนิย์ผิู้มีบุ้ต่รย�กำ โรงพ่ย�บ้�ลศิริร�ชื่ 
ให้คุว�มรู้ในิประเด็นินีิ�ไว้อย่�งน่ิ�สำนิใจึ

12

shorturl.at/npD05


13

“ภาวะมีบุ้ตรย์ากิ” คุ่ออะไร 
	 ภ์าวัะกัารม่บุตรยากัห้ร่อภ์าวัะกัารม่ลูกัยากั	 (Infertility)	 คุ่อ	 ภ์าวัะของคุู่สมรสทุ่�ม่คุวัามสัมพื่ันธี์ทุางเพื่ศ 
เป็ีนปีกัติในระยะเวัลา	 12	 เด่อนข้�นไปี	 แล้วัยังไม่ม่กัารตั�งคุรรภ์์เกิัดข้�น	 โดยในระห้ว่ัางน่�ไม่ม่กัารคุุมกัำาเนิดใด	 ๆ	
ทัุ�งสิ�น	แบบน่�เข้าข่ายของกัารเกิัดปัีญห้าม่บุตรยากั	ซ้้ำ�งภ์าวัะม่บุตรยากันั�นสามารถึแบ่งได้เป็ีน	2	ปีระเภ์ทุคุ่อ

สำาเหตุของกิาร
มีบุ้ตรย์ากิมีอะไรบ้้าง
ปัญหาการมีบุตุรยากนั�น
มีสาเหตุุสำาคัญมากจาก
3 ปัจจัยหลักด้วยกัน ค่อ

1.
ภาวะมีบุ้ตรย์ากิ ชนิดปฐมภูมิ

(Primary Infertility)
ค่อคู่สมรสที�มีบุตุรยาก

โดยยังไม่เคยมีบุตุรมาก่อน 

2.
ภาวะมีบุ้ตรย์ากิ ชนิดทุติย์ภูมิ

(Secondary Infertility)
ค่อคู่สมรสที�เคยมีบุตุรมาก่อนหน้านี�แล้ว

แตุ่ไม่สามารถตัุ�งครรภ์ได้อีก

1. ปัญหามีบุตุรยากที�เกิดจากฝ่่ายชาย
 มักัเกัิดจัากัไลฟ์์สไตล์	 เช่น	 ด่ �มแอลกัอฮอล์เปี็นปีระจัำา	
สูบบุห้ร่�จััด	ติดสารเสพื่ติด	ปัีญห้าทุ่�เกิัดจัากัอายุและปัีญห้าทุาง
สุขภ์าพื่	 เช่น	 อายุมากัข้�นและอาจัม่คุวัามผิดปีกัติของฮอร์โมน 
จันอาจัเปี็นสาเห้ตุให้้ม่อากัารห้ลั�งนำ�าอสุจัิโดยไม่ม่ตัวัอสุจัิห้ร่อ 
อสุจัิน้อยลงจันไม่ม่	 เช่�ออสุจัิม่รูปีร่างผิดปีกัติ	 เช่�ออสุจัิอ่อนแอ	
ปัีญห้าอวััยวัะเพื่ศไม่แข็งตัวั	 ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ีลดน้อยลง	 และเวัลาทุ่� 
ไม่เห้มาะสมสำาห้รับกัารม่เพื่ศสัมพื่ันธี์	 ม่ปีัญห้าสุขภ์าพื่	 เช่น	
เป็ีนห้มัน	ห้ร่อต้องรับเคุม่บำาบัด

2. ปัญหามีบุตุรยากที�เกิดจากฝ่่ายหญิง
	 เกิัดจัากัไลฟ์์สไตล์	เช่น	ด่�มแอลกัอฮอล์เป็ีนปีระจัำา 
สูบบุห้ร่�จััด	 ติดสารเสพื่ติด	 กัารเล่อกัอาห้ารกัารกัิน 
ทุ่�เปี็นผลเส่ยต่อสุขภ์าพื่	 เกัิดจัากัคุวัามอ้วัน	 ม่คุวัาม 
เคุร่ยดทุ่�เกิัดจัากักัารทุำางานห้ร่อปัีญห้าส่วันตัวั	 ปัีญห้า 
ทุ่�เกัิดจัากัอายุและปีัญห้าทุางสุขภ์าพื่	 เช่นเกัิดโรคุ 
ติดต่อทุางเพื่ศสัมพื่ันธี์	 ปีัญห้าสุขภ์าพื่ทุ่ �เกัิดจัากั 
กัารเปีล่�ยนแปีลงฮอร์โมนอายทุุ่�มากัข้�น	ทุำาให้้ม่ปัีญห้า 
สุขภ์าพื่	เช่น	ภ์าวัะไข่ไม่ตกั	ทุ่อรังไข่อุดตัน	ม่เน่�องอกั 
ในมดลูกั	 ม่พื่ังผ่ดเกัิดข้ �นในช่องเชิงกัราน	 ห้ร่อทุ่ � 
ปีีกัมดลูกั	 ห้ร่อโรคุเย่�อบุโพื่รงมดลูกัเจัริญผิดทุ่�ซ้ำ้�งเปี็น 
สาเห้ตุทุ่�พื่บบ่อยในผู้ห้ญิงทุ่�ม่บุตรยากั	ฯลฯ	ส่วันให้ญ่
ผู้ห้ญิงทุ่�ม่ปีัญห้าบริเวัณ์มดลูกัเช่นน่�	 มักัจัะม่อากัาร 
ปีระจัำาเด่อนมาไม่ปีกัติ		ม่อากัารปีวัดทุ้องผิดปีกัติ

3. ปัญหามีบุตุรยากที�เกิดจากทั�งสองฝ่่าย
	 เปี็นอ่กัห้น้�งสาเห้ตุทุ่ �ทุำาให้้เกัิดภ์าวัะ 
ม่บุตรยากัทุั �งน่ �จั้งคุวัรไปีพื่บแพื่ทุย์เพื่่ �อ 
ปีร้กัษาห้าสาเห้ตุของทัุ�งสองฝั�าย	โดยแพื่ทุย์ 
จัะทุำากัารตรวัจัห้าสาเห้ตุห้ากัเปี็นฝั�ายชาย
ส่วันมากักั็จัะซ้ำักัปีระวััติส่วันตัวัและตรวัจั 
เช่�ออสุจัิ	 เพื่ราะฉะนั�นจั้งคุวัรงดกัารห้ลั�ง 
อสุจัิปีระมาณ์	 2-7	 วััน	 กั่อนมาพื่บแพื่ทุย์ 
ส่วันกัารห้าสาเห้ตุในฝั�ายห้ญิงกั็มักัจัะ 
ซั้ำกัปีระวััติส่วันตัวั	และทุำากัารตรวัจัภ์ายใน	
ตรวัจัระดับฮอร์โมนเพื่ศ	 ซ้ำ้ �งข้ �นอยู ่กั ับ 
ดุลยพื่ินิจัของแพื่ทุย์

บ้้านของเรา
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1. เครียดบ่อย	 คุวัามเคุร่ยดนอกัจัากัจัะส่งผลเส่ยต่อสุขภ์าพื่จัิตใจัแล้วั	 ยังเปี็น 
ห้น้�งในสาเห้ตทุุ่�ทุำาให้้ม่ลูกัยากัอ่กัดว้ัย	 เพื่ราะฮอร์โมนจัากัคุวัามเคุรย่ดจัะรบกัวัน
กัารทุำางานของฮอร์โมนในระบบส่บพื่ันธีุ์	 ส่งผลให้้เกัิดภ์าวัะไข่ไม่ตกัทุำาให้้ไข่ 
เจัริญเติบโตไม่สมบูรณ์์	อ่กัทัุ�งยังทุำาให้้ไข่ทุ่�ปีฏิสนธิีแล้วัฝัังตัวัทุ่�มดลูกัได้ยากัข้�น	

2. ด่�มแอลกอฮอล์มากไป	 กัารด่�มเห้ล้า	 เบ่ยร์	 ห้ร่อไวัน์มากัเกัินไปี	 ส่งผลให้้ 
โอกัาสในกัารม่ลูกัลดลงถ้ึง	50%	เลยทุ่เด่ยวั	เพื่ราะจัะทุำาให้้ปีริมาณ์ของอสุจิัลดลง	
ไม่แข็งแรง	 เคุล่�อนไห้วัไม่ด่	 ห้ร่อม่รูปีร่างผิดปีกัติ	 ทุั�งยังเปี็นสาเห้ตุลดกัารดูดซ้ำ้ม 
สารอาห้ารทุ่�จัำาเป็ีนต่อคุวัามแข็งแรงของอสุจิัอ่กัด้วัย

3. กินอาหารไม่มีประโยชน์	 กัารกิันอาห้ารทุ่�ไม่ม่ปีระโยชน์	 จัะส่งผลให้้สารอาห้าร 
เข้าไปีเล่�ยงร่างกัายไม่เพ่ื่ยงพื่อ	ม่ผลต่อภ์าวัะกัารม่บุตรยากัด้วัย	คุวัรเล่อกักิันอาห้าร
ทุ่�ห้ลากัห้ลายอย่างเห้มาะสม	โดยเฉพื่าะผักัและผลไม้

4. สูบบุหรี�เป็นประจำา	 เพื่ราะในบุห้ร่�ม่สารพื่ิษทุ่�เปี็นอันตรายต่อร่างกัาย	 ทุำาให้้ 
ฮอร์โมนผิดปีกัติ	อสุจิัม่จัำานวันลดลง	อสุจิัไม่ม่คุุณ์ภ์าพื่	และยังเป็ีนกัารลดกัารตกัไข่ 
ของฝั�ายห้ญิง	ลดปีระสิทุธิีภ์าพื่ของมดลูกัทุ่�เป็ีนทุ่�ฝัังของตัวัอ่อนอ่กัด้วัย

5. อายุที�เพิ�มข้ึ�น	 อายุทุ่ �มากัข้ �น	 ฮอร์โมนและคุวัามเปีล่ �ยนแปีลงกั็มากัข้ �น 
ตามไปีด้วัย	โดยเฉพื่าะผู้ห้ญิงทุ่�อายุสามสิบข้�นไปีโอกัาสในกัารม่ลูกัก็ัจัะลดน้อยลง 
ไปีด้วัย	 และยังเส่ �ยงต่อกัารทุ่ �ล ูกัในทุ้องจัะม่คุวัามผิดปีกัติมากัข้ �น	 เช่น	
โรคุดาวัน์ซิ้ำนโดรม	โรคุตับโต	ม้ามโต	โรคุปีากัแห้ว่ังเพื่ดานโห้ว่ั

พัฤติกิรรมที�ส่ำงผลิให้มีลูิกิย์ากิมีอะไรบ้้าง
พฤตุิกรรมที�ทำาให้มีลูกยากจำาแนกได้ 10 ข้้อด้วยกัน ค่อ
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6. มีปัญหานำ�าหนักตัุวเกิน	นำ�าห้นักัข้�น	ๆ	ลง	ๆ	ห้ร่อนำ�าห้นักัมากัห้ร่อน้อยเกิันไปี
จัะทุำาให้้ร่างกัายปีรับตัวัเพื่่�อเตร่ยมพื่ร้อมต่อกัารม่ลูกัได้ยากัข้�น	 คุวัามสามารถึ 
ในกัารเจัริญพื่ันธีุ์ลดลง	 แถึมยังเส่�ยงต่อกัารแทุ้งง่ายอ่กัด้วัย	 ม่กัารศ้กัษาพื่บวั่า 
ผู้ห้ญิงทุ่�ม่นำ�าห้นักัตำ�ากัวั่ามาตรฐาน	 ต้องใช้เวัลากัวั่าจัะตั�งทุ้องได้นานกัวั่าผู้ห้ญิง 
ทุ่�ม่นำ�าห้นักัตัวัปีกัติถึ้ง	 4	 เทุ่า	 ในขณ์ะทุ่�ผู้ห้ญิงทุ่�ม่นำ�าห้นักัมากักัวั่าเกัณ์ฑ์์ใช้เวัลา 
มากักัวั่า	 2	 เทุ่าจั้งตั �งทุ้อง	 ส่วันในผู ้ชายอ้วันจัะม่จัำานวันอสุจัิลดลง	 22%	
และม่คุวัามเข้มข้นลดลง	24%

7. ด่�มเคร่�องด่�มที�มีคาเฟอีนมากเกินไป	 กัารทุ่�ร่างกัายได้รับคุาเฟ์อ่นปีระมาณ์ 
300	 มิลลิกัรัมต่อวัันห้ร่อเทุ่ยบเทุ่ากัับกัาแฟ์ชงเอง	 3	 ถ้ึวัย	 จัะส่งผลให้้เกิัดคุวัาม 
เส่�ยงทุ่�จัะม่ลูกัได้ยากัข้�น	โดยส่งผลให้้โอกัาสกัารม่ลูกัลดลงถ้ึง	26%	เลยทุ่เด่ยวั

8. ด่�มนำ�าอัดลมบ่อย	 จัริงอยู่ทุ่�ด่�มแล้วัช่�นใจั	 แต่นำ�าอัดลมไม่ได้ให้้ปีระโยชน์ใด	 ๆ	
กัับร่างกัาย	ปีริมาณ์นำ�าตาลทุ่�อยู่ในนำ�าอัดลมนั�นมากัม่แต่จัะทุำาให้้อ้วัน	ซ้้ำ�งเป็ีนสาเห้ตุ 
ห้น้�งของกัารม่บุตรยากั

9. ไม่ออกกำาลังกาย	 เพื่ราะกัารออกักัำาลังกัายนอกัจัากัจัะช่วัยเผาผลาญไขมัน 
ในร่างกัายแล้วั	 ยังกัระตุ้นคุวัามรู้ส้กัทุางเพื่ศและช่วัยในกัารเจัริญพื่ันธีุ์	 รวัมถึ้ง 
กัารทุำางานของห้ัวัใจัทุ่�แข็งแรง	 จั้งม่คุวัามพื่ร้อมในกัารม่ลูกัมากักัวั่าผู ้ทุ่ �ไม่ 
ออกักัำาลังกัาย

10. ร่างกายได้รับสารเคมีมากเกินไป	ทัุ�งสารเคุม่จัากัเคุร่�องสำาอาง	จัากัสิ�งแวัดล้อม	
ห้ร่อกัารทุานอาห้ารทุ่�ปีนเป้ี�อนสารเคุม่	สารโลห้ะห้นักัอย่างตะกัั�วัทุ่�สะสมในร่างกัาย
ย่อมส่งผลต่อกัารทุำางานของรังไข่	ทุำาให้้เซ้ำลล์ส่บพัื่นธ์ุีทุำางานผิดปีกัติ
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อายุเท่าไหร่จึงมีลูกยาก 
	 ส่วันให้ญ่แล้วัผู้ห้ญิงทุ่�ม่อายุ	35	ปีีข้�นไปีนั�นเส่�ยงต่อกัารม่บุตรยากั	ยิ�งสุขภ์าพื่ร่างกัายไม่สมบูรณ์์ 
รอบเด่อนมาไม่สมำ�าเสมอห้ร่อไม่ม่รอบเด่อนเลย	 ปีวัดทุ้องปีระจัำาเด่อนอย่างรุนแรง	 ได้รับกัาร 
วัินิจัฉัยวั่าปี�วัยเปี็นโรคุเย่�อบุโพื่รงมดลูกัเจัริญผิดทุ่�	 (Endometriosis)	 ห้ร่อติดเช่�อในอุ้งเชิงกัราน 
(Pelvic	 Inflammatory	 Disease:	 PID)	 เคุยแทุ้งมาแล้วัห้ลายคุรั�ง	 กัลุ่มน่�เปี็นกัลุ่มเส่�ยงต่อกัาร 
ม่บุตรยากั

รักษาการมีลูกยากมีวิธีิการอย่างไรบ้าง
	 ภ์าวัะม่ลูกัยากัสามารถึรักัษาได้ด้วัยยา	กัารผ่าตัด	ห้ร่อกัารช่วัยตั�งคุรรภ์์ด้วัยวิัธ่ีทุางกัารแพื่ทุย์ 
โดยแพื่ทุย์จัะพิื่จัารณ์าวิัธ่ีรักัษาทุ่�เห้มาะสมให้้แก่ัผู้ปี�วัยตามปัีจัจััยต่าง	ๆ 	ได้แก่ั	สาเห้ตุทุ่�ทุำาให้้ม่ลูกัยากั	
ระยะเวัลาทุ่�ปีระสบภ์าวัะม่ลูกัยากั	 อายุของฝั�ายห้ญิง	 คุวัามสมัคุรใจัของผู้ปี�วัยห้ลังปีร้กัษากัับ 
แพื่ทุย์โดยวิัธ่ีรักัษาภ์าวัะม่ลูกัยากัของผู้ชายและผู้ห้ญิงม่ดังน่�

การ้ร้ก่ษาสำาหร้่บผ้่หญิิง	
 ผู้ห้ญิงทุ่�ปีระสบภ์าวัะม่ลูกัยากัอาจัต้องได้รับกัารรักัษา 
1-2	วิัธ่ี	อย่างไรก็ัตาม	ผู้ปี�วัยอาจัต้องรับกัารรักัษาด้วัยวิัธ่ีต่าง	ๆ	
จันกัว่ัาจัะสามารถึตั�งคุรรภ์์ได้	ดังน่�

1. ยากระตุุ้นการตุกไข้่	 แพื่ทุย์จัะใช้ยารักัษาผู้ปี�วัยทุ่�ม่ปีัญห้า 
เกั่ �ยวักัับกัารตกัไข่	 โดยจัะให้้ยาโคุลม่ฟ์ีน	 (Clomifene)	
ทุาม็อกัซ้ำิเฟ์น	 (Tamoxifen)	 โกันาโทุรโดปีิน	 (Gonatrodo-
phins)	 ห้ร่อฮอร์โมนโกันาโทุรโดปีิน	 และยากัลุ่มโดพื่าม่น 
อะโกันิสต์	 (Dopamine	 Agonists)	 ยาเห้ล่าน่ �จัะกัระตุ ้น	
และทุำาให้้ตกัไข่อย่างสมำ �าเสมอ	 ผู ้ปี�วัยคุวัรปีร้กัษาแพื่ทุย์ 
เก่ั�ยวักัับผลกัารรักัษาและคุวัามเส่�ยงก่ัอนใช้ยา

2. การฉีีดนำ�าเช่�อเข้้าโพรงมดลูกโดยตุรง (Intrauterine 
Insemination) แพื่ทุย์จัะฉ่ดนำ �าเช่ �อเข้าไปีปีฏิสนธีิกัับไข่ 
โดยตรง	 โดยจัะสอดทุ่อพื่ลาสติกัทุ่�บรรจัุนำ�าเช่�อเข้าไปีทุ่�มดลูกั 
ในช่วังทุ่�เกัิดกัารตกัไข่ตามรอบเด่อนปีกัติห้ร่อจัากักัารใช้ยา 
กัระตุ้นกัารตกัไข่

3. การผ่าตุัด	 ผู ้ทุ ่ �ม ่ปี ัญห้าสุขภ์าพื่เกั่ �ยวักัับมดลูกั	 เช่น	
ม่ติ �งเน่ �อโพื่รงมดลูกั	 ห้ร่อเกัิดแผลทุ่�เน่ �อเย่ �อภ์ายในมดลูกั	
จัะได้รับกัารผ่าตัดแบบส่องกัล้อง	เพ่ื่�อรักัษาปัีญห้าดังกัล่าวั
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หากรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้�นจะมีวิธีิการอะไรบ้าง
	 ห้ากักัารรักัษาภ์าวัะกัารม่บุตรยากันั�นยังไม่ด่ข้�น	 กัารใช้วัิทุยาศาสตร์สมัยให้ม่เข้ามาใช้เปี็นตัวัช่วัยให้้ 
กัารม่บุตรนั�นเป็ีนไปีได้มากัข้�น	ม่ด้วัยกัันห้ลายวิัธ่ี	เช่น	กัารทุำาเด็กัห้ลอดแก้ัวั	(In	Vitro	Fertilization:	IVF)		
กัารทุำาอิ�กัซ่้ำ	 (Intracytoplasmic	 Sperm	 Injection:	 ICSI)	 กัารช่วัยฟั์กัตัวัอ่อน	 (Assisted	Hatching)	
กัารอุ้มบุญ	และกัารบริจัาคุไข่และอสุจิั	โดยทุุกัขั�นตอนนั�นต้องปีร้กัษากัับแพื่ทุย์ผู้เช่�ยวัชาญก่ัอน

การ้ร้่กษาสำาหร้่บผ้่ชีายู่
	 ผู้ชายทุ่�ปีระสบภ์าวัะม่ลูกัยากัอาจัได้รับกัารรักัษา 
ปัีญห้ากัารร่วัมเพื่ศห้ร่อสมรรถึภ์าพื่ของอสุจิั	ซ้้ำ�งม่วิัธ่ีรักัษา 
ทุ่�ห้ลากัห้ลาย	ดังน่�

1. ยารักษาสมรรถภาพอสุจิ	 แพื่ทุย์จัะให้้ยาเพิื่�มจัำานวัน 
อสุจัิ	 โดยยาเห้ล่าน่�จัะกัระตุ้นกัารทุำางานของอัณ์ฑ์ะ	
ส่งผลต่อคุุณ์ภ์าพื่และกัารผลิตอสุจิั

2. การผ่าตุัด	 ผู ้ทุ ่ �ม ่ปีัญห้าทุ่อนำาอสุจัิอุดตันห้ร่อ 
ห้ลอดเล่อดดำาอัณ์ฑ์ะขอด	อาจัได้รับกัารผ่าตัด	ซ้้ำ�งใช้เวัลา 
ผ่าตัดปีระมาณ์	2-3	ชั�วัโมง	เพ่ื่�อช่วัยให้้ม่ลูกัได้ตามปีกัติ

3. การเก็บนำ�าเช่�อ	 ผู้ทุ่�ม่ปีัญห้าเกั่�ยวักัับกัารห้ลั�งอสุจัิ	
จัะต้องเกั็บนำ �าเช่ �ออสุจัิไวั้	 เพื่่ �อนำาไปีใช้ในกัารช่วัย 
ตั�งคุรรภ์์ด้วัยวิัธ่ีทุางกัารแพื่ทุย์ต่อไปี

4. การปรับเปลี�ยนลักษณะการใช้ชีวิตุ	 ปีัจัจััยจัากั 
พื่ฤติกัรรมเส่ �ยงห้ร่อกัารใช้ยาต่าง	 ๆ	 สามารถึทุำาให้้ 
ปีระสบภ์าวัะม่ลูกัยากัได้	 ผู ้ปี�วัยคุวัรห้ยุดใช้ยาห้ร่อ 
สารเสพื่ติดทุ่�ทุำาให้้เกัิดภ์าวัะดังกัล่าวั	 ปีรับระยะเวัลา 
และคุวัามถ่ึ�ในกัารม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ี	ออกักัำาลังกัายเป็ีนปีระจัำา 
รวัมทัุ�งเปีล่�ยนพื่ฤติกัรรมอ่�น	ๆ	ทุ่�ทุำาให้้ม่ลูกัยากั
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บ้้านของเรา

5.
ควบคุมนำ�าหนักตัุว

ให้อยู่ในเกณฑ์์มาตุรฐาน
เน่�องจัากัผู้ชายทุ่�ม่นำ�าห้นักัตัวัมากัห้ร่อน้อย

เกิันไปีจัะส่งผลต่อกัารผลิตฮอร์โมน	
และนำาไปีสู่ภ์าวัะม่ลูกัยากัได้

6.
เลี�ยงอยู่ในที�ที�อุณหภูมิสูงมาก 
ห้ร่อสถึานทุ่�ทุ่�เต็มไปีด้วัยสารพิื่ษ
เน่�องจัากัสภ์าพื่แวัดล้อมดังกัล่าวั

ส่งผลต่อกัารผลิตอสุจิั

7.
จำากัดการใช้ยาที�ทำาให้มีลูกยาก
คุวัรปีร้กัษาแพื่ทุย์ในกัรณ่์ทุ่�ใช้ยา

ดังกัล่าวัเป็ีนปีระจัำา	รวัมทัุ�งไม่คุวัรห้ยุด
ใช้ยาทุ่�แพื่ทุย์สั�งจ่ัายให้้โดยไม่ได้รับ

คุำาแนะนำาจัากัแพื่ทุย์ก่ัอน

ป้องกัินกิารมีบุ้ตรย์ากิ
การมีลูกยากนั�น สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี�ยนพฤติุกรรมเสี�ยงเหล่านี�

1.
หยุดสูบบุหรี�

เน่�องจัากักัารสูบบุห้ร่�ส่งผลต่อ
สมรรถึภ์าพื่ในกัารเจัริญพัื่นธ์ุี

2.
ไม่ด่�มเคร่�องด่�มแอลกอฮอล์

และสารเสพติุด
เช่น	กััญชา	ห้ร่อโคุเคุน

3.
ลดปริมาณการได้รับคาเฟอีน

4.
ออกกำาลังกายอย่างสมำ�าเสมอ
โดยไม่คุวัรหั้กัโห้มออกักัำาลังกัาย

มากัเกิันไปี	ทัุ�งน่�	กัารออกักัำาลังกัาย
จัะช่วัยกัระตุ้นคุุณ์ภ์าพื่ของอสุจิั	
และเพิื่�มโอกัาสตั�งคุรรภ์์ได้มากัข้�น

8.
ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหาร

ที�มีประโยชน์ รวมทั�งทำาจิตุใจให้ผ่อนคลาย
เพ่ื่�อลดคุวัามเคุร่ยดในช่วิัตปีระจัำาวััน

ให้กำาลังใจคนมีลูกยาก
	 อยากัแนะนำาให้้คุู่สมรสทุ่�วัางแผนอยากัม ่
ลูกันั�น	 ได้เข้ามาปีร้กัษากัับแพื่ทุย์	 เพื่่�อร่วัมกััน 
วัางแผนกัารม่ลูกัให้้ม่คุุณ์ภ์าพื่	 สำาห้รับคุู่ไห้นทุ่�ม่
ลูกัยากัพื่ยายามเทุ่าไห้ร่ก็ัไม่ม่ลูกัสักัทุ่	แนะนำาให้้
มาปีร้กัษาคุุณ์ห้มอเพื่่�อห้าวัิธี่กัารรักัษาต่อไปี 
อยากัเปี็นกัำาลังใจัให้้กัับผู ้ทุ่ �ม ่ลูกัยากัทุุกัคุน 
อย่าเพิื่�งห้มดกัำาลังใจัทุุกัปัีญห้าน่�ม่ทุางออกั

 ได ้ร ู ้จ ักว ิธิ ีการดูแลรักษา ภาวะการ 
มีบ ุตุรยากแล้ว คู ่ร ักคู ่ไหนที �อยากมีล ูก 
ควรดูแลรักษาสุข้ภาพร่างกายให้สมบูรณ ์
อยู่เสมอ เพราะนอกจากจะเพิ�มโอกาสในการ 
ตุั�งครรภ์แล้ว ยังลดความเสี�ยงที�จะเกิดโรค 
หร่อความผิดปกติุ ทั�งกับคุณแม่และลูกในท้อง 
ได้อ ีกด้วย ปรึกษาภาวะการมีบ ุตุรยาก 
ได้ที� ศูนย์ผู้มีบุตุรยาก ใกล้บ้าน
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พ่ัอแม่เทรนด์ใหม่...
ต้องเข้าใจลูิกิ
รศ.นพั.สำุริย์เดว ทรีปาตี
ผู้อำานวย์กิารศูนย์์คุุณธรรม
(องคุ์กิารมหาชน)
เร่�อง ปนัฐพงศ์ นรดี
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เม่�อลูกก้าวเข้้าสู่วัยรุ่นพ่อแม่จะทำาอย่างไร
	 ห้ลายคุนอาจัจัะคิุดว่ัา	 เม่�อลูกัสาวัม่ปีระจัำาเด่อนเป็ีนสัญญาณ์กัารเข้าสู่วััยรุ่น	ห้ากัเป็ีนลูกัชายคุงเป็ีนเส่ยง 
แตกัเน่�อห้นุ่ม	แต่คุวัามจัริงแล้วัสัญญาณ์เช่นนั�นห้มายคุวัามว่ัาลูกัได้เข้าสู่วััยรุ่นมา	2	ปีีแล้วั

	 กัารเข้าสู ่วั ัยรุ ่นของลูกัสาวัสังเกัตจัากัเริ �มม่เต้านม	 โดยอายุเฉล่ �ยจัะอยู ่ทุ่ �	 10	 ปีี	 บวักัลบ	 2	 ปีี	
ตอนนั �นเด็กัยังเร่ยนชั �นปีระถึม	 พื่่อแม่ต้องเตร่ยมกัารเร่ �องช่วัิตวััยรุ ่นให้้กัับลูกัแล้วั	 ผู ้ห้ญิงจัะเข้าสู ่ 
วััยรุ่นเร็วักัวั่าผู้ชาย	 2	 ปีี	 ขณ์ะทุ่�เด็กัผู้ชาย	 สัญญาณ์ของกัารเข้าสู่วััยรุ่นจัะอยู่ทุ่�กัารขยายตัวัของอัณ์ฑ์ะ 
ห้ร่อม่ขนข้�นตรงหั้วัห้น่าวั	ถ้ึงตอนนั�น	อ่กั	2	ปีี	ก็ัทุำาคุนอ่�นทุ้องได้แล้วั

การเลี้้�ยงลีู้กให้้เป็็นเด็็กคิิด็บวก มอกโลี้กในแง่ด็้ เป็็นแนวทางการเลี้้�ยงลีู้ก 
ท้�เห้ลี้่าบรรด็าแม่ ๆ ยุคิให้ม่ให้้คิวามสนใจแลี้ะอยากนำามาป็รับใช้้กับการ 
เลี้้�ยงลีู้กของตััวเอง เพราะเป็็นการเลี้้�ยงลีู้กท้�เน้นให้้พ่อแม่เข้าใจคิวามเป็็น 
ธรรมช้าติัของลูี้ก ใช้้ “คิวามรัก” มากกว่าการทำาโทษ เด็็กท้�คิิด็บวกจึงม้คิวาม 
เช่้�อว่าสิ�งด้็ ๆ  จะเกิด็ขึ�นเสมอ แลี้ะเม่�อม้อุป็สรรคิ พวกเขาจะสามารถก้าวข้าม 
ผ่่านมันไป็ได้็ แล้ี้วเทคินิคิวิธ้การเล้ี้�ยงลูี้กยุคิให้ม่นั�นทำากันอย่างไร ยากง่าย 
แค่ิไห้น รศ.นพั.สุำริย์เดว ทรีปาตี ผู้่อำานวยการศููนย์คุิณธรรม (องค์ิการมห้าช้น) 
ม้คิำาแนะนำาให้้พ่อแม่ยุคิให้ม่อย่างเรา ๆ ได้็นำาไป็ป็รับใช้้สอนลูี้กได้็

	 ทุันทุ่ทุ่ �เด็กัเข้าสู ่วััยรุ ่น	 จัะม่ฮอร์โมนห้ลั�งออกัมา 
ทุำาให้้ม่พื่ลังเพื่ิ�มข้�น	 เม่�อสัญญาณ์วััยรุ่นแสดงออกัมา 
พื่่อแม่ต้องคุุยกัับลูกัเร่ �องเพื่ศศ้กัษาโชคุด่ทุ่�ธีรรมชาติ 
ของวััยน่�จัะชอบคุุยกัับพื่่อแม่ทุ่�เปี็นเพื่ศเด่ยวักัันอยู่แล้วั	
ถึ้าแม่ห้ร่อพื่่อสนิทุกัับลูกั	 ลูกักั็จัะถึาม	 แต่ถึ้าพื่่อแม่ 
ไม ่เปี ็นมิตรเด ็กัจัะไปีคุุยกัับเพื่่ �อนห้ร่อในเวั ็บไซ้ำต์ 
กั็ม่คุวัามเส่�ยงทุ่�จัะได้รับข้อมูลทุ่�ไม่ถึูกัต้อง

	 โดยลักัษณ์ะของพื่่อแม่ทุ ่ � เปี ็นม ิตรกั ับล ูกัต ้อง 
เปี็นพื่่อแม่ทุ่�ให้้คุวัามอบอุ่นและทุำาให้้ลูกัรู้ส้กัไวั้วัางใจั	
มอบคุวัามรักัอย่างม่ขอบเขต	ต้องร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุขกัับลูกั
ทุ่�สำาคุัญพื่่อแม่ต้องเปีล่�ยนบทุบาทุเปี็นผู้ฟ์ังและม่กัาร 
ส่ �อสารทุ่ �ด ่ต ่อกัันไม่เพื่่ยงพื่่อแม่จัะต้องเข้าใจัเร่ �อง 
ธีรรมชาติของร่างกัาย	ยังต้องเข้าใจัพื่ัฒนาสมองส่วันคุิด 
ของเด็กัด้วัย

ภาพ : www.freepik.com

คุุณหมอฝากิบ้อกิ
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	 เม่�อลูกัเข้าสู่วััยรุ่นตอนปีลายจัะเปี็นช่วังเปีล่�ยนผ่าน 
จัากัเด็กัไปีเป็ีนผู้ให้ญ่	 เขายังไม่เข้าใจัอะไรทุ่�เป็ีนนามธีรรม	
ยังไม่ม่วัุฒิภ์าวัะ	 กัารพื่ัฒนาสมองส่วันคุิดจัะเกัิดข้ �น 
เม่ �อเด็กัได้นั �งคุุยกัับพื่่อแม่	 แต่ถึ้าม่เพื่่�อนอยู่ด้วัยเด็กั 
จัะใช้อารมณ์์ทุันทุ่	 กัล้าได้ไม่กัลัวัเส่ยเพื่ราะต้องกัาร 
กัารยอมรับ	 พื่่อแม่ต้องสร้างให้้เขาเติบโตเปี็นผู้ให้ญ่ 
ทุ่�ไม่ม่คุวัามเส่�ยงทุ่�จัะทุำาสิ�งไม่ด่	 ต่อให้้อยู่ในกัลุ่มกัับ 
เพ่ื่�อนก็ัไม่ไห้ลไปีตามอารมณ์์		เราสามารถึทุำาได้ด้วัยกัาร 
เล่�ยงดูอย่างถูึกัต้อง

อย่าเลี�ยงลูกแบบเปรียบเทียบ
	 กัารเล่�ยงลูกัแบบผิด ๆ ส่งผลให้้เด็กัเปี็นคุนทุ่�ไม่ต้อง 
กัารของสังคุม	 พื่่อแม่คุงไม่อยากัให้้ลูกัเปี็นแบบนั �น 
กัารเล่�ยงลูกัทุ่�ด่จัะต้องไม่สุดโต่งไปีทุางใดทุางห้น้�ง	 คุ่อ 
ปีล่อยเกัินไปีห้ร่อเข้มงวัดเกัินไปี	 รวัมถึ้งไม่ต้องถึูกั 
ตามทุฤษฎ่ีเป๊ีะ	ๆ 	แต่ต้องเล่�ยงดูอย่างเข้าใจัม่คุวัามย่ดห้ยุ่น 
และเข้าใจัพ่ื่�นนิสัยของเด็กัแต่ละคุนทุ่�แตกัต่างกััน	เด็กัม่อยู่	

4	 แบบ	 เล่�ยงง่าย	 เล่�ยงยากั	 อ่อนไห้วัง่าย	 และอารมณ์์ 
แปีรปีรวัน	 เด็กัแต่ละคุนไม่ได้เปี็นผ้าขาวัแต่เปี็นผ้าส่พื่่�น
ทุ่�ไม่เห้ม่อนกััน	 ดังนั�น	 นอกัจัากัต้องเข้าใจัธีรรมชาต ิ
ของเด็กัแล้วั	 อย่าเล่�ยงลูกัแบบเปีร่ยบเทุ่ยบ	 เพื่ราะจัะ 
บาดเจ็ับทัุ�งเด็กัและพ่ื่อแม่

อย่าเลี�ยงลูกแบบให้ความรักมากเกินไป
	 ปีัญห้าจัากักัารเล่�ยงดูทุ่�พื่บบ่อยในปีัจัจัุบันเกัิดจัากั 
พื่่อแม่ยุคุให้ม่เล่ �ยงลูกัแบบให้้คุวัามรักัมากัเกัินไปี	
มุ ่งไปีทุ่�กัารเร่ยนอย่างเด่ยวั	 ไม่เปีิดโอกัาสให้้ได้ร่วัม 
รับผิดชอบงานบ้านและแกั้ปีัญห้าใด	ๆ	ม่คุนคุอยทุำาให้้ 
ทุุกัอย่าง	เด็กัจั้งขาดทุักัษะช่วัิต

	 ห้มอเคุยไปีบรรยายทุ่�โรงเร่ยนดังแห้่งห้น้�ง	ห้มอถึาม 
เด็กัว่ัาม่ใคุรช่วัยพ่ื่อแม่ทุำางานบ้านบ้าง	ปีรากัฏว่ัาเง่ยบกัริบ
กัันทุั�งห้้องปีระชุม	 เพื่ราะพื่่อแม่ทุำาให้้ห้มดเด็กัไม่รู้จัักั 
กัารทุำางานแบบน่�	 พื่่อแม่เล่�ยงลูกัแบบสำาลักัคุวัามรักั 
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จันตาย	เด็กัต้องรู้จัักัทุำางาน	รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่�น 
รู้จัักัเผชิญปีัญห้าและเอาชนะมันให้้ได้	 จั้งจัะอยู่รอด 
อ่กัทุักัษะช่วัิตทุ่ �จัำาเปี็นจั้งเปี็นกัารฝัึกัให้้เด็กัรู ้จัักัคุิด	
วัิเคุราะห้์	แกั้ปีัญห้าและรู้จัักัอารมณ์์ของตนเอง

ฝึ่กสนทนากับลูกทุกวัน
	 พื่่อแม่ต้องให้้เวัลาสนทุนากัับลูกัทุุกัวััน	 เร่ยกัวั่า 
15	นาทุ่ทุอง	3	คุำาถึาม	คุ่อถึามว่ัา	วัันน่�ทัุ�งวัันรู้ส้กัอย่างไร	
ได้เร่ยนรู้อะไรบ้าง	 แล้วัทุำาอย่างไรต่อ	 ทุำาให้้เด็กัรู้จัักั 
ทุบทุวัน	 รู ้จั ักัสะทุ้อนอารมณ์์ของตนเอง	 เปี็นกัาร 
ฝัึกักัระบวันกัารคุิด	 กัารวัิเคุราะห้์กัารแกั้ปีัญห้าและ 
ไปีต่อยอดสู่สิ �งอ่ �น	 ขณ์ะทุ่�พื่่อแม่เองจัะทุราบอารมณ์์ 
ของลูกั	 เข้าใจับรรยากัาศและสถึานกัารณ์์	 ทุำาให้้เรา 
สามารถึคุวับคุุมและออกัแบบวิัธ่ีกัารทุ่�จัะสอนลูกัได้

เด็กยุคนี�ตุ่างจากยุคก่อนอย่างไรบ้าง 
	 เด็กัยุคุน่�จัะม่คุวัามอดทุนและรู้จัักัรอคุอยน้อยกัวั่า 
รุ่นก่ัอน	 เพื่ราะเทุคุโนโลย่กัารส่�อสารทุ่�เปีล่�ยนไปี	 เขาจัะ 

ไม่คุ่อยรักัรากัเห้ง้าของตัวัเอง	สมัยก่ัอนเวัลาเล่นกัับเพ่ื่�อน	
เรากั็เล่นด้วัยกัันแบบตัวัเปี็นๆ	 ชุมชนทุ่�เราอยู ่กั็เปี็น 
ชุมชนทุ่�ทุุกัคุนร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุข	เวัลาได้กัลับไปีทุ่�บ้านเกิัด
ทุ่ �เคุยอยู ่เราจัะห้วันระล้กัถึ้งอด่ตวั่าเม่ �อกั่อนเคุยเจัอ 
เห้ตุกัารณ์์อะไรทุ่�เผชิญภ์ัยด้วัยกััน	 แต่เด็กัรุ่นน่�ชุมชน 
ทุ่�เขาม่ปีฏิสัมพื่ันธี์ด้วัยม่แคุ่สังคุมกัลางอากัาศ	ห้ร่อต่อให้้ 
ได้มาเจัอกัันกั็มาเจัอกัันบนกัารร่วัมสุข	 ไม่ใช่ร่วัมทุุกัข์ 
เด็กัไม่ได้รับรู้คุวัามทุุกัข์ของชุมชน	

	 จัริงอยู่ว่ัาเทุคุโนโลย่ทุำาให้้สังคุมไม่ม่เส้นแบ่งพื่รมแดน	
เขาได้เจัอเพ่ื่�อนจัากัอ่กัซ่้ำกัโลกัมาเล่นเกัมออนไลน์ด้วัยกััน	
ม่ไมโคุรโฟ์นให้้ส่ �อสารกัันได้	 แต่กัารม่เพื่่ �อนของเขา 
มันไม่ได้มาจัากักัารร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุข	 เขาไม่จัำาเปี็นต้อง 
รักัคุวัามเปี็นเพื่่ �อน	 คุวัามรักัรากัเห้ง้า	 รักับ้านเกัิด	
รักัองคุ์กัร	 จั้งห้ายไปี	 และจัุดอ่อนทุ่�สามคุ่อ	 เม่ �อเขา 
ไม่จัำาเปี็นต้องแคุร์คุำาวั่าเพื่่�อน	 เขาสามารถึอยู่กัับตัวัเอง 
ได้โดยใช้ส่�อโซ้ำเช่ยล	 ทุักัษะกัารอยู่ร่วัมในสังคุม	 (Social 
Competency)	จ้ังอ่อนลง	

❝
พ่ัอแม่ต้องสำนทนากัิบ้ลูิกิทุกิวัน
เรีย์กิว่า 15 นาทีทอง 3 คุำาถาม

คุ่อถามว่า วันนี�ทั�งวันรู้สึำกิอย่์างไร 
ได้เรีย์นรู้อะไรบ้้าง แล้ิวทำาอย่์างไรต่อ 

ทำาให้เด็กิรู้จักิ ทบ้ทวน 
รู้จักิสำะท้อนอารมณ์ของตนเอง

เป็นกิารฝึกิกิระบ้วนกิารคิุด 
กิารวิเคุราะห์กิารแก้ิปัญหา

แลิะไปต่อย์อดสู่ำสิำ�งอ่�น
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พ่อแม่เป็นระบบนิเวศข้องลูก
	 กัารทุ่�เด็กัจัะเติบโตมาอย่างไรข้�นอยู่กัับสภ์าพื่แวัดล้อม 
ทุ่�อยู ่รอบตัวัเด็กั	 ผู ้ปีกัคุรองเปี็นบุคุคุลทุ่ �ใกัล้ชิดกัับ 
ลูกัมากัทุ่�สุด	เร่ยกัวั่าเปี็น	“ระบบนิเวัศ”	ของลูกัได้เลย	
เด็กัจัะเป็ีนในสิ�งทุ่�ผู้ปีกัคุรองเป็ีน	แม้โตเป็ีนวััยรุ่นแล้วัแต่ 
วััฒนธีรรมคุรอบคุรัวัแบบไทุย	ๆ	กั็ยังใกัล้ชิดกัับพื่่อแม ่
เช่นเดิม	 พื่่อแม่กั็ยังคุงม่อิทุธีิพื่ลต่อโลกัของลูกัเสมอ	
ระบบนิเวัศทุ่�คุอยปีระคุับปีระคุอง	รับฟ์ังอย่างไม่ตัดสิน	
คุ่อระบบนิเวัศทุ่�จัะช่วัยห้นุนเสริมให้้เจันเนอเรชั�นอัลฟ์�า 
เติบโตอย่างแข็งแกัร่ง

อยากให้ลูกเป็นยังไงพ่อแม่ก็ตุ้องเป็นแบบนั�น..
	 กัารเล่ �ยงดูลูกัไม่ม่สูตรตายตัวั	 แล้วัแต่สไตล์ของ 
แต่ละคุรอบคุรัวั	 สิ �งทุ่ �ใช้ได้	 คุ่อ	 “ถึ้าพื่่อแม่อยากัให้ ้
ลูกัเราเป็ีนคุนอย่างไร	 เราก็ัต้องเป็ีนคุนแบบนั�น”	 เช่นพ่ื่อแม่ 
คุงไม่อยากัให้้ลูกัโตมาเป็ีนคุนทุ่�อารมณ์์ร้อน	ห้งุดห้งิดง่าย	
ห้ร่อต่อต้านสังคุม	 พื่่อแม่กั็ไม่คุวัรเล่�ยงลูกัแบบใช้คุวัาม 
รุนแรง	 ห้ร่อไม่อยากัให้้ลูกัโตมาเปี็นคุนขาดคุวัามมั�นใจั 
ในตัวัเอง	 ไม่กัล้าทุำาอะไรพื่่อแม่กั็ต้องให้้อิสระกัับลูกั 
ให้้เขาสามารถึแสดงคุวัามคิุดเห็้นของตัวัเองได้	 ไม่กัดดัน
ลูกัจันเกัินไปีและถึ้าห้ากัพื่่อแม่อยากัให้้ลูกัโตมาพื่ร้อม 
คุวัามเข้มแข็ง	และทัุศนคุติทุ่�เป็ีนบวักั	ก็ัต้องเริ�มจัากักัาร 
เล่�ยงดูกัารแสดงออกัของพื่่อแม่ม่ผลต่อลูกั	 กัารคุวับคุุม 
อารมณ์์จั้งเปี็นสิ�งสำาคุัญ	 อย่าล่มว่ัา	 แรงบันดาลใจัรวัมถ้ึง 
ศรัทุธีาเปี็นสิ�งทุ่�ไม่ได้เกัิดมาจัากัพื่ลังงานลบ	 ห้ากัแต่ 
มาจัากัพื่ลังงานบวักั	 กัารให้้โอกัาส	 ให้้อภ์ัย	 และพื่ลังใจั 
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เกราะป้องกันชั�นดี...ฝึ่กความผิดหวัง
	 สวั ิตเซ้ำอร ์แลนด์ม ่โมเดลกัารศ้กัษาทุ่ �น ่าสนใจั 
ม่วัิชาทุ่�สอนให้้รู้จัักัผิดห้วัังและเปีิดสอนตั�งแต่ชั�นปีระถึม	
เน่�องจัากัคุวัามผิดห้วัังเปี็นเกัราะปี้องกัันในกัารทุำางาน	
ห้น้�งในธีรรมชาติของเด็กัยุคุให้ม่	 คุ่อกัารเป็ีนผู้ปีระกัอบกัาร 
ตั�งแต่อายุยังน้อย	 ม่สตาร์ทุอัพื่ให้ม่	 ๆ	 เกัิดข้�นมากัมาย		
แต่ห้ากัมองย้อนดูเด็กั	 ๆ	 เห้ล่าน่�	 กัลับพื่บวั่าทุักัษะกัาร 
จััดกัารตัวัเองกัลับดิ�งลงเห้วั	

	 ตัวัอย่างเช่น	 พื่่อแม่ให้้ลูกัลองทุำากัิจักัรรมบางอย่าง 
แต่ลูกัทุำาไม่ได้	 ถึ้าพื่่อแม่เล่อกัทุ่�จัะปีลอบลูกัด้วัยกัาร 
บอกัวั่า	 “ทุำาไม่ได้ไม่เปี็นไรช่างมัน”	 เด็กักั็อาจัจัะรู้ส้กั 
ผิดห้วัังในตัวัเอง	 ทุำาให้้ไม่กัล้าลองทุำาอ่กั	 แต่ถ้ึาพ่ื่อแม่ให้้ 

โอกัาสเด็กัลองพื่ยายามทุำา	 โดยคุอยเปี็นกัำาลังใจัและ 
ช่วัยเห้ล่อเขา	เม่�อเด็กัผ่านไปีได้	คุวัามรู้ส้กัทุ่�เขาจัะได้รับ	
คุ่อ	คุวัามกัล้าพื่ร้อมสู้กัับทุุกัสิ�งทุุกัอย่างทุ่�เข้ามาในช่วิัต

	 สิ�งสำาคุัญ	 คุ่อ	 พื่่อแม่จัะต้องไม่ตั �งเปี้าห้มายห้ร่อ 
คุาดห้วัังกัับลูกัมากัจันเกัินไปีเพื่ราะจัะสร้างคุวัามกัดดัน 
ให้้กัับเด็กั	 ทุำาให้้เวัลาทุ่�เด็กัไม่สามารถึทุำาตามทุ่�พื่่อแม่ 
คุาดห้วัังได้จัะทุำาให้้เขารู้ส้กัแย่	 ขาดคุวัามมั�นใจั	 และ 
ไม่อยากัทุำาอ่กัต่อไปี	 พื่่อแม่จัะต้องคุำาน้งเสมอวั่าเด็กั 
แต่ละคุนม่คุวัามแตกัต่าง	 ถึ้าพื่วักัเขาไม่สามารถึทุำาได้ 
ห้ร่อพื่ยายามอย่างเต็มคุวัามสามารถึแล้วั	 พื่่อแม่อาจั 
ปีลอบใจัลูกัแล้วับอกัให้้เขาลองทุำาให้ม่โดยไม่ต้องกัดดัน 
ห้ร่อกัำาห้นดว่ัาลูกัต้องทุำาตอนไห้น	แต่ให้้ทุำาเม่�อเขาพื่ร้อม

❝
พั่อแม่จะต้องคุำานึงเสำมอว่า

เด็กิแต่ลิะคุนมีคุวามแตกิต่าง
ถ้าพัวกิเขาไม่สำามารถทำาได้หร่อ

พัย์าย์ามอย์่างเต็มคุวามสำามารถแลิ้ว 
พั่อแม่อาจปลิอบ้ใจลิูกิ แลิ้วบ้อกิให้

เขาลิองทำาใหม่โดย์ไม่ต้องกิดดันหร่อ
กิำาหนดว่าลิูกิต้องทำาตอนไหน 

แต่ให้ทำาเม่�อเขาพัร้อม

❞
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ฟังลูกอย่างตุั�งใจ..บอกเล่าปัญหาให้ลูกฟัง
	 สิ�งทุ่�สำาคุัญอ่กัอย่างคุ่อกัารรับฟ์ังคุวัามรู้ส้กัของกััน 
และกััน	 “ร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุข”	 ปีระโยคุน่�เรามักัเจัอใน 
บริบทุทุ่ �พืู่ดถึ้งคุวัามสัมพื่ันธี์ฉันสาม่ภ์รรยา	 คุู ่ช ่วั ิต	
ถ้ึาเป็ีนคุวัามสัมพัื่นธ์ี	‘ร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุข’	แบบพ่ื่อ	แม่	ลูกั	
จัะทุำาให้้ทุุกัคุนอยู ่ในระดับเด่ยวักััน	 แชร์คุวัามรู ้ส้กั 
ร่วัมทุุกัข์ร่วัมสุขกััน	ทุำาให้้คุำาว่ัาคุรอบคุรัวัชัดเจันข้�น

	 ตัวัอย่างเช่น	 ลูกัอาจัไม่ชอบพื่ฤติกัรรมบางอย่างทุ่� 
พื่่อแม่ทุำากัับตัวัเอง	 ถึ้าเขาเกั็บไวั้ไม่กัล้าบอกัออกัมา 
เพื่ราะกัลัวั	 พื่่อแม่กั็จัะไม่ม่ทุางรู ้วั่าสิ �งทุ่ �พื่วักัเขาทุำา 
ลูกัไม่ชอบ	 ห้ร่อเม่�อพืู่ดออกัมาแล้วั	 พื่่อแม่กั็ต้องเปีิดใจั 
ยอมรับฟ์ังสิ�งทุ่�ลูกัพืู่ด	 และเอามาคุุยกัันเพื่่�อห้าทุางออกั	
ห้ร่อเวัลาทุ่�คุรอบคุรัวัเกัิดปีัญห้าอะไรแล้วัพื่่อแม่ไม่ยอม 
เล่าให้้ลูกัฟ์ัง	 เพื่ราะมองวั่าลูกัเปี็นเด็กั	 ไม่ม่สิทุธีิรับรู้	
จัะกัลายเปี็นวั่าพื่วักัเขากัันเด็กัออกัไปี	 เด็กักั็จัะไม่รับรู้ 
ปัีญห้าทุ่�เกิัดข้�น	

	 ในอนาคุตปัีญห้านั�นอาจัจัะส่งผลกัระทุบกัับตัวัเด็กัเอง	
พื่่อแม่จั้งคุวัรแชร์	 เล่าปีัญห้าให้้ลูกัฟ์ัง	 อาจัจัะเล่าโดย 
ไม่ได้ห้วัังให้้ลูกัมาช่วัยแกั้ไข	 แต่เพื่่�อทุำาให้้ลูกัรู้ส้กัถึ้ง 
คุวัามสำาคุัญวั่าเขากั็เปี็นสมาชิกัสำาคุัญคุนห้น้�ง	 ม่สิทุธีิ 
ทุ่�จัะรับรู้ทุุกัเร่�องราวัทุ่�เกิัดข้�นภ์ายในคุรอบคุรัวั	สิ�งสำาคัุญ
ทุ่�สุดของกัารเปี็นคุรอบคุรัวั	 คุ่อ	 กัารรับฟ์ัง	 ทุั�งพื่่อ	 แม่ 
และลูกัต่างกั็ต้องเปี็นผู้รับฟ์ังทุ่�ด่แชร์คุวัามรู้ส้กัของกััน 
และกััน	เพ่ื่�อให้้คุวัามสัมพัื่นธ์ีในคุรอบคุรัวัเข้มแข็งข้�น

	 เด็กัรุ่นให้ม่ล้วันแล้วัแต่ต้องกัารทุัศนคุติพื่ลังบวักั 
ในกัารใช้ช่วัิต	 ซ้ำ้ �งพื่ลังงานเห้ล่าน่ �กั็ได้มาจัากัพื่่อแม ่
ทุ่�เป็ีนระบบนิเวัศของพื่วักัเขา	คุนทุ่�คุอยสั�งสอน	คุนทุ่�เป็ีน 
ต้นแบบของพื่วักัเขาสิ�งสำาคุัญทุ่�สุดของกัารเปี็นพื่่อแม ่
ยุคุให้ม่	คุ่อ	จัะต้องเล่�ยงลูกัเพ่ื่�อให้้เขาเติบโตไปีเป็ีนผู้ให้ญ่
ทุ่�ม่คุุณ์ภ์าพื่	 สามารถึดำารงช่วัิตอยู่ในสังคุมได้อย่างม ่
คุวัามสุข	 เพื่ราะเยาวัชนวัันน่�เปี็นอนาคุตทุ่�สำาคุัญของ 
ปีระเทุศในวัันห้น้า

คุุณหมอฝากิบ้อกิ



รั�ว
รอ

บ้คุ
รอ

บ้คุ
รัว

สำญ
จร

 O
N

 B
O

O
K

shorturl.at/gnBM9


27

เปลีิ�ย์นคุวามเช่�อ
เร่�องเพัศสัำมพัันธ์แบ้บ้ผิดๆ

รศ.ร.อ.นพั.มานพัชัย์  ธรรมคุันโธ ร.น. กิรรมกิาร สำวท
เร่�องภาพ ปนัฐพงศ์ นรดี

ยังคิงม้วัยรุ่นจำานวนมากท้�ได็้รับคิวามรู้ คิวามเช้่�อผ่ิด็ ๆ เก้�ยวกับ 
เพศูสัมพันธ์ จนนำาไป็สู่การตัั�งคิรรภ์์ท้�ไม่พร้อม รั�วรอบคิรอบคิรัว 
ได็้สรุป็เน่�อห้าจากรายการรั�วรอบคิรอบคิรัวสัญจร ทาง Facebook/ 
สมาคิมวางแผ่นคิรอบคิรัวแห้่งป็ระเทศูไทยฯ ซึ่ึ �งตัอบคิำาถามโด็ย 
รศ.ร.อ.นพั.มานพัชัย์ ธรรมคุันโธ ร.น. อาจารย์ป็ระจำาภ์าคิวิช้า 
สูติัศูาสตัร์-นร้เวช้วิทยา มห้าวิทยาลัี้ยมหิ้ด็ลี้/กรรมการ สวท จะเป็ล้ี้�ยน 
คิวามเช่้�อผิ่ด็ ๆ เห้ล่ี้านั�นให้้ถูกต้ัอง
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จริงหร่อไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้องถ้าผู้ชายหลั�งข้้างนอก? 
หมอ :	 ไม่จัริง	 เน่�องจัากักัารห้ลั�งภ์ายนอกัไม่ใช่วัิธี่กัารคุุมกัำาเนิด	 ดังนั�น 
โอกัาสกัารตั �งคุรรภ์์จั้งม่สูง	 เน่ �องจัากัตัวัอสุจัิอาจัเข้าไปีในช่องคุลอด 
พื่ร้อมกัับนำ�าคุัดห้ลั�ง	 จั้งทุำาให้้ม่โอกัาสทุ่�จัะตั �งคุรรภ์์ได้	 ทุ่ �สำาคุัญทุำาให้้ 
กัารม่เพื่ศสัมพื่ันธี์ไม่ม่คุวัามสุขเพื่ราะมัวัแต่กัังวัล	 ดังนั �น	 วัิธี่กัารน่ �จั้ง 
ไม่แนะนำาให้้นำาไปีปีฏิบัติ	 สิ �งทุ่ �อยากัแนะนำาคุ่อให้้ใช้วัิธี่กัารคุุมกัำาเนิด 
เช่น	กัารใช้ถุึงยางอนามัย	กัารกิันยาเม็ดคุุมกัำาเนิดแบบ	21	เม็ดห้ร่อ	28	เม็ด	
กัารฉ่ดยาคุุมกัำาเนิด	กัารฝัังยาคุุมกัำาเนิด	และวิัธ่ีอ่�นๆ	ทุ่�ม่ปีระสิทุธิีภ์าพื่	

จริงหร่อไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้องเม่�อมีเพศสัมพันธ์ิครั�งแรก?
หมอ :	 ไม่จัริง	 เพื่ราะกัารม่เพื่ศสัมพื่ันธี์แบบไม่ปี้องกัันนั�น	 เพื่่ยงคุรั�งเด่ยวั 
กั็สามารถึตั �งคุรรภ์์ได้	 ห้ากัร่างกัายยังอยู ่ในวััยเจัริญพื่ันธีุ ์ม่กัารตกัไข่		
ม่ปีระจัำาเด่อน		 ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ีโดยไม่ได้ป้ีองกััน	จัะก่ั�คุรั�งแรกัห้ร่อคุรั�งทุ่�เทุ่าไห้ร่ 
กั็ม่โอกัาสตั�งคุรรภ์์ได้	 ดังนั�นแนะนำาให้้ใช้ถึุงยางอนามัย	 ห้ร่อใช้วัิธี่กัาร 
คุุมกัำาเนิดอ่�น	ๆ	ร่วัมด้วัย

จริงหร่อไม่ ? ผู้หญิงจะไม่ท้อง ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด?
หมอ :	 ไม่จัริง	 เพื่ราะเม่ �อผู ้ห้ญิงได้รับกัารกัระตุ้นทุางเพื่ศร่างกัายจัะ 
เปีล่�ยนแปีลง	 เช่น	 คุอมดลูกัตำ�า	 เพื่่�อรับนำ�าเช่�อของผู้ชาย	 ไม่วั่าผู้ห้ญิงจัะ 
ถึ้งจัุดสุดยอดห้ร่อไม่	 กั็ม่โอกัาสตั�งคุรรภ์์ได้	 อารมณ์์ของผู้ห้ญิงระห้วั่าง 
ทุ่�ม่เพื่ศสัมพื่ันธี์ไม่ได้ช่วัยปี้องกัันกัารตั�งทุ้องได้	เพื่ราะไม่วั่าจัะถึ้งจัุดสุดยอด
ห้ร่อไม่เช่�ออสุจัิกั็สามารถึเดินทุางไปีถึ้งไข่ได้	

จริงหร่อไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้อง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ิในข้ณะที�มีประจำาเด่อน
หมอ :	 ไม่จัริง	 ม่เพื่ศสัมพื่ันธี์ในช่วังม่ปีระจัำาเด่อนกั็สามารถึตั�งทุ้องได ้
โดยเฉพื่าะผู้ห้ญิงทุ่�รอบเด่อนมาไม่ปีกัติห้ร่อมาไม่สมำ�าเสมอทุุกัเด่อน	 เพื่ราะ 
ห้ลังจัากัม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ีเช่�ออสุจิัจัะสามารถึอยู่ในร่างกัายผู้ห้ญิงได้นานถ้ึง	3	วััน 
ห้ากัผู้ห้ญิงบางคุนม่ไข่ตกัในช่วังน่�กั็เพื่ิ�มโอกัาสกัารตั�งคุรรภ์์ได้	 นอกัจัากัน่� 
ห้ากัม่เพื่ศสัมพื่ันธี์ในช่วังน่�	 ม่โอกัาสทุ่�จัะติดโรคุติดต่อทุางเพื่ศสัมพื่ันธี์ห้ร่อ 
ติดเช่�อได้ง่าย	 โดยเฉพื่าะในสตร่ม่โอกัาสติดเช่�อในอุ้งเชิงกัรานอักัเสบ	 ห้ร่อ 
มดลูกัอักัเสบได้	 ดังนั�นจั้งไม่คุวัรม่เพื่ศสัมพื่ันธี์ในช่วังของกัารม่ปีระจัำาเด่อน 
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จริงหร่อไม่ ล่มกินยาคุมกำาเนิดวันเดียวเป็นอะไรไหม?
หมอ :	 ห้ากัล่มกัิน	 1	 เม็ดใน	 1	 วัันแล้วักัินตามทุันทุ่ทุ่�น้กัได้กั็ไม่เปี็นอะไร	
ยังอยู่ในช่วังของกัารคุุมกัำาเนิดได้	 แต่ห้ากัล่มกัินเกัินกัวั่า	 3	 วััน	 แนะนำา 
ให้้เลิกักัินแผงนั�นแล้วั	 ใช้วัิธี่กัารคุุมกัำาเนิดด้วัยกัารใส่ถึุงยางอนามัยจัะ 
ปีลอดภ์ัยกัวั่า	 และกัารกัินยาเม็ดคุุมกัำาเนิดนั�น	 คุวัรกัินวัันแรกัไม่เกัิน 
5	วัันห้ลังจัากัปีระจัำาเด่อนมา

จริงหร่อไม่ นับหน้า 7 หลัง 7 แล้วปลอดภัยแน่นอนมีเพศสัมพันธ์ิได้
หมอ :	 ไม่จัริง	 เปี็นวัิธี่กัารทุ่�ไม่แนะนำาคุวัรเลิกัใช้วัิธี่น่�	 เน่�องจัากัไม่ได้ผล	
ปีระสิทุธิีภ์าพื่คุ่อนข้างตำ�า	เพื่ราะบางคุรั�งปีระจัำาเด่อนมาไม่สมำ�าเสมอ	

จริงหร่อไม่ ยาฆ่่าอสุจิสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
หมอ :	 ยาฆ่่าอสุจิัสามารถึใช้ได้	 แต่ต้องใช้ร่วัมกัับถุึงยางอนามัย	 เน่�องจัากั 
ปีระสิทุธีิภ์าพื่ของยาฆ่่าอสุจัิอาจัไม่สูงมากันักั	 แนะนำาให้้ใช้ร ่วัมกัับ 
ถุึงยางอนามัยห้ร่อไม่ก็ัใช้ถุึงยางอนามัยอย่างเด่ยวัก็ัได้	
 

จริงหร่อไม่ ท่ากระโดดหร่อท่าชี�ฟ้าหลังมีเพศสัมพันธ์ิจะช่วยไม่ให้ตัุ�งท้องได้
หมอ :	 ไม่จัริง	 กัระโดดห้ร่อทุ่าช่�ฟ้์าห้ลังจัากัม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ีไม่สามารถึป้ีองกััน 
กัารตั�งคุรรภ์์ได้ทุุกักัรณ่์	

จริงหร่อไม่ ถ้าใช้นำ�าอัดลมทำาความสะอาดหลังมีเพศสัมพันธ์ิทำาให้ไม่ท้อง 
หมอ :	ไม่จัริง	เพื่ราะกัารใช้นำ�าอัดลมทุำาคุวัามสะอาดห้ลังจัากัม่เพื่ศสัมพัื่นธ์ี	
ไม่ช่วัยป้ีองกัันกัารตั�งทุ้อง	 เพื่ราะนำ�าตาล	นำ�า	และคุาเฟ์อ่นในนำ�าอัดลมไม่ม่ 
ผลในกัารทุำาลายอสุจัิแต่อย่างใด	 แต่จัะยิ�งทุำาอันตรายต่อช่องคุลอดของ 
ฝั�ายห้ญิงได้	ซ้้ำ�งอาจัเกิัดกัารอักัเสบได้โดยง่าย	

	 ได้รู้คุวัามจัริงเก่ั�ยวักัับคุวัามเช่�อเร่�องเพื่ศแบบผิด	 ๆ	 แล้วั	 วััยรุ่นไทุยคุงต้องปีรับเปีล่�ยนพื่ฤติกัรรมเส่�ยง 
เห้ล่าน่�	แต่สิ�งทุ่�สำาคัุญคุ่อต้องตระห้นักัถ้ึงกัารป้ีองกัันกัารตั�งคุรรภ์์ให้้มากัข้�น	รู้จัักัใช้ถุึงยางอนามัยอย่างถูึกัวิัธ่ี	
กั็จัะช่วัยให้้ปีัญห้ากัารตั�งคุรรภ์์ไม่พื่ร้อมในกัลุ่มวััยรุ่นนั�นเบาบางลงได้	 ห้ากัใคุรม่คุำาถึามทุ่�อยากัปีร้กัษา 
วัางแผนคุรอบคุรัวั	สามารถึติดตามได้ทุ่�	Facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 
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บั้นทึกิเทปถวาย์พัระพัร “สำมเด็จพัระพัันปีหลิวง”
	 เม่�อวัันทุ่�	 21	 กัรกัฎีาคุมทุ่�ผ่านมา	 ศ.นพื่.สุรศักัดิ�	 ฐาน่พื่านิชสกัุล	 นายกัสมาคุมฯ	 นำาคุณ์ะกัรรมกัารและ 
เจั้าห้น้าทุ่�	 สวัทุ	 บันทุ้กัเทุปีถึวัายพื่ระพื่รเน่�องในโอกัาสวัันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษาสมเด็จัพื่ระนางเจั้าสิริกัิติ�	
พื่ระบรมราชิน่นาถึ	 พื่ระบรมราชชนน่พัื่นปีีห้ลวัง	 เพ่ื่�อเเสดงคุวัามจังรักัภั์กัด่	 และสำาน้กัในพื่ระมห้ากัรุณ์าธิีคุุณ์ 
ณ์	สถึาน่โทุรทัุศน์แห่้งปีระเทุศไทุย	NBT
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คุลิินิกิเวชกิรรม สำวท ขอนแก่ิน ลิงนาม MOU ส่ำงเสำริมสุำขภาพัวัย์รุ่น 
	 วัันทุ่�	18	สิงห้าคุมทุ่�ผ่านมา	คุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	ขอนแก่ัน	ร่วัมลงนามบันทุ้กัข้อตกัลงคุวัามร่วัมม่อด้าน 
กัารส่งเสริมสุขภ์าพื่วััยรุ่นกัับ	ศูนย์อนามัยทุ่�	7	ขอนแก่ัน	เพ่ื่�อกัารดำาเนินงานร่วัมกัันในกัารส่งเสริมสุขภ์าพื่วััยรุ่น	
ในเขตสุขภ์าพื่ทุ่�	 7	 ให้้เป็ีนไปีอย่างราบร่�นและม่ปีระสิทุธิีภ์าพื่ต่อไปี	 โดย	นพื่.ชาตร่	 เมธีาธีราธิีปี	 ผู้อำานวัยกัาร 
ศูนย์อนามัยทุ่�	 7	 ขอนแกั่น	 คุุณ์วัารุณ์่	 ตั�งศิริ	 ผู้จััดกัารคุลินิกัเวัชกัรรม	 สวัทุ	 ขอนแกั่น	 และ	 นพื่.เร่องกัิตติ�	
ศิริกัาญจันกูัล	ผู้ปีระสานงานกัลางเคุร่อข่าย	RSA	Thai	และหั้วัห้น้ากัลุ่มงานทุ่�เก่ั�ยวัข้อง	ศูนย์อนามัยทุ่�	7	ขอนแก่ัน	
ให้้เก่ัยรติเข้าร่วัมเป็ีนสักัข่พื่ยานในพิื่ธ่ีลงนาม

ลิงพั่�นที�เร่อนจำาลิำาปางบ้ริกิารตรวจ VCCT
	 เม่�อวัันทุ่�	10	สิงห้าคุมทุ่�ผ่านมา	คุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	ลำาปีาง	
ร่วัมกัับกัลุ่มเพื่่�อนเพื่่�อเด็กัและเยาวัชนจัังห้วััดลำาปีาง	จััดกัิจักัรรม 
อบรมแกันนำาผู ้ต้องขัง	 ปี้องกัันเอชไอวั่/เอดส์	 และโรคุติดต่อ 
ทุางเพื่ศสัมพื่ันธี์	 ณ์	 เร่อนจัำากัลางลำาปีาง	 พื่ร้อมกัับให้้บริกัารให้ ้
คุำาปีร้กัษาและตรวัจัเล่อดโดยสมัคุรใจั	 รักัษาคุวัามลับ	 (VCCT) 
แกั่ผู้ต้องขังทุ่�สมัคุรใจัตรวัจัเล่อดห้าเช่�อเอชไอวั่	/	ซ้ำิฟ์ิลิส
	 ปีระชาชนสามารถึขอรับบริกัาร	VCCT	 ได้ฟ์ร่	ปีีละ	2	คุรั�ง	
โดยสามารถึรับบริกัารได้ทุ่ �	 โรงพื่ยาบาลของรัฐ	 โรงพื่ยาบาล 
จัังห้วััด	 โรงพื่ยาบาลชุมชน	 คุลินิกันิรนาม	 โรงพื่ยาบาลเอกัชน 
และคุลินิกัเอกัชนทุ่�ระบุวั่าม่บริกัารตรวัจัห้ากัารติดเช่�อเอชไอวั่
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3 กิระทรวงหลัิกิร่วมแก้ิปัญหาคุุณแม่วัย์ใสำ
	 เม่�อวัันทุ่�	14	 กัันยายนทุ่�ผ่านมา	กัระทุรวังศ้กัษาธิีกัาร	 (ศธี.)	กัระทุรวังสาธีารณ์สุข	(สธี.)	และกัระทุรวัง 
กัารพื่ัฒนาสังคุมและคุวัามมั�นคุงของมนุษย์	 (พื่ม.)	 ได้จััดพื่ิธีล่งนามบันทุ้กัข้อตกัลงคุวัามรว่ัมม่อกัารให้้โอกัาส 
เด็กัและเยาวัชนทุ่�ตั�งคุรรภ์์ในสถึานศ้กัษาได้รับกัารศ้กัษาอย่างเห้มาะสม	 ม่นายณ์ัฏฐพื่ล	 ทุ่ปีสุวัรรณ์	 รมวั.
ศ้กัษาธิีกัาร	นายอนุทิุน	ชาญว่ัรกูัล	รมวั.สธี.	พื่ร้อมด้วัยนายสากัล	ม่วังศิริ	ผู้ช่วัยรัฐมนตร่ปีระจัำากัระทุรวัง	พื่ม.	
ร่วัมลงนาม	 โดยนายอนุทิุนกัล่าวัว่ัา	 ทัุ�ง	 3	 กัระทุรวัง	 จัะร่วัมม่อกัันทุำางานในกัารให้้โอกัาสเด็กัและเยาวัชนทุ่� 
ตั�งคุรรภ์์ในวััยเร่ยนให้้ได้รับโอกัาสทุางกัารศ้กัษาอยา่งเห้มาะสม	เน่�องจัากัเร่�องน่�เป็ีนนโยบายทุ่�	พื่ล.อ.ปีระยุทุธ์ี	
จัันทุร์โอชา	 นายกัรัฐมนตร่	 ให้้คุวัามสำาคุัญในกัารห้ามาตรกัารปี้องกัันและแกั้ไขปีัญห้ากัารตั�งคุรรภ์์ในวััยรุ่น 
ซ้้ำ�งจัากัน่�ไปีจัะร่วัมกัันบูรณ์ากัารกัารทุำางานทัุ�งกัารลดคุวัามเห้ล่�อมลำ�า
	 ในส่วันของ	สมาคุมวัางแผนคุรอบคุรัวัแห่้งปีระเทุศไทุยฯ	ได้รับเชิญให้้เข้าร่วัมในฐานะคุณ์ะอนุกัรรมกัาร
ขับเคุล่�อนยุทุธีศาสตร์	 กัารปี้องกัันและแกั้ไขปีัญห้ากัารตั�งคุรรภ์์ในวััยรุ่น	 โดยม่แพื่ทุย์ห้ญิงนันทุา	 อ่วัมกัุล	
เลขาธีิกัารสมาคุมฯ	 และคุุณ์สมเจัตน์	 ศร่กันกั	 ผู้อำานวัยกัารสมาคุมฯ	 เข้าร่วัมพื่ิธี่ลงนามบันทุ้กัข้อตกัลง 
ในคุรั�งน่�	ณ์	ห้้องปีระชุมราชวััลลภ์	อาคุารราชวััลลภ์	กัระทุรวังศ้กัษาธิีกัาร
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สำวท จัดกิิจกิรรมพััฒนาจิตอาสำาดูแลิแม่วัย์รุ่นในพ่ั�นที� จ.เชีย์งใหม่
	 เม่ �อวัันทุ่�	 15	 กัันยายนทุ่�ผ่านมา	 ดร.นันทุกัาญจัน์	 สูงสุมาลย์	 วัูดแฮม	 รองผู้อำานวัยกัารสมาคุมฯ	
พื่ร้อมด้วัยเจ้ัาห้น้าทุ่�พื่ยาบาล	คุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	เช่ยงให้ม่	กัำาลังบรรยายให้้คุวัามรู้แก่ัอาสาสมัคุร	จิัตอาสา 
ดูแลแม่วััยรุ่นในชุมชนอำาเภ์อแม่อาย	ณ์	ห้้องปีระชุม	โรงพื่ยาบาลแม่อาย	จัังห้วััดเช่ยงให้ม่
	 กัารอบรมคุรั�งน่�จััดข้�นเพ่ื่�อให้้แกันนำาทุ่�ผ่านกัารอบรมได้ไปีเย่�ยมบ้านแม่วััยรุ่นในกัารให้้คุวัามรู้	ให้้คุำาปีร้กัษา	
ให้้คุำาแนะนำาในกัารดูแลคุรรภ์์	 ดูแลเด็กัทุารกัได้อย่างถูึกัต้องเห้มาะสม	 ม่กัารส่งต่อไปีรับบริกัารทุ่�สถึานพื่ยาบาล 
ตามคุวัามต้องกัาร	 ภ์ายใต้	 โคุรงกัารชุมชนร่วัมใจัพื่ัฒนาอนามัยวััยรุ่นในอำาเภ์อเช่ยงดาวัและอำาเภ์อแม่อาย	
จัังห้วััดเช่ยงให้ม่	ด้วัยกัารสนับสนุนจัากั	องค์ุกัารทุุนเพ่ื่�อเด็กัแห่้งสห้ปีระชาชาติ	(UNICEF)

อบ้รมพััฒนาเจ้าหน้าที�คุลิินิกิเวชกิรรม สำวท
	 เม่�อวัันทุ่�	 24	 กัันยายนทุ่�ผ่านมา	 	 คุุณ์สมเจัตน์	 ศร่กันกั	 ผอ.สวัทุ	 เปี็นปีระธีานเปีิดกัารอบรมทุบทุวัน 
คุวัามรู้เร่�องมาตรฐานคุุณ์ภ์าพื่ของกัารให้้บริกัาร	Quality	of	Care	(QoC)	และกัารพัื่ฒนาคุวัามสามารถึด้าน 
กัารส่�อสารในงานสาธีารณ์สุข	 ให้้แก่ัพื่ยาบาลและเจ้ัาห้น้าทุ่�คุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	 ทัุ�ง	 10	แห่้ง	 ซ้้ำ�งถ่ึอเป็ีนเปี้าห้มาย 
สำาคัุญของ	สวัทุ	ในกัารพัื่ฒนางานด้านบริกัารของคุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	ให้้เป็ีนมิตร	ปีลอดภั์ย	แก่ัผู้มารับบริกัาร
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เจ้าหน้าที� สำวท ฝึกิเทคุนิคุกิารส่ำ�อสำารเพ่ั�อเข้าใจผู้อ่�น 
เพิั�มศักิย์ภาพักิารทำางาน
	 เม่�อวัันทุ่�	 26	 กัันยายนทุ่�ผ่านมา	 เจั้าห้น้าทุ่�	 สวัทุ	 เข้ารับกัารอบรมฝัึกัเทุคุนิคุกัารส่�อสารเพื่่�อเข้าใจัผู้อ่�น	
(Empathic	 Communication)	 เพื่ิ �มศักัยภ์าพื่กัารทุำางานและนำาคุวัามรู ้ไปีปีระยุกัต์ใช้ในกัารทุำางาน 
ด้านคุลินิกัเวัชกัรรม	 สวัทุ	 และด้านโคุรงกัาร	 ให้้ม่ปีระสิทุธีิภ์าพื่มากัยิ�งข้�น	 ผ่านกัารถึ่ายทุอดคุวัามรู้จัากั 
ผศ.ชัยยุทุธี	ถึาวัรานุรักัษ์	วิัทุยากัรมากัปีระสบกัารณ์์
	 นอกัจัากัน่�ยังได้รับเก่ัยรติจัากัคุุณ์รัตนวััฒน์	 จัันทุร์อำานวัยสุข	กัรรมกัาร	สวัทุ	 ร่วัมกิัจักัรรมกัารฝึักัอบรม 
และร่วัมแลกัเปีล่�ยนปีระสบกัารณ์์คุวัามรู้	ในปีระเด็นกัารส่�อสารทุ่�ไม่ต่ตราและเล่อกัปีฏิบัติต่อกัลุ่มห้ลากัห้ลาย
ทุางเพื่ศ

แลิกิเปลีิ�ย์นเรีย์นรู้ป้องกัินเอชไอวีในสำถานศึกิษา
	 เม่�อวัันทุ่�	 24	 กัันยายนทุ่�ผ่านมา	 สถึานศ้กัษาเคุร่อข่ายโคุรงกัารส่งเสริมกัารปี้องกัันเอชไอวั่กัลุ่มเยาวัชน 
ในสถึานศ้กัษา	 ร่วัมนำาเสนอสรุปีผลกัารดำาเนินงาน	 สรุปีปีระเด็นปีัญห้าแลกัเปีล่ �ยนปีระสบกัารณ์	์
และวัางแผนกัารดำาเนินงานในปีีต่อไปี	ซ้้ำ�งได้รับเก่ัยรติจัากั	คุุณ์สมเจัตน์	ศร่กันกั	ผอ.สวัทุ	ร่วัมรับฟั์งข้อคิุดเห็้น	
โดยม่สถึานศ้กัษาเคุร่อข่ายเข้าร่วัมปีระชุมกัันอย่างพื่ร้อมเพื่ร่ยง	ณ์	ห้้องปีระชุมอาคุารสมเด็จัอุปีถัึมภ์์	สวัทุ
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ให้คุวามรู้ป้องกัินเอชไอวีตรวจ VCCT นักิเรีย์นนาย์สิำบ้ตำารวจ จ.ขอนแก่ิน
	 เม่�อวัันทุ่�	5	ตุลาคุมทุ่�ผ่านมา	คุณ์ะวิัทุยากัรจัากัคุลินิกัเวัชกัรรม	สวัทุ	จั.ขอนแก่ัน	ร่วัมกัับ	มูลนิธิีไทุอาทุร	
ออกัห้น่วัยให้้คุวัามรู้เร่ �องกัารปี้องกัันเอชไอวั่	 พื่ร้อมกัับบริกัารให้้คุำาปีร้กัษาและตรวัจัเล่อดโดยสมัคุรใจั	
รักัษาคุวัามลับ	(VCCT)	ให้้กัับ	นักัเร่ยนนายสิบตำารวัจั	ศูนย์ฝึักัอบรมตำารวัจัภู์ธีรภ์าคุ	4	ขอนแก่ัน

ผู้พิักิารทางกิารได้ยิ์นแลิะส่ำ�อคุวามหมาย์กิำาลัิงฝึกิกิารใช้ถุงย์าง
อย่์างถูกิวิธี
	 เม่�อวัันทุ่�	 9-11	 ตุลาคุมทุ่�ผ่านมา	 คุณ์ะวัิทุยากัรจัากั	 สวัทุ	 กัำาลังให้้คุวัามรู้เร่�องอนามัยกัารเจัริญพื่ันธีุ์ 
แกั่ผู้พื่ิกัารทุางกัารได้ยินและส่�อคุวัามห้มาย	 ภ์ายใต้โคุรงกัารช่วัิตด่	 คุรอบคุรัวัม่คุุณ์ภ์าพื่	 รู้รอบด้านอนามัย 
กัารเจัริญพื่ันธีุ์	 ซ้ำ้�งจััดข้�นโดยสมาคุมคุนหู้ห้นวักัแห้่งกัรุงเทุพื่มห้านคุร	ณ์	 โรงแรมไพื่น์เฮิร์สทุ	 กัอล์ฟ์คุลับ 
จั.ปีทุุมธีาน่	โดยคุุณ์สมเจัตน์	ศร่กันกั	ผอ.สวัทุ	เข้าร่วัมสังเกัตกัารณ์์
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สำวท มอบ้ถุงเปี�ย์มสุำขในพ่ั�นที�จังหวัดชาย์แดนใต้
	 เม่�อวัันทุ่�	 19	 ตุลาคุมทุ่�ผ่านมา	 ศ.กัิตติคุุณ์	 นพื่.ดำารง	 เห้ร่ยญปีระยูร	 ทุ่�ปีร้กัษาคุณ์ะกัรรมกัาร	 สวัทุ	
นำาคุณ์ะกัรรมกัาร	 สวัทุ	 ผู้อำานวัยกัาร	 สวัทุ	 และเจั้าห้น้าทุ่�	 สวัทุ	 ลงพื่่�นทุ่�	 จั.นราธิีวัาส	 มอบถึุงเปีี�ยมสุขให้้กัับ	
ปีระชาชนและนักัเร่ยน	 โรงเร่ยนบ้านศาลาให้ม่	 อำาเภ์อตากัใบ	 จั.นราธีิวัาส	 เน่�องในโอกัาสวัันคุล้ายวััน 
พื่ระราชสมภ์พื่สมเด็จัพื่ระศร่นคุรินทุราบรมราชชนน่	 21	 ตุลาคุม	 และโอกัาสทุ่�	 สมาคุมฯ	 คุรบรอบ	 50	 ปีี		
โดยได้รับเก่ัยรติจัากั	นายสังคุม	 เกิัดก่ัอ	นายอำาเภ์อตากัใบ	จั.	 นราธิีวัาส	สำานักังานพัื่ฒนาสังคุมและคุวัามมั�นคุง 
ของมนุษย์	จัังห้วััดนราธิีวัาส		และองค์ุกัารบริห้ารส่วันอำาเภ์อตากัใบ	จั.	นราธิีวัาส	เข้าร่วัมกิัจักัรรมมอบถุึงเปีี�ยมสุข		
ซ้้ำ�งได้รับกัารสนับสนุนจัากั	บริษัทุ	ไบโอฟ์าร์ม	เคุมิคัุลส์	จัำากััด
	 ศ.	กิัตติคุุณ์	นพื่.ดำารง	เห้ร่ยญปีระยูร	ทุ่�ปีร้กัษาคุณ์ะกัรรมกัาร	สวัทุ	กัล่าวัว่ัา	สมาคุมฯ	เข้าดำาเนินงานใน 
เขตพ่ื่�นทุ่�ภ์าคุใต้ตั�งแต่	ปีี	พื่.ศ.	2523	บุกัเบิกังานอนามัยแม่และเด็กั	อาทิุ	โคุรงกัารอนามัยแม่และเด็กัเว้ันช่วัง 
ระยะกัารม่บุตรแก่ัชาวัไทุยมุสลิม	 เริ�มต้นทุ่�	 จั.สตูล	 โคุรงกัารลูกัเกิัดรอดแม่ปีลอดภั์ยใน	 3	 จัังห้วััดชายแดนใต้	
ปัีตตาน่	ยะลาและนราธิีวัาส	โคุรงกัารผู้สูงอายุยังม่คุุณ์คุ่าจัังห้วััดปัีตตาน่	โดยย้ดแนวัทุางกัารดำาเนินงาน	เข้าใจั	
เข้าถึ้งและพื่ัฒนาและสอดคุล้องกัับปีระเพื่ณ์่	 วััฒนธีรรมทุ้องถึิ�นพื่ร้อมกัับคุวัามระมัดระวัังด้วัยคุวัามเช่�อทุ่�วั่า	
“การคุมกำาเนิด”	นั�นขัดต่อห้ลักัศาสนาอิสลาม	ตลอดระยะเวัลา	40	ปีี	สมาคุมฯ	ได้รับกัารตอบรับจัากัปีระชาชน	
ผู้นำาทุ้องถิึ�น	 ผู้นำาศาสนา	ห้น่วัยงานในพ่ื่�นทุ่�อย่างด่ยิ�งพื่ร้อมกัันน่�ยังได้รับคุวัามไว้ัวัางใจัจัากัรัฐบาลให้้เป็ีนองค์ุกัร 
นำาร่องเข้าดำาเนินงานในเขตพื่่�นทุ่�จัังห้วััดภ์าคุใต้มาอย่างต่อเน่�อง	 ซ้ำ้�งขณ์ะน่�ยังคุงดำาเนิน	 โคุรงกัารพื่ัฒนา 
คุุณ์ภ์าพื่ช่วิัตปีระชาชน	โคุกัห้นองนา	อ.ตากัใบ	จั.นราธิีวัาส
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บ้อกิข่าวเล่ิาเร่�อง

ขอแสำดงคุวามยิ์นดีกัิบ้อาสำาสำมัคุรดีเด่นแห่งชาติ  2563
	 เม่�อวัันทุ่�	21	ตุลาคุมทุ่�ผ่านมา	สมาคุมวัางแผนคุรอบคุรัวัแห่้งปีระเทุศไทุยฯ	ขอแสดงคุวัามยินด่กัับอาสาสมัคุร	
สวัทุ		คุุณ์ฮาล่เมาะ	ดาราแม		อาจัารย์วิัชาน	กัาญจันไพื่โรจัน์		และ	คุุณ์ศุภ์วิัทุย์	ดิษฐยานุรักัษ์	ได้รับรางวััล 
อาสาสมัคุรด่เด่นแห้่งชาติ	 ปีระจัำาปีี	 2563	 เน่�องในวัันสังคุมสงเคุราะห้์แห้่งชาติและวัันอาสาสมัคุรไทุย 
ณ์	โรงแรมมิราเคิุล	แกัรนด์	ห้ลักัส่�	กัทุม.

	 ศ.	กิัตติคุุณ์	นพื่.ดำารง	เห้ร่ยญปีระยูร	กัล่าวัต่ออ่กัว่ัา	ตลอดระยะเวัลา	50	ปีี	สมาคุมฯ	ดำาเนินงานโดยย้ด
แนวัพื่ระราชดำาริแห่้งองค์ุราชูปีถัึมภ์์	สมเด็จัพื่ระศร่นคุรินทุราบรมราชชนน่	สมเด็จัย่า	แม่ฟ้์าห้ลวังของปีวังชน	
ในกัารพัื่ฒนาคุุณ์ช่วิัตเฉพื่าะอย่างยิ�งกัับกัลุ่มปีระชาชนผู้ด้อยโอกัาส	ม่ผู้ได้รับคุวัามรู้และบริกัารด้านกัารแพื่ทุย์
ผ่านห้น่วัยแพื่ทุย์เคุล่�อนทุ่�และคุลินิกั	 เวัชกัรรม	 สวัทุ	 ทุั�ง10	 แห้่ง	 ทุั�วัปีระเทุศเปี็นจัำานวันกัวั่า	 50	 ล้านคุน 
ตราบใดยงัม่กัารเกิัดของมนุษยต์ราบนั�น	สมาคุมฯจัะยงัคุงมุ่งมั�นดำาเนินงานรอยตามเบ่�องยุคุลบาทุและส่บสาน 
พื่ระราชปีณ์ิธีานแห้่งองคุ์ราชูปีถึัมภ์์	 สมเด็จัย่า	 ทุ่�ทุรงสถึิตในดวังใจัคุนไทุยตราบนิรันดร์	 เพื่่�อให้้ทุุกักัารเกัิด	
เกิัดอย่างม่คุุณ์ภ์าพื่	ส่บไปี
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สนใจสมัครได้ที� www.ppat.or.th 
สอบถามโทร 02-941-2320 ตุ่อ 135 

(คุณยงยุทธิ)

•	มีีสิิทธิิลงสิมีัครเป็็นกรรมีการของ
 สิวทสิวท

• ร่วมีงานป็ระชุุมีใหญ่่สิามีัญ่ป็ระจำำาป็
ี

• รับเอกสิารความีร้�ของ สิวทสิวท ได้� ฟรี
สิิทธิิพิิเศษสิิทธิิพิิเศษ

ที�จำะได้�รับที�จำะได้�รับ

สิมีัครเป็็นสิมีาชุิก	สิวท	ได้�	2	แบบสิมีัครเป็็นสิมีาชุิก	สิวท	ได้�	2	แบบ
แบบที�	1	สิมีาชุิกรายป็ีเพิียง	50	บาทต่่อป็ี
แบบที�	1	สิมีาชุิกรายป็ีเพิียง	50	บาทต่่อป็ี
แบบที�	2	สิมีาชุิกต่ลอด้ชุีพิ	500	บาทแบบที�	2	สิมีาชุิกต่ลอด้ชุีพิ	500	บาท

ร่วมเป็นสำมาชิกิ 
สำวท 

(PPAT MEMBER)

เพัราะทุกิคุนเป็นพัลิังสำำาคุัญในกิารพััฒนาประชากิร 
ร่วมสำมัคุรเป็นสำมาชิกิ สำวท 
เพ่ั�อช่วย์กัินพััฒนาสัำงคุมไทย์ให้น่าอยู่์



เว็บไซต่์เว็บไซต่ ์www.ppat.or.th

หมีายเลขโทรศัพิท์หมีายเลขโทรศัพิท ์02-941-2320

FACEBOOKFACEBOOK/PPATBANGKOK

YOUTUBEYOUTUBE/PPAT CHANNEL

lineline  officialofficial  accountaccount  ::  @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT)

TwitterTwitter @ PPATHAILAND

InstagramInstagram@ ppat.bkk

ชุอ่งท
างการต่ดิ้

ต่อ่ส่ิ�อสิารกับคลินิกเวชุกรรมี
ชุอ่งท

างการต่ดิ้
ต่อ่ส่ิ�อสิารกับคลินิกเวชุกรรมี

  สิวทสิวท



สมีาคู่มีวิางแผนคู่ร้อบคู่ร้่วิแห�งปร้ะเที่ศัไที่ยู่
ในพร้ะร้าช่ีปถ่ึมีภ์สมีเด็ีจำพร้ะศัร้ีนคู่ร้ินที่ร้าบร้มีร้าชีชีนนี
เลขทีี่�	8	ซอยู่วิิภาวิดีีร้่งสิต	44	ถึนนวิิภาวิดีีร้่งสิต	แขวิงลาดียู่าวิ	เขตจำตุจ่ำกร้	กรุ้งเที่พฯ	10900	
โที่ร้ศ่ัพท์ี่	0-2941-2320	โที่ร้สาร้	0-2561-5130	www.ppat.or.th

คุลินิิกำเวชกำรรม สำวท
บร้ิการ้วิางแผนคู่ร้อบคู่ร้่วิอยู่�างมีีคุู่ณภาพ

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	บางเขน
เลขทุ่�	 8	 ซ้ำอยวัิภ์าวัด่รังสิต	 44	 ถึนนวัิภ์าวัด่รังสิต 
แขวังลาดยาวั	เขตจัตุจัักัร	กัรุงเทุพื่ฯ	
เปิีดบริกัาร	จัันทุร์	-	ศุกัร์	8.30-16.30	น.
ปิีดทุำากัารวัันเสาร์-อาทิุตย์	และวัันห้ยุดนักัขัตฤกัษ์
โทุร.	02-941-2320	ต่อ	181-182

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	ดิีนแดีง
เลขทุ่�		2/11-13	อาคุารพื่าณิ์ชย์	1	
ถึนนปีระชาสงเคุราะห์้	ดินแดง	กัรุงเทุพื่ฯ	10400	
โทุร.	0-2245-1888,	0-2245-7382-4
เปิีดทุำากัารวัันจัันทุร์-ศุกัร์	เวัลา	9.00	-	17.00	น. 
ปีิดทุำากัารวัันเสาร์	วัันอาทุิตย์	
และวัันห้ยุดนักัขัตฤกัษ	์	

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	ป่�นเกล้า
เลขทุ่�	3/20	-	21	ถึนนอรุณ์อมรินทุร์
แขวังอรุณ์อมรินทุร์	เขตบางกัอกัน้อย	กัรุงเทุพื่ฯ	10700
โทุร.	0-2433-9077,	0-2433	-	3503,	
0	-	2433	-	6561
เปิีดวัันจัันทุร์-ศุกัร์	เวัลา	9.00	-	17.00	น.
วัันเสาร์	เปิีด	เวัลา	9.00	-	17.00น.	
ปิีดทุำากัารวัันอาทิุตย์

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	เชีียู่งใหมี�	
เลขทุ่�	200/3	ถึนนบำารุงราษฎีร์	ตำาบลวััดเกัต	
อำาเภ์อเม่อง	จัังห้วััดเช่ยงให้ม่	50000	
โทุร.	053	-	249	-	406	เปิีดบริกัาร	จัันทุร์-ศุกัร์	
8.00-17.30	น.	วัันเสาร์	9.00	-16.00	น.

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	เชีียู่งร้ายู่
เลขทุ่�	810/1-3	ถึนนพื่ห้ลโยธิีน	ตำาบลเว่ัยง	
อำาเภ์อเม่อง	จัังห้วััดเช่ยงราย	57000		
โทุร.	053-713-090	เปิีดบริกัารจัันทุร์-ศุกัร์	
17.00-20.00	น.	ปีร้กัษาเร่�องอนามัยเจัริญพัื่นธ์ุี																																												
ปิีดวัันอาทิุตย์และวัันห้ยุดนักัขัตฤกัษ์

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	ลำาปาง
เลขทุ่�	152	/53-54	ถึนนลำาปีาง-แม่ห้ะ
ต.พื่ระบาทุ	อ.เม่อง	จั.ลำาปีาง	52000
โทุร.	054-209-577	เปีิดบริกัารวัันจัันทุร์-
ศุกัร์	เวัลา	10.00	-	18.00	น.วัันเสาร์เปีิดเวัลา	
09.00		-	12.00	น.	ปีิดทุำากัารวัันอาทุิตย์

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	ขอนแก�น
เลขทุ่�	752-754	ถึนนศร่จัันทุร์	อำาเภ์อเม่อง	
จัังห้วััดขอนแก่ัน	40000	
โทุร.		043-223-627	สายด่วัน	095-661-6551	
จัันทุร์-ศุกัร์	เปิีด	เวัลา	10.00	-	18.00	น.
เสาร์-อาทิุตย์	เปิีด	เวัลา	9.00	-	17.00	น.	ปิีดวัันห้ยุดขัตฤกัษ์

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	หาดีใหญิ�
เลขทุ่�	8-12	ราษฎีร์อุทิุศ	ซ้ำอย	9	
ถึนนราษฎีร์อุทิุศ	ตำาบลห้าดให้ญ่	
อำาเภ์อห้าดให้ญ่	จัังห้วััดสงขลา	90110
เปิีดทุำากัาร	วัันจัันทุร์-ศุกัร์	เวัลา	09.00	-	17.00	น. 
เปิีดทุำากัารวัันเสาร์	เวัลา	09.00	-	12.00	น. 
ปิีดทุำากัารวัันอาทิุตย์	และวัันห้ยุดนักัขัตฤกัษ์ 
โทุร.	074-252-691	และ	085-585-9580

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	ภ่เก็ต
เลขทุ่�	14/1	อาคุารเซ็้ำนทุรัลแมนชั�น	ชั�นทุ่�	1
ห้้องเลขทุ่�	107-108	ถึนนวิัชิตสงคุราม	
ตำาบลวิัชิต	อำาเภ์อเม่อง	จัังห้วััดภู์เก็ัต	83000
เปิีดบริกัารวัันพื่ฤหั้สบด่	เวัลา	11.00	-	18.00	น. 
โทุร.	087-969-3702	และ	085-585-9580

ภาคุเหน่อ

ภาคุตะวันออกิ
เฉีุย์งเหน่อ

คู่ลินิกเวิชีกร้ร้มี	สวิที่	
อุบลร้าชีธีานี
เลขทุ่�	154-156	
ถึนนศร่ณ์รงค์ุ	อำาเภ์อเม่อง	
จัังห้วััดอุบลราชธีาน่	34000
โทุร.	045-243-380
เปิีดบริกัาร	จัันทุร์-ศุกัร์
08.30	-	16.30	น.
ปิีดทุำากัารวัันเสาร์-อาทิุตย์	
และวัันห้ยุดนักัขัตฤกัษ์

กิรุงเทพัมหานคุร

ภาคุใต้


