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สารจากน์ายก 

	 ศ.นพ.สุรศักดิ�	ฐานีพานิชสกุล	นายก	สวท

	 เรียนท่านคณะกรรมการ	 ผู�บริหาร	 สมาชิก	 อาสาสมัคร	 และเจ�าหน�าที�	 สวท	 ทุกท่าน 

	 ในเดืือนเมษายนน้�เป็็นอ้กหน่�งวาระสำำาคััญ	 เนื�องจากคัรบรอบการก่อตั้ั�ง	 สำมาคัมวางแผน 
คัรอบคัรัวแห่งป็ระเทศไทยฯ	 ป็ีท้ �	 51	 ทุกเดืือนเมษายนจ่งถืือเป็็นวันสำำาคััญของคันไทย 
โดืยทุกวันท้ �	 14	 เมษายนของทุกป็ี	 เป็็นวันคัรอบคัรัว	 ซึ่่ �งอย่ ่ในช่่วงเทศกาลสำงกรานตั้์		
แสำดืงให้เห็นว่า	 สำถืาบันคัรอบคัรัวนั �นเป็็นสำถืาบันท้ �สำ ำาคััญตั้่อการพััฒนาคัุณภาพัของ 
คันในคัรอบคัรัว

	 อ้กหน่ �งวาระท้ �สำ ำาคััญคัือ	 คัณะกรรมการ	 สำวท 
สำมัยท้ �	 16	 กำาลังจะหมดืวาระลงในเดืือนพัฤษภาคัม 
ท้ �จะถื่งน้ �	 ตั้ลอดืระยะเวลาของการทำางาน	 4	 ป็ีท้ � 
ผ่านมานั�น	คัณะกรรมการ	สำวท	สำมัยท้�	16	ได้ืดืำาเนินงาน 
จนบรรลุวัตั้ถุืป็ระสำงค์ัหลายเรื�อง	เช่่น	สำมาคัมฯ	ผ่านการ 
Accreditation	จาก	สำหพัันธ์์วางแผนคัรอบคัรัวระหว่าง 
ป็ระเทศ	 หรือ	 IPPF	 สำมาคัมฯ	 ไดื้จัดืงานเฉลิมฉลอง 
คัรบรอบการก่อตั้ั�ง	 50	 ป็ี	 สำวท	 ตั้ลอดืจน	 สำมาคัมฯ 
ไดื้ขยายงานวางแผนคัรอบคัรัวไป็สำ่ ่ผ่ ้สำ่งอายุดื้วยการ 
จัดืตัั้�ง	ศ่นย์ด่ืแลผ้่ส่ำงอายุข่�น	พััฒนาคุัณภาพัการให้บริการ 
ของคัลนิิกเวช่กรรม	 สำวท	 รวมถืง่การป็รับโคัรงสำร้างการ 
บริหารงานเจ้าหน้าท้�ใหม่

	 ในนามของนายกสำมาคัมฯ	 ขอแสำดืงคัวามขอบคัุณ	
ท่านคัณะกรรมการ	 สำมาช่ิก	 เจ้าหน้าท้ �	 สำวท	 และ 
หน่วยงานภาคัรัฐ	ภาคัเอกช่น	ตั้ลอดืจนอาสำาสำมัคัร	สำวท	
ทุกท่าน	 ท้�ม้สำ่วนในการสำนับสำนุนงานวางแผนคัรอบคัรัว	
ให้บรรลุตั้ามเป็้าหมายท้�ตั้ั�งไว้	 และขอขอบคัุณทุกท่าน 
อ้กคัรั�งท้�ร่วมกันพััฒนาคัุณภาพัช่้วิตั้ของป็ระช่ากรไทย 
เสำมอมา	
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	 เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสำาคัญของชาวไทย	 เนื �องจากในเดือนนี�เป็นเดือนที� 
เหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ	 จะได�เดินทางไปเยี�ยมบ�านเยี�ยมเรือน	 หลังจากต่�อง 
เดินทางมาทำางานหาเงินในเมืองหลวง	 นอกจากนี �แล�วยังมีว ันสำาคัญอีก	 2	 วัน 
คือ	วันครอบครัว	และวันผู�สูงอายุ	

	 คัวามสำำาคััญของทั�ง	 2	 วันน้�เก้�ยวข้องกับ	 สำมาคัมวางแผนคัรอบคัรัวแห่งป็ระเทศไทยฯ	
โดืยตั้รง	 ก็เพัราะว่า	 วันท้ �	 14	 เมษายนของทุกป็ี	 ถืือเป็็นวันก่อตั้ั �ง	 สำมาคัมฯ	 องคั์กร 
สำาธ์ารณกุศลท้�บุกเบิกเริ �มตั้้นงานวางแผนคัรอบคัรัวในป็ระเทศไทยมากว่า	 51	 ป็ี	 สำ่วน 
วันผ่้สำ่งอายุนั�นนับเป็็นวาระพัิเศษของ	สำวท	ซึ่่�งในป็ีน้�ไดื้ดืำาเนินงานจัดืตั้ั�งศ่นย์ดื่แลผ่้สำ่งอายุข่�น 
อย่างเป็็นทางการ	คัาดืว่าจะเป็ิดืให้บริการเร็ว	ๆ	น้�	

	 หากมองย้อนกลับมาท้�วันสำงกรานตั้์	 คังจะเป็็นป็ีท้�	 2	 ตั้ิดืตั้่อกันท้�เราจะไม่ไดื้สำาดืนำ�า 
กันเหมือนเคัย		และจะไม่ไดื้เดืินทางกลับบ้านเย้�ยมพั่อเย้�ยมแม่	เนื�องจากสำถืานการณ์โคัวดิื-19	
ยังคังม้คัวามน่าเป็็นห่วง	 แตั้่ท้�น่าเป็็นห่วงกว่านั�น	 เงินในกระเป็๋าหลายๆ	 คันเริ�มเบาบาง 
และหายากข่ �นไป็ทุกท้	 คัุณโจ	 มณฑาน้	 ก่ร่ดื้านการเงิน	 ไดื้แนะนำาเทคันิคัการออมเงิน 
ให้เราไดื้เร้ยนร่้และนำาไป็ป็ระยุกตั้์ใช่้	

	 ไป็ไหนมาไหนอย่าลืมใสำ่หน้ากากอนามัย	 ล้างมือดื้วยเจลแอลกอฮอร์	 หล้กเล้ �ยง 
สำถืานท้ �แออัดื	 เพัราะคัวามหวังเร ื �องว ัคัซึ่้นยังคังตั้้องรออ้กสำักพััก	 ขอบคัุณสำำาหรับ 
การตั้ิดืตั้ามวารสำาร	Family	Online	แนะนำาตั้ิช่มไดื้ท้�	Facebook/PPATBANGKOK

ปนัฐพงศ์	นรดี
บรรณาธ์ิการบริหาร

Editor’s Note
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เรื�อง	:	เกศนีย์	นุชประมูล	/	ภาพ	:	ปนัฐพงศ์	นรดี

สำาน์ักงาน์สถิิติแห่่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอาย ุ
อย่างเต็มตัวใน์ปี 2565 แลัะใน์ปี 2573 จะมีสัดส่วน์ประชากรสูงวัยเพิิ�มข้�น์อยู่ที� 
ร้อยลัะ 26.9 ของประชากรทั�งประเทศปัจจัยสำาคัญมาจากคน์ไทยมีแน์วโน์้ม 
อายุย่น์ข้ �น์ มีบุ้ตรช้าลัง แลัะบ้างครอบ้ครัวไม่มีบุ้ตร ทำาให่้สัดส่วน์ประชากร 
สูงอายุของไทยเพิิ �มข้ �น์อย่างรวดเร็ว ส่งผลัให่้ทุกวัน์น์ี �มีศูน์ย์ดูแลัผู ้สูงอายุ 
เกิดข้�น์มามากมาย  สวท ซ้ึ่�งทำางาน์ด้าน์ผู้สูงอายุมากว่า 20 ปีมองเห็่น์โอกาสอะไร 
จ้งมีแน์วคิดที �จะเปิดศูน์ย์ดูแลัผู ้สูงอายุ ศาสตราจารย์น์ายแพิทย์ สุรศักดิ � 
ฐานี์พิานิ์ชสกุลั น์ายกสมาคมวางแผน์ครอบ้ครัวแห่่งประเทศไทยฯ มีคำาตอบ้..

ศาสตราจารย์ น์ายแพิทย์สุรศักดิ�  ฐาน์ีพิาน์ิชสกุลั 
น์ายกสมาคมฯ

เปิดศูน์ย์ดูแลัผู้สูงวัย เปิดศูน์ย์ดูแลัผู้สูงวัย 
ความท้าทายให่ม่ ของ สวทความท้าทายให่ม่ ของ สวท
เปิดศูน์ย์ดูแลัผู้สูงวัย 
ความท้าทายให่ม่ ของ สวท
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	 โอกาสของ	 สวท	 ท ี �จะได �ม ีส ่วน 
ในการพ ัฒนาระบบส ุขภาพอนาม ัย 
เจร ิญพันธิ ุ ์ของประเทศอีกคร ั �ง	 จาก 
เมื�อ	 50	 ปีที�แล�ว	 สวท	 เข�าไปมีบทบาท 
ในเร ื � องการค ุมก ำา เน ิดหร ือวางแผน 
ครอบครัว

1. 2.
	 มองว่าเป็นโอกาสของผู�สูงอายุ	ที�จะ 
มีโอกาสได�รับการบริการที�ดีจากศูนย์ดูแล 
ผู�สูงอายุของเราด�วยบุคลากรที�มีทักษะ 
ความรู �ต่ามหลักวิชาการ	 พร�อมกันนี �	
เราก็จะมีบริการแบบ	Home	Care	โดย
จะมีเจ�าหน�าที �ของเราไปดูแลผู �สูงอาย ุ
ถ้งที�บ�าน	ซึ่้�งจะช่วยให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพ 
กายและใจที�ดี

3.
	 ประเทศและสังคมได�ประโยชน์	เราต่�อง 
ยอมรับว่าขณะนี�ผู �สูงอายุบางคนได�รับ 
การดูแลที�ไม่ถูกต่�อง	 ถูกปล่อยปละละเลย	
การที�	 สวท	 เข�ามาดำาเนินงานในส่วนนี� 
จะเป็นส่วนที�ช่วยทำาให�ผู�สูงอายุเหล่านี � 
ได�มีคุณภาพชีวิต่ที�ดี		ไม่เป็นภาระของสังคม

และประเทศชาต่ิ

มองเห็่น์โอกาสอะไรใน์การสร้าง
ศูน์ย์ดูแลัผู้สูงอายุ 

สวท มองเห่็น์โอกาสใน์การดำาเน์ิน์งาน์ศูน์ย์ดูแลัผู้สูงอายุ
แบ้่งเป็น์ 3 ส่วน์ ค่อ

บ้้าน์ของเรา
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ศูน์ย์ดูแลัผู้สูงอายุของ สวท ให่้บ้ริการอะไรบ้้าง
ศ่นย์ดื่แลผ่้สำ่งอายุของ	 สำวท	 จะเป็ิดืให้บริการดื่แลผ่้สำ่งอายุ 
แบบอย่่ป็ระจำาในเบื�องตั้้นนั�น	เราจะเป็ิดืรับจำานวน	20	เตั้้ยง	
โดืยม้แบบห้องคั่่	 4	 ห้อง	 และแบบห้องรวม	 6	 คัน	 2	 ห้อง 
ม้เจ้าหน้าท้�ท้�ผ่านการอบรมตั้ามมาตั้รฐานกระทรวงสำาธ์ารณสุำข	
คัอยดื่แลตั้ลอดื	24	ช่ั�วโมง	ภายใตั้้บรรยากาศท้�สำวยงาม	อบอุ่น	
นอกจากน้ �ล ักษณะของอาคัารศ่นย์ดื่แลผ่ ้สำ ่งอายุของเรา 
จะเป็็นสำถืานบริการดื่แลผ่ ้สำ ่งอายุท้ �ไดื้ร ับการรับรองตั้าม 
มาตั้รฐานของกระทรวงสำาธ์ารณสำุข	

บ้้าน์ของเรา
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บ้้าน์ของเรา

กลัุ่มเป้าห่มายที�จะมารับ้บ้ริการ
	 ในระยะแรกเราอยากไดื้กลุ่มป็ระช่ากรผ่้สำ่งอายุท้�ม้สำุขภาพั
แข็งแรง	 สำามารถืดื่แลตั้ัวเองไดื้	 แตั้่ไม่ม้ผ่้ดื่แลในช่่วงกลางวัน		
เพัราะจะไดื้ไม่ตั้้องพั่�งพัาการรักษาพัยาบาล	 สำวท	 ยินดื้ท้�จะ 
เข้าไป็รับผิดืช่อบช่่วยดื่แลแทนล่กหลานหรือคันในคัรอบคัรัว 
ท่านอาจจะมาอย่่แบบป็ระจำาหรือแบบมาเช่้าเย็นกลับแตั้่หาก 
ต้ั้องการให้เจ้าหน้าท้�ของเราไป็ด่ืแลผ้่ส่ำงอายุท้�บ้านเราจะจัดืหาคัน
ท้�ผ่านการอบรมไป็ช่่วยดื่แลท้�บ้าน	
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บ้้าน์ของเรา

จุดแข็งของศูน์ย์ดูแลัผู้สูงอายุ

	 สำ ำาหรับคัวามพัร้อมดื้านบุคัลากร 
ตั้อนน้ � 	 100%	 แตั้่ดื ้านสำถืานท้ �ก ำาล ัง 
ดืำาเนินงานป็รับป็รุงแล้วเสำร็จไป็แล้วกว่า	
80%	 คัาดืว ่าภายในเดื ือนม ิถื ุนายน 
จะเสำร ็จสำ ิ �นและจะเป็ิดืให้บร ิการเตั้ ็ม 
ร่ป็แบบไดื้ช่่วงเดืือนมิถืุนายน	 2564	 น้� 
แตั้่หากไม่ทันจะเป็็นช่่วงเดืือนกันยายน 
หรือป็ลายป็ี	2564

	 ส่วนแรก	 คืัอ	สำถืานท้�ท้�เราพัยายามป็รับป็รุงให้เป็็นมิตั้รกับผ่้สำ่งอายุ	 ทำาให้ม้คัวาม 
ร่้สำ่กสำบาย	 ม้คัวามป็ลอดืภัย	 และสำวยงาม	 ทำาเลตั้ั�งอย่่กลางเมืองเดืินทางสำะดืวก	
และบุคัลากรท้�ม้ศักยภาพัสำ่ง	 ม้คัุณธ์รรม	 จริยธ์รรม	 และค่าใช�จ่ายไม่สูงมากนัก
อ้กเรื�องท้�สำำาคััญคัือเราม้เคัรือข่ายโรงพัยาบาลท้�พัร้อมจะมารับผ่้ป็่วยภายในศ่นย์ฯ	
ของเรา	หากเกิดืเหตัุ้ฉุกเฉิน
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10

บ้้าน์ของเรา

   

แผน์ระยะยาวของศูน์ย์ดูแลัผู้สูงอายุ

หลังจากที�	สวท	เปิดศูนย์ดูแลผู�สูงอายุ
ซึ่้�งต่ั�งอยู่ที �ซึ่อยวิภาวดีรังสิต่	44	กทม.	ได�สำาเร็จแล�ว	เรามีแผน	3	อย่างที�จะทำาคือ	

1.
ขยายงานเป็ิดืศ่นย ์

ดื่แลผ่้สำ่งอายุไป็ยังภ่มิภาคั
ท้�ม้คัลินิกเวช่กรรม	สำวท	

ตั้ั�งอย่่	ทั�ง	10	แห่ง 
ทั�วป็ระเทศ

2.
เป็ิดืศ่นย์ฝึึกอบรมดื่แล

ผ่้สำ่งอายุซึ่่�งจะเป็็นศ่นย์กลาง
การเร้ยนร่้ดื้านผ่้สำ่งอายุ
แห่งแรกของป็ระเทศไทย

3.
ขยายงานการดื่แลผ่้สำ่งอายุ
แบบ	Home	Care	โดืยเรา
จะม้เจ้าหน้าท้�เข้าไป็ดื่แล
ถื่งท้�บ้านโดืยท้�ผ่้สำ่งอายุ
ไม่ตั้้องเดืินทางมาท้�	สำวท
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11

บ้้าน์ของเรา

	 การเปิดศูนย์ดูแลผู�สูงอายุของ	 สวท	 นับเป็นอีกก�าวที�สำาคัญในการขยายงานด�าน 
อนามัยการเจริญพันธิุ์ของ	 สวท	 ให�ครอบคลุม	 ต่ั�งแต่่เกิดจนกระทั�งแก่ชรา	 ศูนย์ดูแล 
ผู�อายุแห่งนี�จะประสบความสำาเร็จหรือไม่	 สิ�งสำาคัญที�สุดคือ	 คุณภาพในการให�บริการ 
จะเป็นสิ�งการันต่ีความสำาเร็จ	 เราต่�องต่ิดต่ามและเป็นกำาลังใจให�	 สวท	 ดำาเนินงานนี�ให� 
สำาเร็จต่ามเป้าหมาย	 ส่วนใครที �สนใจอยากสอบถามรายละเอียดการเข�ารับบริการของ 
ศูนย์ดูแลผู�สูงอายุแห่งนี�	 สามารถสอบถามได�โดยต่รงที�	 เพจ/สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ	หรือจะสอบถามโดยต่รงกับผู�จัดการศูนย์ดูแลผู�สูงอายุ	02-941-2320

ฝากเทคน์ิคสำาคัญใน์การดูแลัผู้สูงอายุ

คนเราสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์ต่�องประกอบด�วย

1. อาห่าร
ต่�องมีคุณค่าทางโภชนาการ	

สารอาหารครบ	5	หมู่

2. อากาศ
ต่�องอยู่อาศัยโดยม ี
สภาพแวดล�อม	และ

อากาศที�ดี

3. ออกกำาลัังกาย
ผู�สูงอายุต่�องหมั�น

ออกกำาลังกายอยู่เสมอ
และไม่ควรออกกำาลังกาย

หนักจนเกินไป

4. อารมณ์
ผู�สูงอายุต่�องหมั�นดูแล

อารมณ์ของต่นเอง	ไม่ให�โกรธิ	
เครียด	อยู่ต่ลอดเวลา	

สำาคัญคือรู�จักการฝึึกสมาธิิ

5. น์อน์ห่ลัับ้พิักผ่อน์ 
ผู�สูงอายุต่�องนอนหลับ

ให�ครบ	8	ชั�วโมง



คอ
ลัม

น์พิ
เศ

ษ

51 ปี วางแผน์ครอบ้ครัว 
มุ่งมั�น์พัิฒน์า

เรียบเรียง	:	ปนัฐพงศ์	นรดี

ย้้อนหลัังกลัับไปนับตัั้�งแต่ั้ปี พ.ศ. 2499 ในช่่วงท่ี่�ยั้งม่ีความีขััดแย้้งที่างความีคิด 
รััฐบาลัยั้งไม่ีเห็นความีจำำาเป็นในการัม่ีนโย้บาย้ปรัะช่ากรั แลัะความีสำำาคัญ

ขัองการัวางแผนครัอบครััว ซ่ึ่�งปรัะเที่ศไที่ย้ได้รัับข้ัอเสำนอแนะ 
จำากคณะผ้้เช่่�ย้วช่าญจำากธนาคารัโลักท่ี่�เข้ัามีาศ่กษาความีเหมีาะสำมี

ซ่ึ่�งเป็นพ้�นฐานขัองการัวางแผนพัฒนาเศรัษฐกิจำว่า
การเพิิ�มจำาน์วน์ของประชากรไทยใน์อัตราที�สูงก่อให้่เกิดปัญห่าน่์าวิตก

เช่น์ การขาดแคลัน์โรงเรียน์ การขาดแคลัน์บ้ริการสาธิารณสุข ตลัอดจน์ที�อยู่อาศัย
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คอลััมน์์พิิเศษ

	 คัณะบุคัคัลกลุ่มหน่�ง	 ทั�งข้าราช่การ	 	 นักวิช่าการ	 แพัทย์จากกระทรวงสำาธ์ารณสำุข	
นักสำังคัมสำงเคัราะห์	 นักธ์ุรกิจ	 ซึ่่�งสำนใจป็ัญหาป็ระช่ากร	 ไดื้ร่วมกันพัิจารณาหาแนวทาง 
ในการช่่วยเหลืองานของรัฐบาลทางดื้านการช่ะลออัตั้ราการเพัิ�มของป็ระช่ากร	 ไดื้แก่	
ศาสำตั้ราจารย์	ม.ล.เกษตั้ร	สำนิทวงศ์			พัลเอก	เนตั้ร	เขมะโยธ์ิน	เลขาธ์ิการสำภาวิจัยแห่งช่าตั้ิ	
และป็ลัดืสำำานักนายกรัฐมนตั้ร้	 ศาสำตั้ราจารย์	 ดืร.วิศิษฐ์	 ป็ระจวบเหมาะ	 จ่งม้ดืำาริท้�จะ 
ก่อตั้ั �งสำมาคัมวางแผนคัรอบคัรัวแห่งป็ระเทศไทย	 หลังจากท้ �ไดื้ป็ระชุ่มกาช่าดืสำากล 
ท้�กรุงอิสำตั้ันบ่ล	 ป็ระเทศตัุ้รก้	 ศาสำตั้ราจารย์	 ม.ล.เกษตั้ร	 สำนิทวงศ์	 ไดื้ป็ระสำานตั้่อไป็ยัง 
กรุงลอนดือนเพัื�อเจรจากับสำหพัันธ์์วางแผนคัรอบคัรัวระหว่างป็ระเทศ	 (IPPF)	 เรื�องการ 
ก่อตั้ั�งสำมาคัมวางแผนคัรอบคัรัวแห่งป็ระเทศไทยฯ	 เพัื�อให้เป็็นหน่วยงานอิสำระและพัร้อม
ท้�จะเป็็นสำมาช่ิกของ	 IPPF	 โดืยให้หลักการทำางานของสำมาคัมว่าจะย่ดืถืือสำถืานการณ ์
และคัวามเหมาะสำมของป็ระเทศเป็็นสำำาคััญ	 คัณะผ่้บุกเบิกในยุคัแรกน้�ม้คัวามริเริ�มท้�จะ 
เผช่ิญกับการทำางานท่ามกลางคัวามเห็นท้�แตั้กตั้่างและแสำดืงตั้นเป็็น	“หน่่วยงาน่เอกชน่
ที่่ �ที่ำางาน่ด้้าน่การวางแผน่ครอบครัว” ท้�เป็็นองคั์กรของไทยอย่างเตั้็มตั้ัว	 แม้ตั้้อง 
เผช่ิญกับแรงเสำ้ยดืทานมากมาย

13



คอลััมน์์พิิเศษ

	 จากการก่อร่างสำร้างตั้ัวอย่างไม่เป็็นทางการ	 ตั้ั�งแตั้่ป็ี	 พั.ศ.	 2511	
คัณะผ่ ้บ ุกเบิกไดื้ดืำาเนินงานจนสำำาเร็จ	 และจดืทะเบ้ยน	 สมาคม 
วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	ในวันที�	14	เมษายน	พ.ศ.	2513 
โดืยม้สำำานักงานตั้ั�งอย่ ่ท้ �ตั้่กหรั �ง	 กันตั้ารัตั้ิ	 โรงพัยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
พัร้อมกันนั �นยังไดื้กราบบังคัมท่ลขอให้สำมาคัมฯ	 อย่ ่	 ภายใต่�องค์ 
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ในฐานะ 
ท้�ทรงเป็็นองคั์อุป็ถืัมภ์ของสำมาคัมฯ	พัระองคั์ทรงพัระราช่ทานแนวทาง 
ในการดืำาเนินงานวางแผนคัรอบคัรัว	 โดืยบ่รณาการกับงานพััฒนา 
คัุณภาพัช่้วิตั้	 ดื้วยกระบวนการม้สำ่วนร่วมของป็ระช่าช่นมาโดืยตั้ลอดื	
สำมาคัมฯ	 ไดื้น้อมรับแนวทางดืังกล่าวมาป็ฏิิบัตั้ิงานในอ้กหลาย	 ๆ	
โคัรงการ	 ตั้่อมาพัระองคั์ท่านไดื้พัระราช่ทาน	 “เงินก�นถุง”	 ให้กับ 
สำมาคัมฯ	 ในการดืำาเนิน	 “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต่หาดกวน” 
ซึ่่�งเป็็นพัระกรุณาธ์ิคัุณและแสำดืงถื่งพัระป็ร้ช่าสำามารถืท้�ทรงเข้าพัระทัย 
ในป็ัญหาของป็ระช่าช่นโดืยเฉพัาะในเรื�อง	การอย่่ดื้	กินดื้ท้�ตั้้องพััฒนา 
ไป็พัร้อม	ๆ	กับงานการวางแผนคัรอบคัรัว

	 ป็ี	 พั.ศ.	 2518	 สำมาคัมฯไดื้เข ้าร ่วมเป็็นสำมาช่ิกของสำหพัันธ์  ์
วางแผนคัรอบคัรัวระหว่างป็ระเทศ	 (IPPF)	 ซึ่่ �งเป็็นองคั์กรเอกช่น 
ท้ �ม้บทบาทสำำาคััญในงานดื้านป็ระช่ากรท้ �ช่ ่วยเหลืองานดื้านน้ �แก  ่
ป็ระเทศกำาลังพััฒนา	 และเป็็นสำ่วนหน่�งของการสำนับสำนุนให้สำมาคัมฯ	
ดืำาเนินงานดื้านน้�ไดื้อย่างสำมบ่รณ์	 เนื�องจาก	 IPPF	 ให้การสำนับสำนุน 
งบป็ระมาณและเวช่ภัณฑ์ในการดืำาเนินงาน	 เช่่น	 ยาเม็ดืคัุมกำาเนิดื	
ถืุงยางอนามัย	เป็็นตั้้น	ซึ่่�งยังไม่แพัร่หลายในป็ระเทศไทยขณะนั�น					
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	 ป็ัจจุบัน	 สำมาคัมฯ	 ม้สำำานักงานใหญ่ตั้ั�งอย่่ท้�ซึ่อยวิภาวดื้รังสำิตั้	 44	
กทม.	ม้ศ่นย์ให้คัำาป็ร่กษาและคัลินิกเวช่กรรม	บริการวางแผนคัรอบคัรัว	
จำานวน	10	แห่ง	กระจายอย่่ทุกภ่มิภาคัของป็ระเทศ	การดืำาเนินงานใน
ยุคัใหม่น้ �ยังคังย่ดืมั �นอุดืมการณ์	 ดืำาเนินงานดื้วยวิถื้ของอาสำาสำมัคัร	
ไม่แสำวงหากำาไร	ไม่เก้�ยวข้องกับการเมือง	ไม่ดืำาเนินการเพืั�อผลป็ระโยช่น์ 
เฉพัาะของบุคัคัลหรือกลุ่มบุคัคัล	

	 1.เช่ื �อมั �นในการดืำาเนินงานตั้ามวิถื้ทางป็ระช่าธ์ิป็ไตั้ย	 ตั้ามหลัก 
ธ์รรมาภิบาล	 โดืยไม่เลือกป็ฏิิบัตั้ิดื้วยเหตัุ้คัวามแตั้กตั้่างของสำัญช่าตั้	ิ
เช่ื�อช่าตั้ิ	 ศาสำนา	 คัวามหลากหลายทางเพัศ	 2.	 เช่ื�อมั�นว่าสำิทธ์ิในการ 
รับร ่ ้ข ้อม่ลข่าวสำารและการเข้าถื ่งบริการอนามัยการเจร ิญพัันธ์ุ ์ 
3.	การวางแผนคัรอบคัรัวเป็็นสำิทธ์ิขั�นพัื�นฐานของมนุษยช่น		4.	เช่ื�อมั�นว่า 
เคัรือข่ายคัวามร่วมมือกับชุ่มช่น	 รัฐบาล	 และองคั์กรตั้่างๆ	 ทั�งภายใน 
และต่ั้างป็ระเทศเป็็นกลไกนำาไป็ส่่ำผลสัำมฤทธิ์�	5.	เชื่�อมั�นว่าคัวามสำมดุืลของ 
จำานวนป็ระช่ากรกับทรัพัยากรธ์รรมช่าตั้ิ	 คัวามสำามารถืในการผลิตั้ 
และการพััฒนาเพัื�อยกระดืับคัุณภาพัช่้วิตั้	 เป็็นเหตัุ้ป็ัจจัยสำำาคััญท้�จะนำา 
ไป็สำ่่คัวามผาสำุก	 คัวามเจริญทางเศรษฐกิจ	 และสำันตั้ิสำุขของมวลมนุษย ์

 ต่ลอดระยะการทำางานเพื�อสังคมมากว่า	51	ปี	สมาคมฯ	ยังคงมุ่งมั�นทำางานเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต่ 

ของประชากรไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื �นถิ �น	 ให�มีสุขภาพอนามัยการเจริญพันธิุ ์ที �สมบูรณ์พร�อม	

ด�วยวิถีของอาสาสมัคร	เพื�อยกระดับคุณภาพชีวิต่ของประชากรไทยอย่างยั�งยืนต่่อไป

คอลััมน์์พิิเศษ
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อาจารย์เอกตะวัน์  ดอกพิิกุลั
ครูแกน์น์ำาเพิศศ้กษารอบ้ด้าน์รุ่น์บุ้กเบิ้กของ สวท
ข�อมูล	:	สุทน	กาญจนสมรส		เรียบเรียง/ภาพ	:	ปนัฐพงศ์	นรดี

	 เพัศสำัมพัันธ์์เป็็นเรื�องธ์รรมช่าตั้ิ	 การจะห้ามแตั้่ละช่้วิตั้มิให้ 
ข้องเก้�ยวกับเรื �อง	 “เพัศ”	 จ่งเป็็นเรื �องยาก	 บทบาทของผ่้คัน 
ท้ �รายล้อมช่้วิตั้ของเดื็ก	 จ่งม้หน้าท้ �สำ ำาคััญท้ �จะตั้้องป็ล่กฝึัง 
สำิ�งดื้งามให้พัวกเขาตั้ั�งแตั้่วัยเยาว์	เพัื�อสำนับสำนุนให้เดื็ก	ๆ	เตั้ิบโตั้ 
ข่ �นมาอย่างม้คัุณภาพั	 คัอลัมน์คันอาสำาฉบับน้ �จะพัาทุกท่าน	
ไป็ทำาคัวามร่้จัก	อาจารย์เอกต่ะวัน	ดอกพิกุล	คัร่หนุ่ม	แผนกวิช่า 
ธ์ ุรก ิจสำ ัมพัันธ์ ์ 	 สำายธ์ ุรก ิจการก ้ฬา	 ว ิทยาล ัยพัณิช่ยการ- 
ราช่ดืำาเนินท้ �เข้าร่วมเป็็นขบวนการคัร่แกนนำาเพัศวิถื้ศ่กษา 
ของ	 สำวท	 รุ ่นท้ �	 1	 หน่ �งในคัร่แกนนำาท้ �กลับไป็ทำาหน้าท้ �ให ้
คัวามร่้	เพัศวิถื้ศ่กษา	จนป็ระสำบคัวามสำำาเร็จ	สำามารถืลดืจำานวน 
การท้องไม่พัร้อมในสำถืานศ่กษาลงไดื้

“ท้องใน์วัยเรียน์”
ปัญห่าให่ญ่

ของเยาวชน์ไทย

คน์
อา

สา
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ทำางาน์ป้องกัน์การตั�งครรภ์์ใน์กลัุ่มเยาวชน์ 
กับ้ สวท มากี�ปี
	 เข้าร่วมอบรมเป็็นคัร่แกนนำาดื้านเพัศวิถื้ศ่กษา	
กับ	สำวท	มาตั้ั�งแตั้่	ป็ี	พั.ศ.	2556	โดืยในช่่วงเริ�มตั้้นนั�น 
เข้าร่วมเป็็นเคัรือข่ายสำถืานศ่กษา	 ภายใตั้้โคัรงการ 
Friendly	 Corner	 ร่ ้ทันไม่ท้อง	 ซึ่่ �งไดื้จัดืกิจกรรม 
รณรงค์ัป้็องกันท้องไม่พัร้อมร่วมกับ	 สำวท	มาโดืยตั้ลอดื 
ตั้ั�งแตั้่วันนั�นถื่งวันน้�	 รวมระยะเวลาท้�ร่วมกันทำางาน 
กับ	สำวท	มา	9	ป็ีเตั้็ม	

ได้รับ้รางวัลัอาสาสมัครดีเด่น์ สวท 
	 ไดื้รับรางวัลอาสำาสำมัคัรดื้เดื่น	 สำวท	 ป็ระจำาป็ี	
2558	ร้่ส่ำกภาคัภ่มิใจท้�ได้ืรับรางวัลน้�	เพัราะเป็็นหน้าท้�
ท้�ตั้นเองได้ืรับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ	 ให้ด่ืแลเยาวช่น 
ในเรื �องเพัศวิถื้ศ่กษา	 เราไดื้เป็็นตั้ัวอย่างท้ �ดื้ให้แก่ 
เยาวช่น	 ในช่มรมเพืั�อนใจวัยใสำ	 ได้ืป็ฏิิบัติั้ตั้ามจนเด็ืก	 ๆ 
เยาวช่นไดื้รับรางวัลในระดืับเยาวช่นเช่่นกัน	 ถืือว่า 
รางวัลท้�สำร้างแรงบันดืาลใจให้ทำางานกับเยาวช่นตั้่อไป็

ทำาไมถิ้งเลั่อกทำางาน์ป้องกัน์การตั�งครรภ์์ 
ใน์สถิาน์ศ้กษา
	 ส่ำวนตัั้วมองว่า	ปั็ญหาการตัั้�งคัรรภ์ในสำถืานศ่กษา
ของเยาวช่นนั�น	 เป็็นเรื�องท้�สำำาคััญมาก	 เพัราะหาก 
เยาวช่น	 1	 คัน	 ตั้ั�งคัรรภ์โดืยไม่พัร้อมและยังอย่่ใน 
วัยเร ้ยน	 จะสำ่งผลกระทบเป็็นล่กโซึ่่	 เป็็นป็ัญหา 
หลายมิตั้ิ	 เยาวช่นเองก็จะม้ป็ัญหาในการพััฒนา 
คัุณภาพัช่้วิตั้	 เดื็กท้ �เกิดืมาก็อาจไดื้รับการเล้ �ยงดื่ 
ท้�ไม่ดื้	 กลายเป็็นป็ัญหาสำังคัม	 จ่งคัิดืว่า	 การช่่วยให้ 
เดื็กเหล่าน้ �ม ้ภ่มิคัุ ้มกันเรื �องการป็้องกันการท้อง 
ไม่พัร้อม	 น่าจะเป็็นการช่่วยให้เดื็ก	 ๆ	 เหล่าน้ �ม  ้
คัุณภาพัช่้วิตั้ท้�ดื้ในอนาคัตั้	 ป็ระเทศช่าตั้ิก็จะม้กำาลัง 
ในการพััฒนาป็ระเทศตั้่อไป็	

คน์อาสา
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วิธิีการรับ้ม่อห่ากมีน์ักเรียน์ท้องไม่พิร้อม
	 สำิ �งสำำาคััญสำิ �งแรกท้�ทำา	 คัือ	 การให้คัวามร่ ้เช่ิง 
ป็้องกันกับนักเร้ยนทุกระดืับช่ั �น	 เพัราะบทบาท 
ของเราสำามารถืช่่วยเหลือนักเร้ยนท้�ตั้กอย่่ในสำภาวะ 
ล่อแหลมตั้่อการตั้ัดืสำินใจท้�ผิดืพัลาดืเมื�อร่้ว่าตั้นเอง 
ตั้ั�งท้อง	แตั้่มันจะง่ายกว่าหรือไม่ถื้าเราป็้องกันไม่ให้
นักเร้ยนกลายเป็็นผ่้หญิงท้ �ท้องไม่พัร้อม	 โดืยการ 
สำอนเพัศศ่กษาให้กับล่กศิษย์ของเราทั�งผ่้หญิงและ 
ผ่้ช่ายอย่างตั้่อเนื�อง	 แตั้่ถื้าหากเกิดืพัลาดืพัลั�งข่�นมา	
สำิ �งสำำาคััญคัือไม่ซึ่ำ �าเตั้ิมเดื็ก	 ๆ	 แตั้่คัวรให้กำาลังใจ 
ช่้ �ทางสำว่างให้กับเดื็กท้ �ป็ระสำบป็ัญหาเหล่าน้ �ไดื้ม ้
ทางออก	 อย่าตั้ัดือนาคัตั้ของเยาวช่นเพั้ยงเพัราะ 
ท้องไม่พัร้อม	วิธ์้การของเรา	คัือ	ให้เป็ล้�ยนเวลาเร้ยน	
หรือให้เร้ยนท้�บ้านแทน	

คน์อาสา

ให่้คำาแน์ะน์ำายังไงบ้้างถิ้ามีน์ักเรียน์อุ้มท้อง 
มาปร้กษา
	 นักเร้ยนท้�ป็ระสำบป็ัญหาท้องไม่พัร้อมสำ่วนใหญ่ 
ไม่กล้าบอกผ่้ป็กคัรอง	 บทบาทของคัร่สำิ �งท้�ตั้้องทำา 
คัือ	 พั่ดืคัุยกับนักเร้ยนท้�ป็ระสำบป็ัญหา	 เพัื�อหาทาง 
แก้ไขป็ัญหาในเบื �องตั้้น	 พัร้อมกับเช่ิญผ่ ้ป็กคัรอง 
มาร่วมกันแก้ไขป็ัญหาตั้ามลำาดืับโดืยคัร่จะทำาหน้าท้� 
ให้คัำาแนะนำา	 เช่่น	 สำถืานภาพัการเร้ยนเป็็นอย่างไร	
สำิทธ์ิตั้าม	 พั.ร.บ.การป็้องกันและแก้ไขป็ัญหาการ 
ตั้ั�งคัรรภ์ในวัยรุ่น	 พั.ศ.2559	 เป็็นยังไง	 รวมถื่งการ 
แนะนำาสำถืานท้�ฝึากคัรรภ์ให้กับผ่้ป็กคัรอง	 ซึ่่�งเป็็น 
การช่่วยกันระหว่างโรงเร้ยนกับผ้่ป็กคัรอง	เมื�อนักเร้ยน 
พัลาดืไป็แล้วเราไม่คัวรซึ่ำ�าเตั้ิม	 แตั้่คัวรให้โอกาสำและ 
ให้ช้่วิตั้ใหม่กับนักเร้ยนของเรา
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ห่ลัังจากให่้ความรู้ป้องกัน์  ปัญห่าท้อง 
ไม่พิร้อมดีข้�น์บ้้างมั�ย 
	 หลังจากไดื้เข้าร่วมเป็็นเคัรือข่ายรณรงคั์ป็้องกัน 
ท้องไม่พัร้อมกับ	 สำวท	 ตั้ั �งแตั้่ป็ี	 2557	 ซึ่่ �งไดื้ม  ้
กิจกรรมจัดืในสำถืานศ่กษามากมาย	 คัวบคั่่กับการ 
ให ้คัวามร ่ ้แบบกลุ ่มใหญ่	 หน ้าเสำาธ์งและแบบ 
กลุ่มย่อยตั้ามห้องเร้ยน	 และยังม้กิจกรรมให้คัวามร่้
กับกลุ่มพัิเศษ	 ร่วมกับการทำางานอย่างเข้มแข็งของ 
คัร่ในสำถืานศ่กษา		สำ่งผลให้ป็ัญหาการท้องไม่พัร้อม 
ในสำถืานศ่กษาเบาบางลงเร ื �อย	 ๆ	 ซึ่ ่ �งท ุกว ันน ้ � 
เรายังทำางานรณรงคั์ป็้องกันภายในสำถืานศ่กษาอย่าง 
เข้มแข็ง	ม้การตัั้�ง	ชมรมเพื�อนใจวัยใส	เพืั�อให้คัวามร้่ 
เร ื �องการป็ ้องก ันการตั้ ั � งคัรรภ ์และโรคัตั้ ิดืตั้ ่อ 
ทางเพัศสำัมพัันธ์์	 ซึ่่ �งดืำาเนินกิจกรรมโดืยแกนนำา 
เยาวช่นท้�ผ่านการอบรม	จาก	สำวท	นับเป็็นคัวามยั�งยืน 
ท้�น่าภาคัภ่มิใจ

คน์อาสา

ก ่อน์ก ับ้ห่ลั ังม ี  พิรบ้.ท ้องไม ่พิร ้อมฯ 
ต่างกัน์ห่ร่อไม่
	 สำมัยท้�ยังไม่ม้	 “พั.ร.บ.ป็้องกันและแก้ไขป็ัญหา 
การตั้ั�งคัรรภ์วัยรุ่น	พั.ศ.	2559”	หากม้เดื็กนักเร้ยน 
ท้องไม่พัร้อม	 นักเร้ยนมักจะตั้้องถื่กเช่ิญให้ออก 
จากการเป็ ็นน ักเร ้ยน	 แน่นอนว ่าเม ื �อน ักเร ้ยน 
ซึ่่ �งม้ว ุฒิภาวะไม่พัร้อมท้ �จะม้คัรอบคัรัวไม่พัร้อม 
ท้�จะม้ล่ก	 ตั้้องถื่กทอดืทิ�งจากสำถืานศ่กษา	 และตั้้อง 
ออกไป็เผชิ่ญกับช่ะตั้ากรรมเพ้ัยงลำาพััง	ต้ั้องป็ระสำบกับ 
ป็ัญหาช่้วิตั้ในหลาย	 ๆ	 ดื้าน	 ทั �งป็ัญหาคัรอบคัรัว 
ป็ัญหาทางดื้านเศรษฐกิจซึ่่ �งสำ่งผลกระทบกับเดื็ก 
ท้ � เก ิดืมา	 สำ ่งผลเสำ ้ยก ับสำ ังคัมในหลาย	 ๆ	 ม ิตั้ ิ	
แตั้่หลังจากม้	“พั.ร.บ.ป็้องกันและแก้ไขการตั้ั�งคัรรภ์ 
ไม ่พัร ้อมฯ”	 นักเร ้ยนท้ �ท ้องไม่พัร ้อม	 สำามารถื 
เร้ยนตั้่อไดื้	 หน่วยงานท้�เก้ �ยวข้องให้การช่่วยเหลือ 
ในหลาย	ๆ	ดื้าน	ถื้าทำาไดื้จริงจะเป็็นเรื�องท้�ดื้มาก			
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การสอน์เพิศว ิถิ ีศ ้กษาส ่วน์ให่ญ่สอน์ 
เร่�องอะไร
	 คัวามร่ ้ท้ �สำอนนักเร้ยนสำ่วนใหญ่จะเป็็นเรื �อง 
ของการป็้องกัน	 เช่่น	 ทักษะการตั้่อรอง	 ทักษะ 
การป็ฏิิเสำธ์	การร่้จักคัุณคั่าในตั้ัวเอง	การร่้จักป็ระเมิน 
สำถืานการณ์ท้�อาจนำาไป็สำ่่การม้เพัศสำัมพัันธ์์	 รวมทั�ง 
การให้คัวามร่้เก้�ยวกับเวช่ภัณฑ์การคัุมกำาเนิดื	 เช่่น	
การใช่ ้ถื ุงยางอนามัยอย่างถื ่กว ิธ์ ้ 	 การร ่ ้จ ักก ิน 
ยาคัุมกำาเนิดื	 และท้ �ขาดืไม่ไดื้เลยคัือตั้้องสำอนให ้
นักเร้ยนร่้จักการป็้องกันโรคัตั้ิดืตั้่อทางเพัศสำัมพัันธ์์ 
ซึ่่�งมันเป็็นผลกระทบท้�เช่ื �อมโยงกัน	 ท้องไดื้ก็อาจ 
ตั้ิดืโรคัไดื้ดื้วย

วิทยาลััยให่้ความสำาคัญกับ้การป้องกัน์ 
มากน้์อยแค่ไห่น์
	 โรงเร้ยนท้�ผมสำังกัดือย่ ่ให้คัวามสำำาคััญกับการ 
ให ้คัวามร ่ ้ เช่ ิงป็ ้องก ันป็ัญหาท้องไม ่พัร ้อมเป็ ็น 

อย่างมาก	 สำังเกตั้ไดื้ว่าหากเป็็นช่่วงเทศกาลสำำาคััญ 
หรือม้หน่วยงานใดืมาให้คัวามร่ ้กับนักเร้ยน	 ทาง 
โรงเร้ยนจะสำนับสำนุนอย่างเตั้็มท้�	เช่่น	กิจกรรมวัยใสำ 
ห่างไกลเอดืสำ์	 กิจกรรมวันแห่งคัวามรักเพัศศ่กษา 
รอบดื้าน	 และกิจกรรมเช่ิญวิทยากรมาบรรยาย	
เป็็นตั้้น	 โดืยเฉพัาะกิจกรรมท้ � เป็ ิดืโอกาสำให้ก ับ 
นักเร้ยนไดื้ม้สำ ่วนร่วม	 นอกจากน้ �โรงเร้ยนยังไดื้ 
พัยายามแก้ปั็ญหาน้�ด้ืวยการสำอดืแทรกและบ่รณาการ 
คัวามร่้เช่ิงป็้องกันเข้าไป็ในทุกรายวิช่า	 เพัื�อป็ล่กฝึัง 
ทัศนคัตั้ิให้เยาวช่นร่ ้จักป็้องกันตั้นเองจากป็ัญหา 
การท้องไม่พัร้อม	 ซึ่่ �งยั �งยืนและไดื้ผลดื้	 สำิ �งสำำาคััญ 
คัือคัร่ทุกคันในโรงเร้ยนตั้้องช่่วยกัน

ถิ้าน์ักเรียน์ท้องไม่พิร้อม ครูจะรู้เป็น์ลัำาดับ้ 
ที�เท่าไห่ร่
	 คัร่จะร่้เป็็นลำาดืับท้�สำอง	ตั้่อจากเพัื�อน	คัร่	พั่อแม่	
เพัราะเพัื�อนม้บทบาทและม้อิทธ์ิพัลตั้่อกันมาก
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ควรสอน์เพิศวิถิีศ้กษากับ้น์ักเรียน์แค่ไห่น์ 
จ้งจะเห่มาะสม
	 คัวามเห็นส่ำวนตัั้วคิัดืว่า	คัวรสำอนเพัศศ่กษาในระดัืบ 
ป็ระถืมเลย	 เพัราะว่า	 หากเดื็กนักเร้ยนถื่กป็ล่กฝึัง 
คั่านิยมการรักนวลสำงวนตั้ัว	 การร่้จักป็้องกันตั้นเอง 
จากการม้เพัศสำัมพัันธ์์	 ร่้จักวิธ์้การใช่้ถืุงยางอนามัย 
ท้�ถื่กตั้้อง	รวมทั�งการสำอนให้เดื็ก	ๆ 	เหล่าน้�ร้่จักคิัดืถ่ืง
ผลกระทบหากม้เพัศสำัมพัันธ์์ท้�ไม่ไดื้ป็้องกัน	 เช่ื�อว่า 
ป็ัญหาการท้องไม่พัร้อมในบ้านเราจะเบาบางลง 
ถื้าเริ�มป็ล่กฝึังคัวามร่้เรื�องเพัศให้กับเดื็ก	 ๆ	 ตั้ั�งวันน้� 

นั์กเรียน์กลุ่ัมไห่น์เสี�ยงท้องไม่พิร้อม
	 กลุ ่มเสำ ้ �ยงท้องไม่พัร ้อมสำ่วนใหญ่เป็ ็นกลุ ่ม 
นักเร้ยนท้�ขาดืเร้ยนบ่อย	มาเร้ยนสำาย	ไม่ช่อบเข้าแถืว 
หน้าเสำาธ์ง	 แตั้่ก็ม้นักเร้ยนบางสำ่วนท้ �เร ้ยนดื้แตั้  ่
พัลาดืท้องไม่พัร้อมก็ม้จำานวนมาก	 เพัราะฉะนั �น 
คัิดืว่านักเร้ยนหญิงทุกคันม้โอกาสำท้องไม่พัร้อม 
เท่า	ๆ	กัน	หากไม่ไดื้ป็้องกันตั้นเอง

มองการแก้ไขปัญห่าท้องไม่พิร้อมของ 
ภ์าครัฐยังไงบ้้าง
	 ท้องไม่พัร้อมเป็็นป็ัญหาระดืับช่าตั้ิเลยก็ว่าไดื	้
เพัราะม ันสำ ่งผลกระทบในหลายมิตั้ ิ 	 ท ั � งสำ ังคัม	
เศรษฐกิจ	 หรือวัฒนธ์รรม	 ทุกวันน้ �ร ัฐบาลเองก  ็
พัยายามท้�จะรณรงคั์ป็้องกันและลดืจำานวนการท้อง 
ไม่พัร้อมของเยาวช่นลง	 แตั้่เรื�องน้�ตั้้องอาศัยคัวาม 
ตั้่อเนื�องและการทำางานบ่รณาการหลาย	ๆ 	สำ่วนงาน 
ซึ่่�งใน	 พั.ร.บ.ป็้องกันและแก้ไขป็ัญหาการตั้ั�งคัรรภ ์
ในวัยรุ่น	 ก็ไดื้ระบุบทบาทหน้าท้�ของแตั้่ละองคั์กร 
ไว้อย่างช่ัดืเช่น	 สำ่วนตั้ัวเช่ื�อว่าถื้ารัฐจริงจัง	 ป็ัญหา 
ท้องไม่พัร้อมจะคั่อย	 ๆ	 เบาบางลงเรื�อย	 ๆ	 ดืังนั�น 
อยากให้รัฐจริงจังกับการแก้ไขป็ัญหาน้�

 ได �ร ู �จ ักและได � เห ็นม ุมมองที � เป ็น 
ประโยชน์ต่่อการป้องกันและแก�ไขปัญหา
การท�องไม่พร�อมของอาจารย์เอกต่ะวัน		
ไปแล�ว	จ้งอยากยำ�าเตื่อนให�ทุกท่านช่วยกัน
สอดส่องดูแลเยาวชน	 ซึ่้�งเป็นทรัพยากร 
ที�มีคุณค่าต่่อการพัฒนาประเทศของเรา 
ให�มีภูมิคุมกันที�ดีเต่ิบโต่เป็นผู�ใหญ่อย่างมี
คุณภาพ	 เพราะการปกป้องเยาวชนเป็น 
เรื�องของเราทุกคน

ครอบ้ครัวมีส่วน์ใน์การแก้ไขปัญห่าท้อง 
ไม่พิร้อม
	 คัรอบคัรัวเป็็นสำ่วนสำำาคััญท้�จะช่่วยยับยั�งป็ัญหา
การท้องไม่พัร้อมให้เบาบางลง	 เพัราะหากผ่้ป็กคัรอง 
ดื่แลเอาใจใสำ่บุตั้รหลาน	 รวมทั�งเป็ิดืใจพั่ดืคัุยเรื �อง 
เพัศกับล่กหลานอย่างตั้รงไป็ตั้รงมา	 ป็ัญหาเหล่าน้� 
ก็จะคั่อย	 ๆ	 หมดืไป็	 อย่าลืมนะคัรับว่า	 นักเร้ยน 
ท้ �ป็ระสำบป็ัญหาท้องไม่พัร้อมสำ่วนใหญ่ม้ป็ัญหา 
คัรอบคัรัวเกือบทุกราย	เพัราะฉะนั�นคัรอบคัรัวจ่งเป็็น
เสำมือนป็ระตั้่ดื ่านแรกท้ �จะช่่วยป็้องกันเยาวช่น 
เหล่าน้�	 ให้ม้ภ่มิคัุมกันท้�เข็มแข็ง	สำามารถืเผช่ิญหน้า 
กับโลกท้�ก้าวไป็ข้างหน้าอย่างรวดืเร็วไดื้

ฝากถิ้งเยาวชน์ใน์วัยเรียน์
	 อยากให้น้อง	ๆ	เยาวช่นในวัยเร้ยน	คิัดืวิเคัราะห์
และตั้ระหนักถื่งป็ัญหาท้ �จะตั้ามมาหากตั้ั �งคัรรภ  ์
โดืยไม่พัร้อม	 คัวามรักเป็็นสำิ�งท้�ดื้งาม	 ตั้้องรักให้ถื่ก 
และรักให้เป็็น	สำำาคััญท้�สำุดืตั้้องรับผิดืช่อบช่้วิตั้ตั้ัวเอง 
ให้ไดื้ร่้จักบทบาทหน้าท้�ของตั้นเอง	เช่ื�อว่าหากเข้าใจ 
สำิ�งเหล่าน้ �จะเตั้ิบโตั้เป็็นกำาลังสำำาคััญในการพััฒนา 
ป็ระเทศช่าตั้ิตั้่อไป็ไดื้อย่างแน่นอน
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เปิดใจผู้ที�มาสาน์ต่อ
ให้่ สวท เติบ้โตข้�น์อีกก้าว

ข�อมูล	:	สุทน	กาญจนสมรส

เรียบเรียง/ภาพ	:	ปนัฐพงศ์	นรดี

คุณสมเจตน์์  ศรีกน์ก
ผู้อำาน์วยการ สวท

ในย้ ุคที่่ �ที่ ุกงานสำาย้อาช่่พตั้่างตั้้องแขั ่งขั ัน สำ ้ ้ก ันด ้วย้ความีคิดสำรั ้างสำรัรัค์ใหมี่ๆ  
มีิหนำาซึ่ำ �าผลักรัะที่บจำากวิกฤตั้โควิด-19 ที่ำาให้ทีุ่กองค์กรัตั้้องปรัับแผนกลัยุ้ที่ธ์เพ้ �อ 
ความีอย้้ ่รัอด เช่ ่นเด่ย้วกับ สำมีาคมีวางแผนครัอบครััวแห่งปรัะเที่ศไที่ย้ฯ ที่่ �มี ่การั 
ปรัับโครังสำรั้างองค์กรัใหมี่ให้ด้กรัะช่ับ ฉัับไว ที่ันตั้่อความีเปลั่�ย้นแปลัง “วารัสำารั Family” 
มี่โอกาสำได้พ้ดคุย้กับคุณสมเจตน์์  ศรีกน์ก ผู้อำาน์วยการสมาคมฯ จำากนักพัฒนา 
โครังการัส่้ำการัเป็นผ้้บริัหารั แนวที่างสำร้ัางการัเติั้บโตั้ให้กับ สำวที่ จำะเป็นอย่้างไรัภาย้ใต้ั้วิกฤตั้ 
รัอบด้าน นับเป็นความีท้ี่าที่าย้อย่้างหล่ักเล่ั�ย้งไม่ีได้

จุดเริ�มต้น์ทำางาน์กับ้ สวท
	 ช่่วงเข้ามาทำางานท้�	 สำวท	 คัรั�งแรกนั�น	 เข้ามา 
ทำางานในฐานะล่กจ ้างรายว ัน	 ในงานเผยแพัร  ่
คัวามร่ ้และป็ระช่าสำัมพัันธ์์	 เนื �องจากในขณะนั �น 
ย ัง เร ้ยนหน ังสำ ือ	 ท ้ �มหาว ิทยาล ัยรามคั ำาแหง	
ซึ่่ �งตั้อนนั�นเร้ยนคัณะรัฐศาสำตั้ร์	 หลังจากเร้ยนจบ 
จ่งไดื้เข้ามาทำางานเผยแพัร่คัวามร่้ฯ	 อย่างเตั้็มตั้ัว	
โดืยในช่ ่วงแรกเข ้ามาช่ ่วยงานท ั �วไป็	 ถื ือเป็ ็น 
ป็ระสำบการณ์ท ้ �ดื ้ เพัราะเราไดื้เร ้ยนร่ ้จากร ุ ่นพั้ �	
ภายในสำ่วนงานเผยแพัร่คัวามร่้ฯ	

เป็น์ผู้กำากับ้รายการห่น้์าต่างชีวิต
	 หลังจากเข้ามาช่่วยงานทั�วไป็ของฝึ่ายเผยแพัร่
คัวามร่้ฯ	 แล้ว	 ผ่้บริหารในยุคันั�นเห็นว่าม้ศักยภาพั	
จ่งบรรจุให้เป็็นเจ้าหน้าท้�โสำตั้ทัศน่ป็กรณ์		ทำาหน้าท้� 
เป็็นช่่างภาพัและคั่อยตั้ัดืตั้่อรายการวิทยุเทป็ร้ล	
(เคัรื�องเล่นเทป็ในยุคัสำมัยเก่า)	ออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสำ้ยงทั�วป็ระเทศ		หลังจากนั�นขยับตั้ำาแหน่ง	
เป็็นผ่ ้ก ำากับรายการหน้าตั้่างช่้ว ิตั้	 ออกอากาศ 
ทางสำถืาน้วิทยุโทรทัศน์	 ซึ่่ �งถืือเป็็นงานเผยแพัร่ 
คัวามร่้ท้�ม้ผลตั้อบรับดื้มาก

บ้อกข่าวเล่ัาเร่�อง



ได้รับ้ความไว้วางใจให้่เป็น์ผู้อำาน์วยการ สวท
	 หลังจากตั้ำาแหน่งผ่้อำานวยการสำมาคัมฯ	ว่างลง 
ในป็ี	 พั.ศ.2562	 ศ.นพั.สำุรศักดืิ �	 ฐาน้พัานิช่สำกุล	
นายกสำมาคัมฯ	 และคัณะกรรมการ	 ไดื ้สำรรหา 
ผ่้อำานวยการสำมาคัมฯ	ท้�เป็็นบุคัลากรภายในองคั์กร		
จ่งไดื้เริ�มกระบวนการสำรรหาและสำัมภาษณ์	 ซึ่่�งผม 
เองไดื้รับคัวามไว้วางใจให้ดืำารงตั้ำาแหน่ง	 รักษาการ
ตั้ำาแหน่งผ่้อำานวยการสำมาคัมฯ	ในป็ี	2562	และไดื้รับ 
การแตั้่งตั้ั�งให้เป็็นผ่้อำานวยการ	สำวท	ในเวลาตั้่อมา	

ร ัฐศาสตร ์ก ับ้งาน์เผยแพิร ่ความร ู ้ ฯ 
ความต่างที�ลังตัว
	 จริง	ๆ	แล้วศาสำตั้ร์คัวามร่้ของทั�ง	2	ศาสำตั้ร์นั�น
ถืือเป็็นศิลป็ะอย่างหน่�ง	 งานดื้านรัฐศาสำตั้ร์เป็็นงาน 
ท้�ตั้้องเข้าใจคัน	บริหารคัน	สำ่วนงานเผยแพัร่คัวามร่้ฯ	
นั�น	 เป็็นงานท้�ตั้้องให้คัวามร่้สำร้างคัวามเข้าใจและ 
ม้คัวามร่้ท้�ถื่กตั้้อง	เมื�อเราเข้าใจศาสำตั้ร์ทั�ง	2	เรื�องแล้ว	
ก็สำามารถืนำามาป็ระยุกตั้์ใช่้ให้เกิดืป็ระโยช่น์สำ่งสำุดื 
ในการทำางานไดื	้

เริ�มทำางาน์โครงการพิัฒน์าคุณภ์าพิชีวิต 
ประชากร
	 หลังจากนั�นไดื้รับมอบหมายให้ทำางานโคัรงการ
ซึ่่ �งเก ้ �ยวกับสำิ �งแวดืล้อม	 โดืยรับผิดืช่อบในการ 
สำร้างสำรรคั์และผลิตั้สำื �อ	 เพัื �อนำาไป็ใช่้ในโคัรงการ 
สำิ �งแวดืล้อมท้ �บ้านหัวเขา	 อ.สำิงหนคัร	 จ.สำงขลา 
นับเป็็นก้าวแรกท้�ไดื้เข้าไป็ทำางานโคัรงการ	 ตั้่อมา 
จ่งไดื้รับมอบหมายให้ไป็ทำางานโคัรงการอนามัย 
เจริญพัันธ์ุ์	ในพัื�นท้�จังหวัดืสำุรินทร์	งานพััฒนาชุ่มช่น
ผสำมผสำานกับงานวางแผนคัรอบคัรัว	 และการ 
กระจายเวช่ภัณฑ์การคัุมกำาเนิดื	 ในพัื �นท้ �จังหวัดื 
สำกลนคัรและจังหวัดืนคัรพันม	พัร้อมกับทำางานดื้าน
สำิ�งแวดืล้อมในพัื�นท้�	จังหวัดืกระบ้�	คัวบคั่่ไป็ดื้วย

ทำางาน์กับ้ผู้ห่นี์ภั์ยจากการสู้รบ้ เมียน์มา
	 ตั้่อมาไดื้รับมอบหมายให้เป็็นผ่้จัดืการโคัรงการ	
พััฒนาคัุณภาพัช่้วติั้ป็ระช่ากรในกลุม่ผ่้หน้ภัยจากการ
ส้่ำรบเม้ยนมา	ซ่ึ่�งม้พืั�นท้�ดืำาเนินงาน	5	แห่ง	ได้ืแก่ในพืั�นท้� 
พัักพัิงช่ั�วคัราว แม่หละ อ.ท่าสำองยาง และ อุ้มเป็ี�ยม 

อ.พับพัระ	 จ.ตั้าก	 พัื �นท้ �พัักพัิงฯ แม่ลามาหลวง 
อ.สำบเมย	 และ	 แม่ละอ่น	 อ.สำบเมย	 จ.แม่ฮ่องสำอน		
และพืั�นท้�พัักพิังฯ	บ้านใหม่ในสำอย	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสำอน	
ซ่ึ่�งทำางานร่วมกับ	กระทรวงมหาดืไทย	คัณะกรรมการ 
พัื�นท้�พัักพัิงฯ	 (Camp	 Committee)	 ผ่้นำากลุ่มสำตั้ร้	
(KWO)	ผ้่นำากลุ่มเยาวช่น	(KYO)	และองค์ักรระหว่าง 
ป็ระเทศ	อาทิ	UNHCR	นับเป็็นอ้กหน่�งผลงานท้�ภ่มิใจ	
เพัราะเราได้ืเป็็นส่ำวนหน่�งในการสำร้างคุัณภาพัช้่วิตั้ท้�ด้ื 
ให้กับป็ระช่ากรกลุ่มเหล่าน้�	 ซึ่่�งโคัรงการน้�ป็ัจจุบัน 
สำวท	ยังคังดืำาเนินงานอย่่อย่างต่ั้อเนื�อง
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ย้ดห่ลัักการเรียน์รู้ด้วยการลังม่อทำา
ในยุคัสำมัยใหม่น้ � 	 การเร้ยนร่ ้อย่ ่ตั้ลอดืเวลาเป็็น 
สำิ�งสำำาคััญ	 เพัราะโลกเราม้นวัตั้กรรมใหม่	 ๆ	 เข้ามา 
เป็ล้�ยนแป็ลงโลกอย่่ตั้ลอดืเวลา	ดืังนั�นสำิ�งสำำาคััญท้�จะ
ทำาให้องคั์กรอย่่ไดื้	 คัือ	 เราตั้้องไม่หยุดืท้�จะเร้ยนร่้	
เหมือนดัืงเช่่น	ทฤษฎ้ีของ	จอห์น	ดิืวอ้�	(John	Dewey)	
ท้�บอกว่า	 “Learning	 by	 doing”	 หรือการเร้ยนร่้ 
โดืยการป็ฏิิบัติั้จริง	เมื�อลงมือทำาแล้วเกิดืการผิดืพัลาดื
หรือป็ระสำบคัวามสำำาเร็จ	สิำ�งเหล่าน้�	จะสำร้างการเร้ยนร้่ 
ให้กับเรา	

เป้าห่มายสำาคัญที�จะทำาให่้สมาคมฯ
	 สำิ�งท้�ผมจะทำาและกำาลังทำาอย่่ก็คัือการขยายงาน 
ดื้านอนามัยการเจริญพัันธ์ุ ์	 เพัื �อสำร้างคัวามมั�นคัง 
ให้กับ	สำวท	อย่างยั�งยืน	เรื�องแรก	คัือ	1)	การพััฒนา
คัุณภาพัการบริการของคัลินิกเวช่กรรม	 สำวท	 อย่าง 
ตั้่อเนื�อง	หัวใจสำำาคััญท้�มุ่งเน้นคัือ	การให้บริการด้ืวย
คัวามเป็็นมิตั้รและให้บริการดื้วยคัวามป็ระทับใจ 
สำามารถืแก้ไขป็ัญหาให้กับผ่้มารับบริการไดื้อย่างม ้
ป็ระสำิทธ์ิภาพั	 2)	 การเป็ิดืศ่นย์ดื่แลผ่้สำ่งอายุ	 เพัื�อ 
ขยายงานดื้านอนามัยการเจริญพัันธ์ุ์ของ	 สำวท	 ให ้
คัรอบคัลุมมากข่�น	ซึ่่�งคัาดืว่าเร็ว	ๆ 	น้�จะเป็ิดืให้บริการ

ปรับ้โครงสร้างองค์กรให้่ค้กคักมากข้�น์
	 ถื้าเราจะบอกว่าองคั์กรของเราอายุมาถื่ง	51	ป็ ี
ถื้าเป็ร้ยบเท้ยบกับคันก็เหมือนกับการก้าวเดืิน 
มาคัร่ �งช่้วิตั้แล้ว	 สำวท	 เป็ร้ยบเหมือนวัยกลางคัน		
โจทย์ท้�ม้	 คัือ	 แล้วจะทำายังไงให้	 สำมาคัมฯ	 กระฉับ 
กระเฉงคัล่องตั้ัว	ทันกับสำถืานการณ์ป็ัจจุบันของโลก 
จ่งเริ�มป็รับโคัรงสำร้างขององคั์กรในป็ี	 2564	 เพัื�อให ้
เข้ากับยุคัสำมัยสำามารถืแข่งขันกับองคั์กรภายนอก 
ไดื้ดื้ยิ�งข่�น

เทรน์ด์การทำางาน์ของ สวท ยุคให่ม่
	 ในยุคัสำมัยใหม่น้�	การนำาเทคัโนโลยใ้หม่	ๆ	เข้ามา
ช่่วยจัดืการการทำางานให้ม้คัวามคัล่องตัั้ว	สำะดืวกรวดืเร็ว 
มากข่�น		เป็็นสิำ�งจำาเป็็นท้�	สำวท	ของเรา	จะต้ั้องพััฒนา
ข้ดืคัวามสำามารถืในดื้านน้ �	 สำิ �งสำำาคััญคัือ	 ทุกฝึ่าย 
ป็ฏิิบัตั้ิงานตั้้องฝึึกท้�จะเร้ยนร่้และตั้ัดืสำินใจการทำางาน
ดื้วยตั้นเอง	 โดืยขั�นแรกนั�นเราจะตั้้องพััฒนาทั�งวัสำดืุ	
อุป็กรณ์ให้สำอดืคัล้องกับเทคัโนโลย้สำมัยใหม่		ถื้าเรา
ยังคังใช้่วิธ้์ทำางานแบบเดิืมอย่่มันก็จะไม่เกิดืป็ระโยช่น์			
เมื �อก่อนเราตั้้องนัดืหมายเพัื �อมาร่วมกันป็ระชุ่ม 
แตั้่ยุคัน้ �ทุกคันสำามารถืป็ระชุ่มทางไกลร่วมกันไดื	้
ป็ระหยัดืเวลา	ป็ระหยัดืทรัพัยากร
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การรับฟัังซ้ึ่�งกันและกัน
เป็ีนสิู�งท่้�อย์ากให�เกิด 

ภาย์ใต่�การบริหารงานของผมุ่
ท่้กคนสูามุ่ารถเข�ามุ่าพูัดค่ย์
ท่้กเร่�องกับผมุ่ได�โดย์ต่รง
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อยากให้่ทุกคน์ใน์องค์กรจับ้ม่อกัน์เดิน์
	 สำิ�งท้�หนักใจมากท้�สำุดื	 คัือ	 คัวามคัาดืหวังของ 
เจ้าหน้าท้�	 เมื�อม้การเป็ล้�ยนผ่้บริหารคัวามคัาดืหวัง 
ใหม่	 ๆ	 ก็จะสำ่งข่�นตั้ามไป็ดื้วยโจทย์สำำาคััญท้�ผมตั้้อง 
ทำาคัือ	ทำายังไงก็ได้ืให้เจ้าหน้าท้�ของ	สำวท	ทุกส่ำวนงาน	
จับมือและพัากันเดืินไป็ข้างหน้าพัร้อมกัน	โดืยท้�เจ้า
หน้าท้�ทุกคันร่้จักรับผิดืช่อบหน้าท้�ท้�ไดื้รับมอบหมาย	
ทำางานอย่างสำุดืคัวามสำามารถื	 และม้คัวามสำุขกับ 
บทบาทหน้าท้�ท้�ไดื้ทำา

ความยากของการเป็น์ผู้บ้ริห่าร
	 ผมมองว่าการบริหารคัน	 เป็็นเรื �องท้ �ท้าทาย 
คัวามเช่ื�อใจและศรัทธ์าตั้่างหากเป็็นสำิ �งท้�ผ่ ้บริหาร 
จำาเป็็นตั้้องทำาซึ่่�งตั้้องใช่้เวลา	 เพัราะเมื�อเจ้าหน้าท้� 
เกิดืคัวามเชื่�อใจ	 ก็จะทำาให้การทำางานนั�นสำอดืป็ระสำาน
และสำำาเร็จตั้ามเป็้าหมายไดื้ง ่ายข่ �น	 สำุดืท้ายคัือ	
การรับฟังซึ่่ �งกันและกัน	 เป็็นสำิ �งท้ �อยากให้เกิดื 
ภายใตั้้การบริหารงานของผม	ทุกคันสำามารถืเข้ามา
พ่ัดืคุัยทุกเรื�องกับผมได้ืโดืยตั้รง	

เกิดน้์อยด้อยคุณภ์าพิจะเกิดอะไรข้�น์ใน์อน์าคต
	 จริง	ๆ	แล้วทุกการเกิดืมันเตั้็มเป็ี�ยมไป็ดื้วยพัลัง 
คัวามรักจากคันรักกัน	 ดืังนั�นอยากให้มองทุกการ 
เกิดืเป็็นการเกิดืท้ �ม้คัุณภาพั	 แตั้่จะทำายังไงให้ทุก 
การเกิดืนั�นมันม้คัุณภาพัท้�ดื้ข่ �น	 เรื�องน้�เป็็นเรื�องท้� 
ทุกหน่วยงานทุกภาคัสำ่วนตั้้องมาช่่วยกัน	 พั่ดืคัุยกัน	
ถื่งแนวทางสำ่งเสำริมการเกิดืให้ม้คัุณภาพั	 ตั้อบสำนอง 
ไลฟ์สำไตั้ล์ของคันยุคัใหม่	 ในสำ่วนของ	 สำวท	 เองนั�น 
ก็พัยายามท้�จะรณรงคั์สำ่งเสำริมให้การเกิดืม้คัุณภาพั	
ผ่านสำื�อสำังคัมออนไลน์ของเรา				

สร้างความร่วมม่อกับ้องค์กรภ์าครัฐแลัะเอกชน์
	 การสำร้างคัวามร่วมมือกับองคั์กรรัฐ	 เอกช่น	
รวมทั � งภาคัป็ระช่าสำ ังคัม	 เป็ ็นนโยบายสำ ำาคั ัญ 
ของ	 สำวท	 เพัราะการทำางานในป็ัจจุบันจะตั้้องอาศัย 
เคัรือข่าย	 เพัื�อร่วมกันขับเคัลื�อนงานพััฒนาคัุณภาพั 
ช้่วิตั้ของป็ระช่ากรให้ขยายเป็็นวงกว้างและคัรอบคัลุม
มากข่�น

ความรู้ส้กห่ลัังจากได้รับ้ตำาแห่น่์ง 
	 ช่่วงแรกท้�รับตั้ำาแหน่งร่้สำ่กหนักใจ	 เพัราะไม่ไดื้ 
เตั้ร้ยมตั้ัว	 แตั้่เมื �อเวลาผ่านไป็สำักระยะเริ �มป็รับตั้ัว 
ไดื้และไดื้รับคัำาแนะนำาดื้	 ๆ	 จาก	 คัณะกรรมการ	
และคันรอบข้าง	ทำาให้เราเองไดื้เร้ยนร่้และเริ�มแก้ไข
เรื�องท้�กังวลใจ	บริหารจัดืการกับป็ัญหาในทุก	ๆ	วัน	
โดืยใช่้ว ิธ์ ้การเผช่ิญหน้ากับป็ัญหา	 หมั �นเร ้ยนร่  ้
เรื�องใหม่	ๆ 	เพัื�อพัา	สำวท	เดืินไป็ข้างหน้าพัร้อม	ๆ 	กัน
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ร่วมกัน์ทำางาน์เพ่ิ�อสังคม
	 อยากเช่ิญช่วนให้สำมาช่ิกทุกท่าน	 เข้ามาเป็็น 
อาสำาสำมัคัรทำางานเพัื �อพััฒนาคัุณภาพัช่้ว ิตั้ของ 
ป็ระช่ากรไทยไป็พัร้อมกับเรา	 ใคัรถืนัดือะไรก็ทำาในสิำ�งท้� 
ตั้นเองถืนัดื	 ม้แรงมากก็ทำามากม้แรงน้อยก็ทำาตั้าม 
คัวามเหมาะสำม	 นอกจากน้�	 สำวท	 พัยายามท้�จะหา 
กิจกรรมให้สำมาชิ่กม้ส่ำวนร่วมกับสำมาคัมฯ	เพิั�มมากข่�น 

ฝากถ้ิงเจ้าห่น้์าที� สวท 
	 อยากให้เจ้าหน้าท้�	สำวท	ทุกคัน	หมั�นเร้ยนร่้งาน
และพััฒนาตั้ ัวเองอย่ ่ตั้ลอดืเวลา	 โดืยเร ิ �มจาก 
การทำางานท้�ตั้ัวเองรับผิดืช่อบให้เตั้็มท้�	 เตั้็มกำาลัง 
คัวามสำามารถื	 เพัราะทุกคันเป็็นสำิ�งท้�ม้คัุณคั่าท้�สำุดื 
ของ	 สำวท	 หากพัวกเราช่าว	 สำวท	 มุ ่งมั �นทำางาน 
อย่างเตั้็มท้�	 สำวท	 เองก็จะเดืินไป็ข้างหน้าอย่างมั�นคัง		
ขอให้ทุกคันเช่ื �อมั �นกันและกัน	 สำานตั้่องานตั้่างๆ	
เพัื�อนำาพัา	สำวท	ก้าวไป็ข้างหน้าอย่างมั�นคัง

	 ได�ร ู �ถ ้งแนวทางในการทำางานของ	
ผู�อำานวยการ	 สวท	 คนใหม่แล�ว	 เราชาว	
สวท	ทุกคนต่�องสนับสนุนและรวมพลังใจ
ขับเคลื�อน	 สวท	 ให�เดินไปต่ามเป้าหมาย		
เพราะทุกการก�าวเดินของเรา	 สำาคัญต่่อ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต่ของประชากรไทย

สาน์ต่องาน์ป้องกัน์ท้องไม่พิร้อมใน์กลัุ่ม 
วัยรุ่น์
	 การป็้องกันป็ัญหาการตั้ั �งคัรรภ์ในกลุ ่มวัยรุ ่น 
และเยาวช่น	 เป็็นอ้กหน่�งเป็้าหมายสำำาคััญของ	 สำวท	
โดืย	 เราไดื้ดืำาเนินงานเรื�องน้�มาโดืยตั้ลอดื	 โดืยเน้น 
การสำร้างคัวามเข้าใจในเรื �องเพัศวิถื้ศ่กษา	 ให้กับ 
กลุ่มเยาวช่นไดื้ตั้ระหนักร่้เพัิ�มมากข่�น	 และสำามารถื 
เข้าถื่งเวช่ภัณฑ์การป็้องกันไดื้อย่างสำะดืวก	 โดืยเรา 
ไดื้ดืำาเนินนโยบายทั�งเช่ิงรุกและเช่ิงรับ	โดืยเช่ิงรุกนั�น
เราไดื้ให้คัวามร่ ้เร ื �องการป็้องกันในสำถืานศ่กษา 
และชุ่มช่น	 สำ่วนเช่ิงร ับนั �นเราเป็็นหน่วยงานท้ � 
พัร้อมจะแก้ไขป็ัญหาหากลุ ่มวัยรุ ่นและเยาวช่น 
หากป็ระสำบปั็ญหา		นอกจากน้�แล้ว	สำวท	เองพัยายาม
ท้ �จะรณรงคั์ป็้องกันป็ัญหาการตั้ั �งคัรรภ์ไม่พัร้อม 
ผ่านสำื �อสำังคัมออนไลน์	 เพัื �อให้เข้ากับไลฟ์สำไตั้ล์ 
ของกลุ่มเยาวช่น

บ้อกข่าวเล่ัาเร่�อง
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วางแผน์การเงิน์ รับ้ม่อ
โควิด – 19

คุณ โจ มณฑานี์ ตัน์ติสุข/กูรูด้าน์การเงิน์
คณะกรรมการที�ปร้กษา งาน์เผยแพิร่ความรู้แลัะประชาสัมพัิน์ธ์ิ

เรื�อง	:	เกศนีย์	นุชประมูล

สูถานการณ์์การแพัร�ระบาด
ของเช่ื้�อไวรัสูโคโรนา–2019 หร่อโควิด–19

ยั์งเกิดการระบาดอย์�างต่�อเน่�องไปีทั้�ว
ท่้กมุ่่มุ่โลก ในสู�วนของปีระเท้ศูไท้ย์

การแพัร�ระบาดเริ�มุ่ข้�นตั่�งแต่�ชื้�วงต่�นเด่อน
มุ่กราคมุ่ 2563 นอกจากสู�งผลกระท้บ 

ด�านสู่ขภาพัแล�ว โควิด-19 ยั์งสู�งผลกระท้บ
ต่�อการดำาเนินช่ื้วิต่ปีระจำาวัน และสู�งผลกระท้บ

ท้างเศูรษฐกิจอย์�างมุ่หาศูาล

photo	:	thanachartbank
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เร่ �องที �ไม่ควรประมาทค่อเร่ �องของ 
การเงิน์
	 หลายคันมองว่าโคัวิดื–19	เป็็นไวรัสำล้างโลก	
แต่ั้ส่ำวนตัั้วมองต่ั้างออกไป็	เพัราะมองว่าโคัวิดื–19	
เป็็นเหมือนเสำ้ยงนาฬิิกาป็ลุก	(Wake	up	call)	
ให้กับเราเป็็นเส้ำยงท้�มาเตืั้อนว่า	วันน้�เราป็ระมาท
กับการใช่้ช่้ว ิตั้กันหรือไม่	 ม้เง ินออมสำำารอง 
กันบ้างหรือไม่	 ซึ่่�งตั้นพั่ดืมาตั้ลอดืว่าเราตั้้องม้	
“เงินออมสำำารองเล้�ยงช่้พั”	
 
	 “เงินออมสำำารองเล้�ยงช่้พั”	คัือ	การท้�เราม้
คั่าใช่้จ่ายตั้่อเดืือนเท่าไหร่	 เราตั้้องม้เงินออม 
สำำารองไว้จำานวนเท่านั�น	เช่่น	คั่าใช่้จ่ายตั้่อเดืือน	
(ณ	ท้�น้�	หมายถ่ืงค่ัาใช้่จ่ายหลักจริง	ๆ)	เดืือนละ 
1	 หมื�นบาท	 เราจะตั้้องออมเงินให้ไดื้เดืือนละ 
1	 หมื �นบาทตั้่อเดืือน	 อย่างน้อย	 6	 เดืือน 
ซึ่่ �งการออมเงิน	 6	 เดืือน	 ถืือว่าเป็็นไป็ตั้าม 
หลักสำากล	 แตั้่บางคันอาจจะออมไว้	 8	 เดืือน	
หรือมากกว่านั�นย่อมไดื้	โดืยสำ่วนตั้ัว	คัือออมไว้	

   บริษัท้ ห�าง ร�านต่�าง ๆ  ต่�องปิีดกิจการ 
เปี็นจำานวนมุ่าก ผู �คนต่กงาน สู�งผล 
ต่�อการใชื้�ชื้่วิต่ย์ากลำาบากข้�นท้ันท้่การ 
เต่ร่ย์มุ่พัร�อมุ่ด�านการเงินจ้งเปี็นเร่�อง 
ท่้�ท่้กคนควรให�ความุ่สูำาคัญเพั่�อให�พัร�อมุ่ 
เผชื้ิญกับเหต่่การณ์์ไมุ่�คาดคิดท้่ �อาจ 
เกิดข้�นได�อย์ู�ต่ลอดเวลา วันน่� “คุุณโจ 
มณฑานีี ตัันีตัิสุุข กููรููด้้านีกูารูเงิินี” จะมุ่า
บอกถ้งวิธี่การวางแผนการเงินเพั่ �อ 
รับมุ่่อโควิด–19

พัิน์ธิกิจผลิัตผลั

12	 เดืือน	 ซึ่่ �งเหลือย่อมดื้กว่าขาดื	 และเป็็น 
การออมท้�ป็ลอดืภัยท้�สำุดื

ทำาไมต้องมีเงิน์ออมสำารองเลัี�ยงชีพิ? 
	 เมื�อเกิดืเหตัุ้การณ์ไม่คัาดืคัิดื	 ยกตั้ัวอย่าง 
ท้�เห็นช่ัดืเจนท้�สำุดืตั้อนน้�	 เราจะเห็นว่าม้ผ่้คัน 
ตั้กงานเป็็นจำานวนมากจากการแพัร่ระบาดื 
ของโคัวิดื–19	 ถื้าเราไม่ม้เงินออมสำำารองไว  ้
สำำาหรับคั่าใช่้จ่ายรายเดืือน	 ลองคัิดืกันเล่น	 ๆ	
ดื่ว่าช่้วิตั้จะยำ �าแย่	 และตั้้องตั้กอย่ ่ในสำภาวะ 
คัวามเคัร้ยดืมากแคั่ไหน	 แตั้่ถื้าเราม้เงินออม 
สำำารองเล้�ยงช่้พั	 ซึ่่�งเป็็นเงินคั่าใช่้จ่ายตั้่อเดืือน 
ท้�เรากันไว้ทุกเดืือน	 ขอเน้นคัำาว่า	 “คั่าใช่้จ่าย 
ท้�จำาเป็็นจริง	ๆ	ตั้่อเดืือน”	สำมมตั้ิว่าเราออมไว ้
12	เดืือน	เมื�อเกิดืเหตุั้การณ์ฉุกเฉินท้�คุัณบังเอิญ
ตั้กงาน	คัุณจะยังม้เงินสำำาหรับค่ัาใช้่จ่ายท้�จำาเป็็น 
ต่ั้อเดืือนไป็อ้ก	 12	 เดืือน	 แสำดืงให้เห็นว่าคัุณม ้
Financial	 security	 หรือ	 คัวามป็ลอดืภัย 
ดื ้านการเง ิน	 แตั้ ่ถื ้าคั ุณยังไม่ม้เง ินสำ่วนน้ � 
อย่ามาบอกว่าช่้วิตั้คัุณป็ลอดืภัย	เพัราะแป็ลว่า 
คัุณกำาลังไม่ม้คัวามป็ลอดืภัยดื้านการเงิน	

	 เงินออมลักษณะน้�ตั้้องเป็็นเงินสำดืเท่านั�น	
เพัราะเป็็นเงินออมในลักษณะฉุกเฉินเล้�ยงช่้พั	
ท้ �เมื �อออมแล้วตั้้องสำามารถืนำาออกมาใช่้ไดื้ 
ตั้ลอดืเวลา	ต้ั้องเป็็นเงินท้�ไม่ไป็จมอย่่ในตั้ลาดืหุ้น 
หรือการลงทุน	ไม่ไป็จมอย่่ในลักษณะของทอง	
แตั้่ตั้ ้องถือนไดื้ตั้ลอดืเวลา	 จะเป็็นเง ินฝึาก 
ออมทรัพัย์หรือเงินฝึากป็ระจำาแบบท้�สำามารถื 
ถือนไดื้
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การออมแบ้บ้ไห่น์ที�ไม่เห่มาะกับ้การ 
รับ้ม่อเม่�อมีความจำาเป็น์ต้องใช้เงิน์? 
 เงินป็ระกันสำะสำมทรัพัย์เป็็นร่ป็แบบการ 
ออมท้�ไม่คัวรทำาอย่างยิ�งกับกรณ้น้�	เพัราะเป็็น 
การเอาเงินไป็จมไว้	 เป็็นลักษณะของเงินออม 
ระยะยาวมาก	 ๆ	 ซึ่่�งเงินป็ระเภทน้�ดื้สำำาหรับ 
คันขายแตั้่ไม่ดื้สำำาหรับเราเพัราะเป็็นเงินฝึาก 
ระยะยาวเกิน	 10	 ป็ี	 และเงินป็ระกันท้ �ไดื้ 
จะเท่ากับเงินท้�เราออม	ดัืงนั�น	ถ้ืาใคัรได้ืยินคัำาว่า 
เงินออมดือกเบ้�ยสำ่งให้พั่งระวังไว้อย่างหนักว่า
นั�นคัือป็ระกัน	
 

	 สำำาหรับคันท้�หาเช้่ากินคัำ�า	หรือคันท้�ป็ระกอบ 
อาช่้พัล ักษณะฟร้แลนซึ่์คัวรวางแผนดื้าน 
การเงินอย่างยิ�ง	 ฟร้แลนซึ่์จะตั้้องไม่ม้ข้ออ้าง 
ทั�งสำิ�น	ว่าตั้้องม้เงินเดืือนป็ระจำาจ่งจะเก็บออม
ไดื้	 เพัราะทั �งหมดืข่ �นอย่ ่ท ้ �น ิสำ ัยการใช่้เง ิน 
ซึ่่�งการออมของคันหาเช่้ากินคัำ�าสำมมตั้ิถื้าเรา 
เป็็นล่กจ้างรายวัน	วันละ	300	บาท	ให้หักไว ้
ในการเก็บออม	20%	สำำาหรับใคัรท้�บ่นเสำมอ	ๆ 	
ว่ารายไดื้น้อยยังตั้้องออมอ้ก	 ก็ขอให้ฝึึกเป็็น 
นิสำัย	 ไดื้เง ินน้อยก็ออมน้อย	 การฝึึกนิสำ ัย 
เหมือนฝึึกจิตั้ใตั้้สำำาน่ก	 จะทำาให้เราใช่้เงินน้อย
ลงโดืยอัตั้โนมัตั้ิสำิ �งท้ �ตั้ามมาคัือนิสำัยรักการ 
เก็บออมเป็็นป็ระจำา

การฝึึกนิสูัย์เหมุ่่อนฝึึกจิต่ใต่�สูำาน้ก จะท้ำาให�เราใชื้�เงินน�อย์ลงโดย์อัต่โนมุ่ัต่ิ 
สูิ�งท้่�ต่ามุ่มุ่าค่อนิสูัย์รักการเก็บออมุ่เปี็นปีระจำา

พัิน์ธิกิจผลิัตผลั
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แห่ลั่งรายได้ก็สำาคัญ
	 เราจำาเป็็นจะตั้้องม้แหล่งรายไดื้หลาย	 ๆ 
ทาง	 เวลาท ้ � เราวางแผนการเง ินนอกจาก 
เราจะม้เงินออมสำำารองเล้ �ยงช่้พัแล้วเราตั้้อง 
ม้แหล่งรายไดื ้หลายทางอย่าพั ่ �งพัารายไดื  ้
ทางเดื้ยว	สำ่วนคันท้�ไม่ม้ตั้้นทุน	เราตั้้องน่กก่อน 
ว่าเราจะทำาอะไรโดืยไม่ตั้้องใช่้ตั้้นทุนท้ �เป็็น 
เง ินไดื้หรือไม่เช่ ่น	 เราม้แรง	 ม้คัอนเนคัช่ั �น	
หรืออื�น	ๆ	ก็ตั้้องคัิดืดื่โดืยท้�เราตั้้องไม่ก่้	

ความุ่จนท้ำาให�คนมุ่่ความุ่คิดสูร�างสูรรค์
พัอเราเจอช่ื้วิต่ท่้�ไมุ่�ง�าย์ไมุ่�ได�สูบาย์
จะท้ำาให�เรามุ่่ความุ่คิดสูร�างสูรรค์

ในการสูร�างงานโดย์ท่้�เราไมุ่�ต่�องไปีลงท่้นมุ่าก 
ดังนั�น อย์�ารังเก่ย์จความุ่จน
ความุ่ลำาบาก ท้ำาให�เราเก�ง

photo	:	www.sanook.com

LIVE:#รั�วรอบครอบครัวสัญจร		EP.27
#วางแผนการเงินรับมือโควิดระลอกใหม่

พัิน์ธิกิจผลิัตผลั
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ท ำาความร ู ้จ ักก ับ้กองท ุน์ส ำารอง 
เลัี�ยงชีพิ 
	 ทัศนคัตั้ิของมนุษย์เงินเดืือน	 คัือจะโวย 
ไว ้ก ่อนว ่าเง ินไม ่พัอ	 ตั้ ้องเป็ล ้ �ยนทัศนคัตั้  ิ
ตั้รงน้ �ให้ไดื้	 ว่าม้เท่าไหร่ให้ใช่้ตั้ำ �ากว่ารายไดื ้
เสำมอ	 ม้ร้อยใช่้ร้อยแบบน้ �ไม่ไดื้	 ตั้้องกินอย่  ่
ให้ตั้ำ �ากว่ารายไดื้	 พัอฝึึกแล้วจะกลายเป็็นเรา 
ทำาไดื้อัตั้โนมัตั้ิ	 ถื้าท้ �ทำางานม้กองทุนสำำารอง 
เล้ �ยงช่้พัให้เราเข้าร่วมอย่ ่ในกองทุน	 เพัราะ 
พัระราช่บ ัญญ ัตั้ ิกองท ุนสำ ำ ารองเล ้ � ยงช่ ้พั 
ถื่กป็กป็้องโดืยการตั้ราเป็็นพัระราช่บัญญัตั้ิ 
เจ้าหน้ �จะย่ดืเงินสำ่วนน้ �ของเราไม่ไดื้	 สำมมตั้ิ 
เราไป็ก่้เงินเป็็นหน้�	 3	 แสำนบาท	 เจ้าหน้�จะมา 
เอาเงินจากกองทุนสำำารองเล้ �ยงช่้พัของเราไป็ 
เพืั�อช่ดืใช้่หน้�ไม่ได้ื	ดัืงนั�น	กองทุนสำำารองเล้�ยงช้่พั
จะช่่วยป็กป็้องเราจากเจ้าหน้ �และยังไดื้ผล 
ตั้อบแทน	100%	
	 โคัวิดื–19	 สำอนให้เราม้วินัยและอดืทน 
กองทุนสำำารองเล ้ �ยงช่้พัก็สำอนให้เราอดืทน 
เพัื�อท้�จะไดื้เป็็นเงินสำำาหรับการใช่้ช่้วิตั้ในวันท้� 
เราไม่ม้เงิน	 ไม่ไดื้ทำางาน	และเจ็บป็่วย	 เป็ร้ยบ 
เหมือนการเกษ้ยณตั้อนแก่แบบไม่ลำาบาก

	 สำรุป็ไดื้ว่าการรับมือกับสำถืานการณ์ตั้่าง	ๆ	
ซึ่่ �งล่าสำุดืแน่นอนว่าการรับมือกับโคัวิดื–19 
สำิ�งสำำาคััญท้�สำุดืคัือเรื �องของการออมเงิน	 และ 
เงินออมสำำารองเล้ �ยงช่้พั	 รวมถื่งแหล่งรายไดื้ 
หลายทาง	 จะช่่วยให้เราพั้นวิกฤตั้น้ �ไดื้อย่าง 
อย่่รอดืป็ลอดืภัยท้�สำำาคััญอ้กอย่างคัือเราตั้้อง 
ม้สำติั้ในการใช้่เงิน	เราต้ั้องทำาให้เงินเป็็นเรื�องสำนุก	
ทั�งการวางแผน	 ทำาให้จิตั้วิทยาในตั้ัวเราผ่กพััน
กับเงิน	 รักเงิน	 วิธ์้ท้ �เราป็ฏิิบัตั้ิกับเงินจะเป็็น 
กระจกสำะท้อนวิธ์้ท้�เราป็ฏิิบัตั้ิกับตั้ัวเอง	 การท้� 
เราผลาญเงินออกไป็เป็็นกระจกสำะท้อนว่าเรา 
ไม่รักตั้ัวเอง	 เพัราะเงินเก้ �ยวพัันโดืยตั้รงกับ 
คัุณคั่าท้�เราม้กับตั้ัวเอง

พัิน์ธิกิจผลิัตผลั
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มุ่่คำาถามุ่เข�ามุ่ามุ่ากมุ่าย์เก่ �ย์วกับ การมุ่่เพัศูสูัมุ่พัันธี์แบบไหนจะต่ั �งครรภ์ 
กินย์าเมุ่็ดค่มุ่กำาเนิดแบบไหนด่ ล่มุ่กินย์าจะท้ำาอย์�างไรหลากหลาย์คำาถามุ่เหล�าน่� 
รศ.ร.อ.น์พิ.มาน์พิชัย ธิรรมคัน์โธิ ร.น์.อาจารย์์ปีระจำาภาควิชื้าสููต่ิศูาสูต่ร์ 
-นร่เวชื้วิท้ย์า มุ่หาวิท้ย์าลัย์มุ่หิดล/กรรมุ่การ สูวท้ ได�ต่อบคำาถามุ่เหล�าน่�ไว�ใน 
ราย์การรั�วรอบครอบครัวสูัญจร

ตั�งครรภ์์
สังเกตจากอะไร

รศ.ร.อ.น์พิ.มาน์พิชัย
ธิรรมคัน์โธิ ร.น์.

เรื�อง	:	ปนัฐพงศ์	นรดี
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หลังจากมีเพศสัมพันธิ์กี �ว ันจ้งจะสามารถ 
ต่รวจสอบการต่ั�งครรภ์ได�
หมอ	 หลังจากม้เพัศสำัมพัันธ์์โดืยไม่ป็้องกัน	
คัุณสำาว	 ๆ	 สำามารถืตั้รวจสำอบการตั้ั�งคัรรภ์ไดื ้
ในระยะเวลา	7	วันข่�นไป็	แตั้่ถื้าจะให้ช่ัวร์	ตั้้อง	
3	สำัป็ดืาห์ข่�นไป็หรือ	21	วัน

มีเพศสัมพันธิ์แล�วประจำาเดือนไม่มามีโอกาส 
ท�องมั�ย
หมอ	 หากป็ระจำาเดืือนไม่มาให้คัิดืไว้เสำมอว่า 
ม้โอกาสำท้อง	 แตั้่ทางท้�จะร่้ไดื้แน่	 ๆ	 คัือ	 ตั้้อง 
ตั้รวจสำอบการตั้ั�งคัรรภ์จ่งจะสำามารถืร่้ไดื้แน่ช่ัดื	
แตั้่อย่างไรก็ตั้ามสำาเหตัุ้ท้�ป็ระจำาเดืือนไม่มานั�น
ม้มาจากหลายสำาเหตัุ้	 เช่่น	 เคัร้ยดื	 กังวล	 หรือ 
ร่างกายม้การเป็ล้�ยนแป็ลงของฮอร์โมน	เป็็นตั้้น	
แตั้่ในกรณ้น้�แนะนำาให้ตั้รวจสำอบการตั้ั�งคัรรภ ์

ถ�าลืมกินยาเม็ดคุมกำาเนิดจะทำายังไง
หมอ	 หากลืมกิน	 1	 เม็ดื	 ให้กินทันท้ท้ �น่กไดื้ 
ลืม	 2	 เม็ดืให้กินเช่้า	 เย็น	 เป็็นเวลา	 2	 วัน			
ลืมมากกว่า	3	เม็ดืให้หยุดืกินแล้วใช้่ถุืงยางอนามัย
ขณะม้เพัศสำัมพัันธ์์

สามารถหยุดกินยาเม็ดคุมกำาเนิดกลางคัน 
ได�หรือเปล่า
หมอ	 สำามารถืหยุดืกินไดื ้แตั้ ่จะไม่สำามารถื 
คัุมกำาเนิดืไดื้ทั �งน้ �ในช่่วงท้ �หยุดือาจจะม้เลือดื 
ออกกระป็ริบกระป็รอย	 ซึ่ ่ �งเป็ ็นผลมาจาก 
การหยุดืกินยาเม็ดืคัุมกำาเนิดืก่อนเวลา

ช่วงนี�ประจำาเดือนไม่มาเลยเกิดจากอะไรบ�าง
หมอ	คัวามเคัร้ยดืตั้ิดืตั้ามข่าวสำารเรื�องของไวรัสำ
โคัโรนามาก	 จนทำาให้เคัร้ยดืสำ่งผลตั้่อฮอร์โมน 
ในร่างกายทำาให้ป็ระจำาเดืือนไม่มาก็เป็็นไป็ไดื	้แตั้่
สำาเหตัุ้ท้�ป็ระจำาเดืือนไม่มานั�นม้หลายสำาเหตัุ้	เช่่น	
ตั้ั �งคัรรภ์	 พัักผ่อนน้อย	 แตั้่หากป็ระจำาเดืือน 
ไม่มานานเกินกว่า	 6	 เดืือน	 แนะนำาว่าคัวร 
ไป็พับแพัทย์เพั ื �อท ำาการตั้รวจว ิน ิจฉ ัยและ 
ทำาการรักษาตั้่อไป็

อาการแบบไหนบ�างที�บ่งบอกว่าท�อง	?
หมอ	 สำ ิ � งแรกท ้ �ตั้ ้องคั ำาน ่งถื ่งและสำงสำ ัยว ่า 
อาจตั้ั �งคัรรภ์อันดืับแรก	 คัือการขาดืหายไป็ 
ของป็ระจำาเดืือน	 หากเกิน	 2	 สำัป็ดืาห์	 แล้ว 
ป็ระจำาเดืือนยังไม่มา	ให้สำงสำัยไว้ก่อนว่า	“ท้อง”	
ซึ่ ่ � งอาจม ้อาการอ ื � นแสำดืงร ่ วมดื ้ วย 	 เช่ ่น	
คัลื �นไสำ้อาเจ้ยน	 เว้ยนหัว	 ป็วดืท้อง	 หน้าอก 
คััดืตั้่งขยาย	อารมณ์แป็รป็รวน		กินอาหารไม่ไดื้		
เบื�องตั้้นแนะนำาว่าหากสำงสำัยใหท้ำาการตั้รวจสำอบ
การตั้ั �งคัรรภ์	 ซึ่ ่ �งสำามารถืทำาไดื ้ดื ้วยตั้นเอง 
หลังจากม้เพัศสำัมพัันธ์์โดืยไม่ไดื้ป็้องกันไป็แล้ว 
2	สำัป็ดืาห์หรือ	10	วันข่�นไป็	และคัวรใช่้ป็ัสำสำาวะ 
แรกในช่่วงเช่้า	 เพัราะม้คัวามเข้มข้นสำ่ง	 หาก 
ตั้รวจแล้วข่�น	 1	 ข้ดืแสำดืงว่าไม่ท้อง	 ข่�น	 2	 ข้ดื 
แสำดืงว่า	ท้อง	ข่�น	1	ข้ดืคัร่�งจาง	ๆ	ตั้้องทำาการ 
ตั้รวจซึ่ำ �าอ้กคัรั �งเพัื �อคัวามแน่ใจ	 แตั้่หากยัง 
ไม่มั �นใจ	 แนะนำาให้ไป็พับแพัทย์เพัื �อทำาการ 
ตั้รวจเลือดื	ตั้รวจฮอร์โมน	หรือตั้รวจอัลตั้ร้าซึ่าวด์ื	
จะไดื้มั�นใจว่าท้องหรือไม่
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มีเพศสัมพันธิ์ไม่ได�ป้องกันและกินยาเม็ด 
คุมกำาเนิดแบบฉุุกเฉุิน	หลังจากนั�นมีก�อนเลือด 
ออกมา	 ต่่อมามีประจำาเดือนมาแต่่มีอาการ 
อาเจียน		มีโอกาสท�องหรือไม่ค่ะ
หมอ	ป็ระสิำทธิ์ภาพัของยาเม็ดืคุัมกำาเนิดืฉุกเฉินนั�น 
ไม่คั่อยเตั้็มร้อยซึ่่�งไม่เหมือนกับยาเม็ดืคัุมกำาเนิดื 
แบบป็กตั้ิท้ �กินทุกวันป็ระสำิทธ์ิภาพัจ่งสำ่งกว่า 
ยาเม็ดืคัุมกำาเนิดืแบบฉุกเฉิน	อาการท้�กล่าวมาน้�	
ข่ �นอย่ ่กับรอบเดืือนดื้วย	 เช่่น	 กินก่อนไข่ตั้ก	
หรือกินหลังไข ่ตั้ก	 ทั �งน ้ � เน ื �องจากฮอร์โมน 
ท้�ใช่้ในยาเม็ดืคัุมกำาเนิดืฉุกเฉินนั�นเป็็นโป็รเจสำ 
เตั้อโรน	(Progesterone)	ท้�ม้ป็ริมาณคั่อนข้างสำ่ง	

อาจจะทำาให้ม้เลือดืออกผิดืป็กตั้ิไดื้	 บางคัรั �ง 
อาจทำาให้ม้การเลื �อนของป็ระจำาเดืือนออกไป็ 
เพัราะฉะนั�นหากไม่มั �นใจจำาเป็็นตั้้องไป็ตั้รวจ 
อัลตั้ร้าซึ่าวดื์	 เพัื�อจะไดื้ร่ ้แน่ช่ัดืว่าท้องหรือไม ่
แตั้่โดืยทั�วไป็หลังจากกินยาและม้ป็ระจำาเดืือน 
การตั้ั�งคัรรภ์ไม่น่าจะเกิดืข่�น	 หรือหากเกิดืข่�น 
ก็เป็็นการตั้ั�งคัรรภ์ท้�ผิดืป็กตั้ิ	 อาจจะม้แนวโน้ม 
ท้�จะแท้งไดื้ในอนาคัตั้	หรืออาจะท้องนอกมดืล่ก 
ไดื้ซึ่่ �งเป็็นอันตั้ราย	 ถื้าไม่แน่ใจม้อาการสำงสำัย 
คัลื �นไสำ้อาเจ้ยน	 ป็วดืตั้่งคััดืเตั้้านม	 แนะนำา 
ให้ไป็พับแพัทย์เพัื �อทำาการตั้รวจจะป็ลอดืภัย 
มากกว่า	

ฉุี�สีเข�มมีโอกาสจะท�องหรือไม่
หมอ	 	 ไม่เก้�ยวกับการตั้ั�งคัรรภ์นะคัรับ	 อาจจะเก้�ยวข้องกับ 
เคัรื�องดืื�มท้�ดืื�มในขณะนั�น	 ช่า	 กาแฟ	 วิตั้ามินบ้รวม	 หรือว่า 
ดืื �มนำ �าน้อย	 ป็ัสำสำาวะก็จะสำ้เข้ม	 หรือการตั้ื �นนอนใหม่	 ๆ 
แล้วป็ัสำสำาวะ	ก็จะม้สำ้เข้ม

หากเรารู�จักการวางแผนครอบครัว 
ก็จะชื้�วย์ให�การเกิดนั�นเป็ีนการเกิดท่้�มุ่่ค่ณ์ภาพั 

ปัีญหาท้างสัูงคมุ่ก็จะลดน�อย์ลง
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สีของประจำาเดือนปกต่ิกับไม่ปกต่ิสังเกต่จากอะไร
หมอ	ตั้้องดื่ในเรื�องของระยะเวลา	ตั้้องเข้าใจก่อนว่า 
ป็ระจำาเดืือนไม่ใช่่เลือดืเสำ้ย	 สำ้ไม่เก้�ยวข้องกับคัวาม 
ผิดืป็กตั้ิของรอบเดืือน	 กลิ�นเหม็นของป็ระจำาเดืือน 
ตั้่างหากท้ �จะเป็็นตั้ัวบ่งช่้ �ว ่าเป็็นโรคัหรือไม่	 และ 
ป็ระจำาเดืือนไม่คัวรมานานเกินกว่า	7	วัน	โดืยทั�วไป็ 
ผ่้หญิงไทยจะมาป็ระมาณ	3-5	วันก็หยุดื	ป็ระจำาเดืือน 
มาน ้อยดื ้กว ่ ามามาก	 และไม ่คัวรจะออกมา 
เป็็นลิ�มเลือดื	ช่ิ�นตั้ับ	ไม่คัวรจะม้อาการอื�น	ๆ 	ร่วมดื้วย 
เช่่น	 ป็วดืท้องรุนแรง	 หรือป็ระจำาเดืือนมามากจน 
ตั้ัวซึ่้ดื	 สำรุป็ว่าหากป็ระจำาเดืือนม้กลิ�นเหม็นเหมือน 
ป็ลาเน่า	 หรือม้ล ิ �มเลือดืออกมาให้ไป็พับแพัทย์ 
เพั ื � อท ำาการตั้รวจว ิน ิจฉ ัย	 เพั ื � อท ำาการร ักษา 
อย่างถื่กตั้้องตั้่อไป็

	 การตั้ั�งคัรรภ์	 เป็็นป็ระเดื็นคัวามร่้ท้ �เก้ �ยวข้องกับการพััฒนาคัุณภาพัช่้วิตั้ของป็ระช่ากรไทย 
ในหลากหลายมิตั้ิ	 หากเราร่ ้จ ักการวางแผนคัรอบคัรัว	 ก็จะช่่วยให้การเกิดืนั �นเป็็นการเกิดื 
ท้�ม้คัุณภาพั	ป็ัญหาทางสำังคัมก็จะลดืน้อยลง	ป็ระเทศช่าตั้ิก็จะไดื้บุคัลากรท้�ม้คัุณภาพัในการพััฒนา
ป็ระเทศตั้่อไป็	
	 สำามารถืตั้ิดืตั้ามรับช่มรายการรั �วรอบคัรอบคัรัวป็ี	 3	 ไดื้ท้ �เพัจ/สำมาคัมวางแผนคัรอบคัรัว-
แห่งป็ระเทศไทยฯ	 หรือตั้ิดืตั้ามช่มคัลิป็คัวามร่ ้ไดื้ท้ �	 YouTube/PPAT	 CHANNEL	 หากใคัร 
ม้ป็ระเดื็นคัำาถืามสำามารถืป็ร่กษาไดื้ตั้ามช่่องทางSocial	Media	ของ	สำวท

YouTube/PPAT	 CHANNEL 



เว็็บไซต์์เว็็บไซต์ ์www.ppat.or.th

หมายเลขโทรศััพท์หมายเลขโทรศััพท ์02-941-2320

FACEBOOKFACEBOOK PPATBANGKOK

YOUTUBEYOUTUBE PPAT CHANNEL

line official account line official account @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT)

TwitterTwitter @PPATHAILAND

InstagramInstagram @ppat.bkk

ช่อ่งท
างการต์ดิ

ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม
ช่อ่งท

างการต์ดิ
ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม

  สื่ว็ทสื่ว็ท
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ช่อ่งท
างการต์ดิ

ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม
ช่อ่งท

างการต์ดิ
ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม

  สื่ว็ทสื่ว็ท

สนใจสมัครได�ที�	www.ppat.or.th	
สอบถามโทร	02-941-2320	ต่่อ	135	

(คุณยงยุทธิ)

• มีสื่ิทธิิลงสื่มัครเป็็นิกรรมการของ สื่ว็ทสื่ว็ท

• ร่ว็มงานิป็ระชุ่มใหญ่่สื่ามัญ่ป็ระจำำาป็ี
• รับเอกสื่ารคว็ามร้�ของ สื่ว็ทสื่ว็ท ได� ฟรี

สื่ิทธิิพิเศัษสื่ิทธิิพิเศัษ

ที่จำะได�รับที่จำะได�รับ

สื่มัครเป็็นิสื่มาช่ิกสื่มัครเป็็นิสื่มาช่ิก  สื่ว็ทสื่ว็ท  ได�ได�  22  แบบแบบ
แบบที่ 1 สื่มาช่ิกรายป็ีเพียงแบบที่ 1 สื่มาช่ิกรายป็ีเพียง  5050  บาทต์่อป็ีบาทต์่อป็ี
แบบที่ 2 สื่มาช่ิกต์ลอดช่ีพแบบที่ 2 สื่มาช่ิกต์ลอดช่ีพ  500500  บาทบาท

ร่วมเป็น์สมาชิก 
สวท 

(PPAT MEMBER)

เพิราะทุกคน์เป็น์พิลัังสำาคัญใน์การพิัฒน์าประชากร 
ร่วมสมัครเป็น์สมาชิก สวท 
เพ่ิ�อช่วยกัน์พัิฒน์าสังคมไทยให้่น่์าอยู่



สุมาคุมวางิแผนีคุรูอบคุรูัวแห่่งิปรูะเทศไทย
ในีพรูะรูาชููปถััมภ์์สุมเด็้จพรูะศรูีนีคุรูินีทรูาบรูมรูาชูชูนีนีี
เลขที� 8 ซอยวิภ์าวดี้รูังิสิุตั 44 ถันีนีวิภ์าวดี้รูังิสิุตั แขวงิลาด้ยาว
เขตัจตุัจักูรู กูรูุงิเทพฯ 10900
โทรูศัพท์ 0-2941-2320 โทรูสุารู 0-2561-5130 www.ppat.or.th

คลินิกเวชื้กรรมุ่ สวท
บรูิกูารูวางิแผนีคุรูอบคุรูัวอย่างิมีคุุณภ์าพ

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท เชีูยงิให่ม่ 
เลขท้�	200/3	ถืนนบำารุงราษฎีร์	ตั้ำาบลวัดืเกตั้	
อำาเภอเมือง	จังหวัดืเช้่ยงใหม่	50000	
โทร.	053	-	249	-	406	เปิ็ดืบริการวันจันทร์-
ศุกร์	8.00-17.30	น.	วันเสำาร์	9.00	-16.00	น. 
ป็ิดืทำาการ	วันอาทิตั้ย์และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท เชีูยงิรูาย
เลขท้�	810/1-3	ถืนนพัหลโยธ์ิน	ตั้ำาบลเว้ยง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดืเช่้ยงราย	57000		
โทร.	053-713-090	เป็ิดืบริการจันทร์-ศุกร์	
09.00-17.00	น.	ป็ร่กษาเรื�องอนามัยเจริญพัันธ์ุ์																																												
ปิ็ดืทำาการวันเสำาร์-อาทิตั้ย์และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ลำาปางิ
เลขท้�	152	/53-54	ถืนนลำาป็าง-แม่หะ
ตั้.พัระบาท	อ.เมือง	จ.ลำาป็าง	52000
โทร.	054-209-577	เป็ิดืบริการวันจันทร์-ศุกร์	
เวลา	10.00	-	18.00	น.วันเสำาร์เป็ิดืเวลา	
09.00-12.00	น.	ป็ิดืทำาการวันอาทิตั้ย์และ 
วันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ขอนีแกู่นี
เลขท้�	752-754	ถืนนศร้จันทร์	อำาเภอเมือง	
จังหวัดืขอนแก่น	40000	
โทร.		043-223-627	สำายด่ืวน	095-661-6551	
จันทร์-ศุกร์	เปิ็ดื	เวลา	10.00	-	18.00	น.
เสำาร์-อาทิตั้ย์	เปิ็ดื	เวลา	9.00	-	17.00	น.	
ป็ิดืทำาการวันหยุดืขัตั้ฤกษ์

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ห่าด้ให่ญ่่
เลขท้�	8-12	ราษฎีร์อุทิศ	ซึ่อย	9	
ถืนนราษฎีร์อุทิศ	ตั้ำาบลหาดืใหญ่	
อำาเภอหาดืใหญ่	จังหวัดืสำงขลา	90110
เปิ็ดืทำาการ	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	09.00	-	17.00	น. 
ป็ิดืทำาการวันเสำาร์-อาทิตั้ย์	และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ ์
โทร.	074-252-691	และ	085-585-9580

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ภู์เก็ูตั
เลขท้�	14/1	อาคัารเซ็ึ่นทรัลแมนชั่�น	ชั่�นท้�	1
ห้องเลขท้�	107-108	ถืนนวิชิ่ตั้สำงคัราม	
ตั้ำาบลวิชิ่ตั้	อำาเภอเมือง	จังหวัดืภ่เก็ตั้	83000
เปิ็ดืบริการวันพัฤหัสำบด้ื	เวลา	11.00	-	18.00	น. 
โทร.	087-969-3702	และ	085-585-9580

ภ์าคเห่น่์อ

ภ์าคตะวัน์ออก
เฉีียงเห่น่์อ

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท 
อุบลรูาชูธานีี
เลขท้�	154-156	
ถืนนศร้ณรงคั์	อำาเภอเมือง	
จังหวัดือุบลราช่ธ์าน้	34000
โทร.	045-243-380
เป็ิดืบริการ	จันทร์-ศุกร์
08.30	-	16.30	น.
ป็ิดืทำาการวันเสำาร์-อาทิตั้ย์	
และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์

กรุงเทพิมห่าน์คร

ภ์าคใต้

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท บางิเขนี
เลขท้�	 8	 ซึ่อยวิภาวดื้รังสำิตั้	 44	 ถืนนวิภาวดื้รังสำิตั้ 
แขวงลาดืยาว	เขตั้จตุั้จักร	กรุงเทพัฯ	
เปิ็ดืบริการ	จันทร์	-	ศุกร์	8.30-16.30	น.
ปิ็ดืทำาการวันเสำาร์-อาทิตั้ย์	และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์
โทร.	02-941-2320	ต่ั้อ	181-182

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ดิ้นีแด้งิ
เลขท้�		2/11-13	อาคัารพัาณิช่ย์	1	
ถืนนป็ระช่าสำงเคัราะห์	ดิืนแดืง	กรุงเทพัฯ	10400	
โทร.	0-2245-1888,	0-2245-7382-4
เปิ็ดืทำาการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	9.00	-	17.00	น. 
ป็ิดืทำาการวันเสำาร์ - วันอาทิตั้ย์	- 
และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์		

คุลินิีกูเวชูกูรูรูม สุวท ป่�นีเกูล้า
เลขท้�	3/20	-	21	ถืนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์	เขตั้บางกอกน้อย	กรุงเทพัฯ	10700
โทร.	0-2433-9077,	0-2433	-	3503,	
0	-	2433	-	6561
เปิ็ดืวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	9.00	-	17.00	น.
วันเสำาร์	เปิ็ดื	เวลา	9.00	-	17.00	น.	
ปิ็ดืทำาการวันอาทิตั้ย์	และวันหยุดืนักขัตั้ฤกษ์		


