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ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม่ ขอเด้ชะด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม่ ขอเด้ชะ
ข้าพระพุทธเจ้้าข้าพระพุทธเจ้้า
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สิงหาคมข่องทุกปีถือเป็นอีกหน่�งวันสำาคัญข่อง 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ชาวไทย	 เนื�องจากเป็นวันที�เกี�ยวข่้องกับครอบครัว 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 นั�นก็คือวันแม่แห่งชาติิ	 12	 สิงหาคม	 โดยวันแม่นั�น 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 มีความสำาคัญ	เพราะเป็นวันที�จัดข่่�นมาเพื�อให้ทุกคน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ได้รำาลั่กถ่งพระคุณข่องแม่ที �เลัี �ยงดูอบรมสั�งสอน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้ลูักเติิบโติเป็นผู้ใหญ่ที�มีคุณภาพ	วารสาร	FAMILY	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข่อระล่ักถ่งพระคุณแม่

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวีรัสโคุโรนาในประเทศูไทย์	คุ่อนข�างเป็นกังวีล	ห่ลาย์
คุรอบคุรัวีเริ �มมีการกระทบกระทั�งกัน	 เพราะล๊อคุดาวีน์อย์้ ่ในบ�านเป็นระย์ะเวีลานาน	
เงินทองขัดสน	 ทำาอะไรผู้ิดใจักันไปห่มด	 การส่ �อสารเชัิงบวีกเพ่ �อให่�กำาลังใจักัน	 จัึงเป็น 
สิ�งจัำาเป็นที�จัะประคุับประคุองให่�แติ่ละคุรอบคุรัวีรอดพ�นวีิกฤติในชั่วีงนี�ไปได�		คุุณโจั	มณฑาน	ี
ติันติิสุข	ก้ร้ด�านการเงินและคุวีามสัมพันธ์	มีคุำาแนะนำาดีๆ	มาฝากในเล่มนี�

	 ไปไห่นมาไห่นอย์่าล่มใส่ห่น�ากากอนามัย์ให่�แน่นห่นา	ล�างม่อด�วีย์เจัลแอลกอฮอร์ทุกคุรั�ง	
ห่ลีกเลี �ย์งสถานที�แออัดห่ร่อชัุมชัน	 อดทน	 เราขอเป็นกำาลังใจัให่�ทุกคุนผู้่านพ�นวีิกฤตินี � 
ไปด�วีย์กัน	 ขอบคุุณสำาห่รับการติิดติามวีารสาร	 Family	 Online	 แนะนำาติิชัมได�ที � 
Facebook/PPATBANGKOK

ปนัฐพงศ์	นรดี
บรรณาธิการบริห่าร
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เรื�อง	/	ภาพ	:	ปนัฐพงศ์	นรดี

เ ปิ ิ ด ศ ู น์ ย์ ์ ด ู แ ลั ผ ู � ส ู ง ว ั ย์ เ ปิ ิ ด ศ ู น์ ย์ ์ ด ู แ ลั ผ ู � ส ู ง ว ั ย์ 
ค ว า ม ท � า ท า ย์ ใ ห ม ่  ข่ อ ง  ส ว ทค ว า ม ท � า ท า ย์ ใ ห ม ่  ข่ อ ง  ส ว ท

นั์บถอย์หลัังเปิิดบ�าน์หอมลัำาดวน์
สถาน์ดูแลัผู�สูงอายุ์ สวท
คุณกิรณ์รวี แสน์ดวง
ผู�จัดกิารศูน์ย์์ดูแลัผู�สูงอาย์ุ
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 หลัายประเทศท ั �วโลักก ำาลั ังเผช ิญก ับ 

การเติิบโติอย่างรวดเร็วข่องจำานวนผู้สูงอาย	ุ

ซึ่่ �งเก ิดจากหลัายปัจจัย	 เช่นอัติราการเกิด 

ข่องประชากรทั�วโลักมีแนวโน้มลัดลังประชากร 

มีอายุยืนข่่ �น เนื �องจากการรักษาพยาบาลัมี 

ประสิทธ์ิภาพมากข่่�น จากเทคโนโลัยีที �ก้าวหน้า	

ประชากรที�เกิดในยุค	 Baby	Boomers	 ได้เข่้าสู่ 

วัยสูงอายุ	 โดยเฉพาะในประเทศที�พัฒนาแลั้ว	

เช่นเดียวกับประเทศไทย	 หลัายหน่วยงานได้ให ้

ความสำาคัญในการเติรียมความพร้อมรับมือกับ

สังคมผู้สูงอายุ	 สวท	 ก็เป็นหน่�งในองค์กรนั �น	

ศูนย์ดูแลัผู้สูงอายุ	 “บ้านหอมลัำาดวน”	 กำาลััง 

จะเปิดให้บริการ	 สวท	 พร้อมแค่ไหนกับศูนย ์

ดูแลัผู้สูงอายุ	คุณกรณ์รวี	แสนดวง	ผู้จัดการ 
ศูนย์ดูแลัผู้สูงอายุบ้านหอมลัำาดวน	มีคำาติอบ
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ทำาไม สวท จึงเปิิดศูน์ย์์ดูแลัผู�สูงอาย์ุ
 การก่อติั�งศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุแห่่งนี�เกิดจัากประเทศูไทย์	 กำาลัง 
เข�าส่้สังคุมผู้้�ส้งอายุ์อย่์างสมบ้รณ์	ในปี	พ.ศู.	2565	คุณะกรรมการ	สวีท	
สมัย์ที�	 16	 มองเห่็นโอกาสสำาคุัญในการที�	 สวีท	 จัะได�มีส่วีนร่วีม 
ในการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุ	 และ	 สวีท	 เองก็มีบทบาทในการทำางานด้แล 
คุุณภาพชีัวิีติของผู้้�ส้งอายุ์มากว่ีา	 30	 ปี	 คุณะกรรมการฯ	มีแนวีคุิด 
ที�จัะขย์าย์งานด�านอนามัย์การเจัริญพันธุ์จัึงเป็นที�มาของการก่อติั�ง
ศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุแห่่งนี�ขึ�น	 โดย์มีเป้าห่มาย์สำาคุัญคุ่อเราอย์ากเป็น 
สถาบันที�ให่�คุวีามร้�เร่�องการด้แลผู้้�ส้งอายุ์อย่์างถ้กติ�องและคุรบวีงจัร 
ด�วีย์การจััดสถานบริการเพ่�อด้แลผู้้�ส้งอาย์ุให่�เป็นไปติามมาติรฐาน
ของกระทรวีงสาธารณสุข	 ขณะเดีย์วีกันก็จัะพัฒนาบุคุลากรที�ทำา 
ห่น�าที�ด้แลผู้้�ส้งอายุ์ให่�มีศัูกย์ภาพติามมาติรฐาน	 โดย์มุ่งเน�นการด้แล
ด�านอนามัย์การเจัริญพันธุ์ที�ดี	 ในกลุ่มผู้้�ส้งอาย์ุให่�มีคุวีามสมบ้รณ์ 
เพ่ �อที �ผู้้ �ส้งอาย์ุเห่ล่านี�ซึ �งเป็นบุคุคุลที�มีคุุณคุ่าทางสังคุมจัะได�ม ี

สุขภาพที�ดี	ทั�งทางกาย์	และทางใจัดำาเนินชีัวิีติอย์่างมีคุวีามสุข

ชื่่�อ “บ�าน์หอมลัำาดวน์” มีที�มาที�ไปิย์ังไง
 บ�านห่อมลำาดวีน	 เป็นช่ั�อที�ได�จัาก	 โคุรงการประกวีดช่ั�อและติราสัญลักษณ์	 

(LOGO)	 ศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุสวีท	 ซึ�งชั่ �อนี�ติั �งโดย์	 คุุณถวีัลย์์	 ดิษฐสุธรรม	 

โดย์มีคุวีามห่มาย์วี่าดอกลำาดวีนเป็นสัญลักษณ์ของผู้้�ส้งอาย์ุ	 เป็นติ�นไม�ที�ให่� 

คุวีามร่มเย์็น	 มีอาย์ุย์่น	 มีใบเขีย์วีติลอดปี	 ให่�ร่มเงาดี	 และออกดอกสีนวีล	

กลีบแข็งไม่ร่วีงง่าย์	 กลิ�นห่อมเฉพาะติัวีของดอกลำาดวีน	 เปรีย์บได�ดั�งกับ 

ผู้้�ทรงวีัย์วีุฒิที �ส้งวีัย์	 ส้งคุุณคุ่า	 เป็นคุลังปัญญาแห่่งสังคุมไทย์พร�อมกับ 

คุุณธรรมคุวีามดีงามไวี�เป ็นแบบอย์่างแก่ล ้กห่ลาน	 บ�านห่อมลำาดวีน 

จัึงแสดงให่�เห่็นถึง	 การเห่็นคุุณคุ่า	 การใส่ใจัด้แลให่�บริการผู้้ �ส้งวีัย์ของ 

สังคุมไทย์อย์่างเป็นเลิศูและอบอุ ่น	 อีกทั �งดอกลำาดวีนคุ่อดอกไม�ไทย์	

ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของผู้้�ส้งอาย์ุ

พััน์ธกิิจผลิัตผลั
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ความหมาย์ตราสัญลัักิษณ์บ�าน์หอมลัำาดวน์
 ติราสัญลักษณ์นี�ได�จัากผู้้�ชันะเลิศูการประกวีด	โคุรงการประกวีดช่ั�อ 
และติราสัญลักษณ์	(LOGO)	ศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุ	สวีท	ซึ�งออกแบบโดย์ 
คุุณรุ่งโรจัน์	 แสงพันธ์	 ติราสัญลักษณ์บ�านห่อมลำาดวีนประกอบไปด�วีย์ 
5	ส่วีนด�วีย์กัน	คุ่อ	
 ●  ติัวีอักษร	ฒ	ส่�อแทนผู้้�ส้งอาย์ุ
 ●  ร้ปหั่วีใจัสีชัมพ้และแดง	 ส่�อถึงการเอาใจัใส่ผู้้�ส้งอาย์ดุ�วีย์คุวีามรัก	 
	 	 	 และให่�เกิดคุวีามอบอุ่นทั�งกาย์ใจั
 ●  ร้ปดาวี	ส่�อถึงเคุร่�องห่มาย์ของการรับรองการให่�บริการที�ดีเลิศู	
 ●  ห่ลังคุาบ�านร้ปจัั�วี	 เป็นร้ปดาวีส่วีนบน	 เปรีย์บเห่ม่อนร้ปทรง 
	 	 	 ห่ลังคุาเร่อนไทย์	ศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุเปรีย์บเห่ม่อนบ�าน	ที�บริการ 
	 	 	 ด้แลเอาใจัใส่และให่�คุวีามอบอุ่นเป็นอย์่างดี
 ●  ติราสัญลักษณ์	 สวีท	 ออกแบบให่�เป็นส่วีนห่นึ�งของโลโกศู้นย์	์ 
	 	 	 เพราะศู้นย์์ฯแห่่งนี�อย์้่ภาย์ใติ�การบริห่ารงานของ	สวีท

มีความพัร�อมที�จะ
เปิิดให�บริกิารชื่่วงเวลัาไหน์
 พร�อมเปิดให่�บริการได�ภาย์ในปลาย์ปีนี� 
โดย์ขณะนี � เราได �พ ัฒนาบ ุคุลากรให่ �ม ี 
คุวีามพร�อมที �สุดไม่วี่าจัะเป็นการอบรม 
ทางวีิชัาการ	 การฝึกปฏิิบัติิการและการ 
ฝึกจัำาลองสถานการณ์จัริงเช่ันการช่ัวีย์เห่ล่อ 
กรณีฉุกเฉินระบบการส่งติ่อการซ�อมแผู้น 
อัคุคีุภัย์	เป็นติ�น

พััน์ธกิิจผลิัตผลั
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กิารออกิแบบที�เปิ็น์มิตรกิับผู�สูงวัย์
 การออกแบบศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุบ�านห่อมลำาดวีนแห่่งนี�		

ออกแบบมาภาย์ใติ�แนวีคุิดห่ลักคุ่อ	 Universal	 Design	

ที�เป็นมิติรกับผู้้�ส้งอาย์ุ	 เน�นคุวีามเรีย์บง่าย์	 สงบ	 อบอุ่น	 และ 

เป็นไปติามมาติรฐานของกฎกระทรวีง	กิจัการการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุ

ห่ร่อผู้้ �มีภาวีะพึ�งพิง	 พ.ศู.2563	 ซึ�งคุลอบคุลุมถึงมาติรฐาน 

ด�านสถานที �	 คุวีามปลอดภัย์	 และการให่�บริการโดย์มีทีม 

ที�ปรีกษาการออกแบบจัาก	 SCG	 Building	 &	 Living	 Care	

Consulting	 คุ่อย์ให่�คุำาแนะนำา	 และสร�างโดย์บริษัท	 4-เอ็ม	

แมเนจัเม�นท์	 จัำากัดซึ �งจัะทำาให่�ศู้นย์์ด้แลผู้้ �ส ้งอาย์ุแห่่งนี �	

เป ็นศู ้นย์ ์ท ี � ได �มาติรฐานแห่่งแรกๆ	 ของประเทศูก็วี ่าได �	

บรรย์ากาศูภาย์ในด้อบอุ่น	สบาย์	เป็นมิติร	สวีย์งามปลอดภัย์ 

กับผู้้�ส้งอาย์ุ	สำาคุัญที�สุดคุ่อมีมาติรฐาน

วาง Positioning ข่องศูน์ย์์
ผู�สูงอาย์ุแห่งน์ี�ย์ังไงบ�าง 
 เราติั�งเป้าห่มาย์ให่�บ�านห่อมลำาดวีน

เป็นสถานด้แลผู้้�ส้งอาย์ุที�มีมาติรฐานส้ง	

ในราคุาที�ทุกคุนสามารถเข�าถึงได�	 สวีย์งาม

มีระดับในราคุาที�ไม่แพงมากนัก

เปิิดบริกิารให�เข่�าพัักิกิี�ห�อง
	 บ �านห่อมลำาดวีนเปิดให่ �บร ิการ 

ทั�งห่มด	20	เติีย์ง	โดย์แบ่งเป็นห่�องรวีม	

6	เติีย์ง	จัำานวีน	2	ห่�อง	และห่�องพิเศูษ	

2	เติีย์ง	จัำานวีน	4	ห่�อง

▲	ภายในห้องนำ�าติิดติั�งอุปกรณ์อำานวยความสะดวกครบครัน
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จุดเด่น์ข่องศูน์ย์์ดูแลัผู�สูงอาย์ุแห่งน์ี�ค่ออะไร
 บ�านห่อมลำาดวีน	 มุ ่งเน�นการให่�บริการแบบมีส่วีนร่วีม	 โดย์ญาติิ	

ทีมแพทย์์	พย์าบาลวีิชัาชัีพและผู้้�ด้แลที�เชัี�ย์วีชัาญในด�านการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุ	

จัะวีางแผู้นการด้แลร่วีมกันแบบ	Case	Management

	 โดย์ผู้้�ส้งอายุ์จัะมีพย์าบาลวิีชัาชีัพและผู้้�ด้แล	คุอย์ด้แลติลอด	24	ชัั�วีโมง	

มีกิจักรรมบำาบัดและกิจักรรมสันทนาการประจัำาวัีนให่�ผู้้�ส้งอายุ์ได�มีส่วีนร่วีม	

ในส่วีนของโภชันาการนั�น	 เราได�มีการทำางานประสานกับนักกำาห่นด 

อาห่ารวีิชัาชัีพ	 และทีมสห่วีิชัาชัีพในการวีางแผู้นด้แลผู้้�ส้งอาย์ุแติ่ละราย์ 

(Customized	Diet	 Program)	 ให่�มีอาห่ารการกินที�เห่มาะสม	 จัึงมั�นใจั 

ได�วี่าผู้้ �ส้งอาย์ุแติ่ละคุนจัะได�รับสารอาห่ารอย์่างคุรบถ�วีนติามที�ร่างกาย์ 

ติ�องการ	นอกจัากนี�แล�วีเราย์ังมีแผู้นการจััดการระบบการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุด�วีย์

การนำาเอาเทคุโนโลย์ีสมัย์ให่ม่	มาใชั�สำาห่รับการชั่วีย์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุอีกด�วีย์	

บริกิารข่องศูน์ย์์ดูแลัผู�สูงอาย์ุ
	 บ�านห่อมลำาดวีนเป็นสถานด้แลและประคุับประคุองผู้้�ส้งอาย์ุห่ร่อผู้้�มีภาวีะพึ�งพิง	 	 ที�ติ�องการ 

ผู้้�ด้แล	 เชั่น	 ผู้้�ป่วีย์ห่ลังผู้่าติัดระย์ะพักฟ้�น	 ผู้้�ส้งอาย์ุที�มีภาวีะสมองเส่�อม	 รวีมไปถึงการวีางแผู้นด้แล	

และให่�คุำาปรึกษาวีางแผู้นการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุในระย์ะประคุับประคุอง	 (Palliative	 Care)	 ติลอดจัน 

ระย์ะสุดท�าย์ของชัีวีิติ	 (End	of	life	Care)	นอกจัากนี�บ�านห่อมลำาดวีนย์ังมีแผู้นที�จัะเปิดให่�บริการ	

ฝึกอบรมการด้แลผู้้�ส้งอาย์ุขณะอย์้่ที�บ�านให่�กับญาติิที�ย์ังขาดทักษะห่ร่อติ�องการเรีย์นร้�เพิ�มเติิมเกี�ย์วีกับ

การด้แลที�เฉพาะเจัาะจังกับผู้้�ส้งอายุ์คุนนั�นๆ	(Case	Management)		และแบบองค์ุรวีม	(Holistic	care)		

โดย์ร่วีมม่อกับทีมสห่วิีชัาชีัพ		ซึ�งจัะเช่ั�อมระบบการด้แลให่�เข�ากับเทคุโนโลยี์ในย์ุคุ	New	Normal	อีกทั�ง 

ยั์งมีแผู้นที�จัะเปิดให่�บริการแบบไปเชั�าเย็์นกลับ	 (	Day	Care)	 สำาห่รับผู้้�ส้งอายุ์ที�ไม่มีผู้้�ด้แลในช่ัวีงกลางวัีน 

และบ�านห่อมลำาดวีนมีคุวีามตัิ�งใจัที�จัะเป็นศู้นย์์แห่่งการเรีย์นร้�เกี�ย์วีกับการด้แลผู้้�ส้งอายุ์ให่�กับญาติิผู้้�ด้แล 

ติลอดจันประชัาชันทั�วีไปที�ยั์งไม่เข�าส่้วัีย์ส้งอายุ์		เพ่�อเป็นการเติรีย์มคุวีามพร�อมก่อนเข�าส่้วัีย์ส้งอายุ์อีกด�วีย์
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เข่�ามารับบริกิารที�น์ี�แลั�วจะได�คุณภาพัชื่ีวิตที�ดีข่ึ�น์มั�ย์
 บ�านห่อมลำาดวีนเปรีย์บเสม่อนเป็นบ�านห่ลังที�	 2	 ของผู้้�ส้งอาย์ุ	 เม่�อมาอย์้่ที �นี �แล�วี 

จัะร้�สึกอบอุ่น	 ปลอดภัย์เห่ม่อนได�อย์้ ่กับคุนในคุรอบคุรัวี	 มีกิจักรรมที�ส่งเสริมสุขภาพ 

ร่างกาย์ให่�แข็งแรงติามวีัย์	 มีโภชันาการที�เห่มาะสมกับแติ่ละคุน	 มีสภาพแวีดล�อมที�ดี	 เชั่�อวี่า 

เม่�อผู้้�ส้งอาย์ุมาอย์้่ที�บ�านห่อมลำาดวีนแล�วี	สุขภาพกาย์และสุขภาพใจัดีแน่นอน		

สภาพัแวดลั�อมข่องศูน์ย์์ผู�สูงอายุ์แห่งนี์�เป็ิน์ยั์งไงบ�าง
 บ�านห่อมลำาดวีนมีทำาเลติั�งอย์้่กลางเม่อง	 เดินทางสะดวีก	 ติั�งอย์้่เลขที�	 8	

ซอย์วีิภาวีดีรังสิติ	 44	ถนนวีิภาวีดีรังสิติ	 แขวีงลาดย์าวี	 เขติจัติุจัักร	 ห่่างจัาก 

ถนนห่ลัก	 (วิีภาวีดีรังสิติ)	ประมาณ	100	 เมติร	 มีรถไฟฟ้าสาย์สีแดงซึ�งคุาดวี่า 

จัะเปิดให่�บริการเร็วีๆ	 นี �	 บรรย์ากาศูเงีย์บสงบ	 การจัราจัรไม่พลุกพล่าน 

อีกทั�งตัิ�งอย์้่ใกล�โรงพย์าบาลวิีภาวีดี	โรงพย์าบาลเปาโลเกษติร	และโรงพย์าบาล 

สินแพทย์์	สะดวีกติ่อการส่งติ่อผู้้�ส้งอาย์ุกรณีฉุกเฉินได�อย์่างทันท่วีงที	

กิารออกิแบบที�ได�มาตรฐาน์
 ●  สถานด้แลผู้้�ส้งอาย์ุบ�านห่อมลำาดวีน	 ออกแบบติามมาติรฐานกฎกระทรวีงกิจัการการด้แล 

	 	 	 ผู้้�ส้งอาย์ุห่ร่อผู้้�มีภาวีะพึ�งพิง	พ.ศู.2563

 ●  มาติรฐานการป้องกันและคุวีบคุุมโรคุสำาห่รับกิจัการด้แลผู้้ �ส้งอาย์ุและผู้้ �มีภาวีะพึ �งพิง 

	 	 	 ในการป้องกันและคุวีบคุุมการระบาดของโรคุติิดเชั่�อไวีรัสโคุโรนา	2019	(Covid-19)

   

	 อีกไม่กี�วันศูนย์ดูแลัผู้สูงอายุบ้านหอมลัำาดวน	 กำาลัังจะเปิดให้บริการ	 หากใครสนใจ	 สามารถติิดติ่อ 

สอบถามได้โดยติรงกับผู้จัดการศูนย์ดูแลัผู้สูงอายุ	คุณกรณ์รวี	แสนดวง	เบอร์โทรศัพท์	098-9038059		

หรือหากมีช่องทางการติิดต่ิอสื�อสารเราจะแจ้งให้ทราบที�	www.ppat.or.th	Facebook/PPATBANGKOK	

อย่าลัืมเป็นกำาลัังใจให้เราด้วยนะครับ	เพราะการพัฒนาคุณภาพชวีิติคืองานข่องเรา	

พััน์ธกิิจผลิัตผลั



แน์ะน์ำาโครงกิารที�น์่าสน์ใจ

	 ที�ผู้่านมาได�ดำาเนินกิจักรรมจัดทำาคู่มือแนวทาง 
การเรียนรู้เพศวิถีศ่กษารอบด้าน	แบบเพื�อนสอนเพื�อน	
สำาหรับเยาวชนพิการ	โดย์แปลจัากติ�นฉบับภาษาอังกฤษ	
(Guidelines	for	Peer	Education	on	Comprehensive	
Sexuality	 Education	 for	 Young	 People	with 
Disabilities)	 ซึ�งคุ่้ม่อนี�พัฒนาขึ�นสำาห่รับเพ่�อนช่ัวีย์สอน	
ในเร่�องเพศูศึูกษารอบด�านแก่ผู้้�เรีย์นที�มีคุวีามพิการ	เป็น
การนำาเสนอภาพรวีมเกี�ย์วีกับสิทธิ	 และคุวีามติ�องการ 
ทางเพศูและอนามัย์การเจัริญพันธ์ุของผู้้�เรีย์นที�มีคุวีาม 
พิการ	 อีกทั�งแนะนำาเกี�ย์วีกับวีิธีให่�การศูึกษา	 จัำานวีน	
4,500	 เล่ม	 รวีมถึง	ผลัิติสื�ออักษรเบรลัลั์พร้อมภาพ 
นูนติำ�า	 เรื�องถุงยางอนามัย	 ความปลัอดภัยที�เลืัอกได้ 
เพ่ �อเผู้ย์แพร่คุวีามร้ �เร่ �องสิทธิทางเพศูและอนามัย์ 
การเจัริญพันธ์ุ	 เพ่�อเพิ�มการเข�าถึงข�อม้ลคุวีามร้�แก่กลุ่ม 
เย์าวีชันพิการทางสาย์ติา	จัำานวีน	600	เล่ม	

สวท ได้จััดทำาโครงกิารส่งเสริมความรู�ด�าน์ 
อน์ามัย์กิารเจริญพััน์ธุ์แลัะสิทธิทางเพัศแกิ ่
เย์าวชื่น์พัิกิาร โดยมีวัตถุปิระสงค์ เพั่�อพััฒนัา 
หลัักสูตรอนัามัยการเจัริญพัันัธ์ุ์แลัะสิทธ์ิทาง 
เพัศที � เหมาะสมกับเยาวชินัพัิการแลัะเสร ิม 
ความรู้ สร้างความตระหนััก แลัะเสริมพัลัังให้ 
กับเยาวชินัพัิการเกี �ยวกับปิระเด็นัเร่ �องเพัศ 
อนัามัยการเจัริญพัันัธ์ุ์ แลัะสิทธ์ิทางเพัศ โดย 
ได้รับงบปิระมาณจัากกองทุนัปิระชิากรแห่ง 
สหปิระชิาชิาติ (UNFPA)
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	 ติลอดจัน	ผลิัติแลัะเผยแพร่วีดิทัศน์	ให้ความรู้ด้าน 
อนามัยการเจริญพันธ์ุ์แลัะสิทธิ์ทางเพศสำาหรับผู้พิการ 
ทางการได้ยิน	 แลัะคู่มือสำาหรับผู้สอน	 เรื�องการใช้ 
ถุงยางอนามัย	โดย์จััดจั�างบริษัท	เด็กดี	อินเติอร์แอคุทีฟ	
จัำากัดซึ�งเป็นผู้้�มีประสบการณ์ให่�เป็นผู้้�ผู้ลิติส่�อและ 
เผู้ย์แพร่	 ผู้่านเวี็บไซติ์	 www.dek-d.com	 เป็นการ 
ให่�คุวีามร้�ด�านทักษะชีัวิีติขั�นพ่�นฐาน	 รวีมถึงทักษะด�าน 
อนามัย์การเจัริญพันธุ์และสิทธิของเย์าวีชันสำาห่รับ 
เย์าวีชันที�มีคุวีามบกพร่องทางการมองเห่็นร่างกาย์ 
และการได�ย์ิน	 และผลัิติสื �ออนิเมชั �น	 เพ่ �อสร�าง 
คุวีามติระห่นักแก่ประชัาชัน	 เร่�องสิทธิของเย์าวีชัน 
พิการในการเข�าถึงข�อม้ลข่าวีสาร	และบริการด�านอนามัย์
การเจัริญพันธ์ุ	และสิทธิทางเพศู	คุวีามย์าวี	1-3	นาที

	 ทั�งนี�	ผลัสำาเร็จข่องโครงการ	 ทำาให่�	 สวีท	 ได�ส่�อ 
ส่งเสริมคุวีามร้�ด�านอนามัย์การเจัริญพันธุ์และสิทธิ 
ทางเพศู	 ได�แก่	 ส่ �ออักษรเบรลล์พร�อมภาพน้นติำ �า 
ส่�อวีีดิทัศูน์ให่�คุวีามร้�สำาห่รับเย์าวีชันที�มีคุวีามบกพร่อง 
ทางการได�ย์ิน	 และส่�ออนิเมชัั�น	 ให่�แก่เย์าวีชันพิการ 
ผู้่านชั่องทางติ่าง	 ๆ	 ทำาให่�เย์าวีชันพิการเข�าถึงคุวีามร้� 
ด�านอนามัย์การเจัริญพันธุ์และมีคุวีามร้�คุวีามเข�าใจั 
เกี�ย์วีกับสิทธิทางเพศู	นอกจัากนี�	ส่�อที�ผู้ลิติย์ังสามารถ 
เผู้ย์แพร่ให่�กับกลุ่มเย์าวีชันทั�วีไปได�อีกด�วีย์

คอลััมน์์พิัเศษ
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รองศาสตราจารย์์ ดร.ฤๅเดชื่ เกิิดวิชื่ัย์
นายกสมาคมฯ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	นายกสภามหาวิทยาลััยราชภัฏสวนสุนันทา
คน์

อา
สา

คณะกิรรมกิารสมาคมฯ สมัย์ที� 17
(2564 -2568)
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คน์อาสา

น์าย์อน์ุกิูลั  ปิีดแกิ�ว
อุปนายกสมาคมฯ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	รองปลััดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมแลัะความมั�นคงข่องมนุษย์	

รองศาสตราจารย์์ ดร.ชื่ญานิ์ศวร์  โคโน์ะ 
เลัข่าธิ์การสมาคมฯ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	รองศาสติราจารย์	
สาข่าประชากรศาสติร์	คณะสังคมศาสติร์		

มหาวิทยาลััยศรีนครินทรวิโรฒ
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คน์อาสา

น์างเพั็ญพัรรณ จิตตะเสน์ีย์์ 
เหรัญญิกสมาคมฯ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่งนักวิชาการอิสระ

ผู�ชื่่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.สุกิัญญา ศรีโพัธิ�
นายทะเบียน

ปัจจุบันข้่าราชการบำานาญ	
มหาวิทยาลััยราชภัฏสวนสุนันทา



คน์อาสา

16

แพัทย์์หญิงพัรรณพัิมลั วิปิุลัากิร
	กรรมการ

			ปัจจุบันดำารงติำาแหน่งอธิ์บดีกรมสุข่ภาพจิติ
กระทรวงสาธ์ารณสุข่

น์างสาวศิริจัน์ทรา  พัลักิน์ิษฐ
กรรมการ 

ปัจจุบันเกษียณอายุงาน



คน์อาสา
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น์างอามีเน์๊าะ หมีดเส็น์ 
กรรมการ 

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง
ผู้ช่วยสาธ์ารณสุข่อำาเภอยะรัง	

สำานักงานสาธ์ารณสุข่อำาเภอยะรัง	อำาเภอยะรัง 
จังหวัดปัติติานี

ศาสตราจารย์์ น์าย์แพัทย์์วรพังศ์  ภู่พังศ์       

กรรมการ
ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง		ศาสติราจารย์	A-1		

ภาควิชาสูติิศาสติร์-นรีเวชวิทยา	คณะแพทยศาสติร์	
จุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย



คน์อาสา
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น์าย์วิเชื่ีย์ร เน์ีย์มน์�อม

กรรมการ
ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	ผู้อำานวยการ	/	ผู้จัดการ	/	

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาติ	
วิทยาลััยเทคโนโลัยีปัญญาภิวัฒน์

น์าย์ศุภวิทย์์ ดิษฐย์าน์ุรักิษ์
กรรมการ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	ผู้จัดการฝ่่าย 
EVENT	SUPPORT 

บริษัท	เมเจอร์ซีึ่นีเพล็ักซ์ึ่	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชน)		



คน์อาสา
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ผู�ช่ื่วย์ศาสตราจารย์์ น์าย์แพัทย์์สัญญา ภัทราชัื่ย์
กรรมการ

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาสูติิศาสติร์-นรีเวชวิทยา	คณะแพทยศาสติร์		

โรงพยาบาลัรามาธิ์บดี

น์างสาวดัชื่น์ีย์า รัตน์ศิริ

กรรมการเยาวชน
ปัจจุบันศ่กษาอยู่ชั�นปีที�	1	

สาข่าวิชาสารสนเทศแลัะการลังทุน		
มหาวิทยาลััยรังสิติ



คน์อาสา
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น์าย์ปิรเมศวร์ มณีรัตน์์ 
กรรมการเยาวชน

ปัจจุบันศ่กษาอยู่ชั�นปีที�	3	คณะครุศาสติร์	
สาข่าวิชาสังคมศ่กษา 

มหาวิทยาลััยราชภัฏสวนสุนันทา

น์างสาวอิน์ทรดารา เชื่่�องด ี
กรรมการเยาวชน

ปัจจุบันดำารงติำาแหน่ง	หัวหน้าฝ่่ายกิจกรรม	
โรงเรียนเข่มะสิริอนุสรณ์	กรุงเทพมหานคร

น์าย์สุข่สดชื่่�น์ สุข่สมจิตร 
กรรมการเยาวชน

ปัจจุบันศ่กษาอยู่ชั�นปีที�	1	คณะอักษรศาสติร์		
จุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลััย



ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม่ ขอเด้ชะ
ข้าพระพุทธเจ้้า คณะกรรม่การแล้ะเจ้้าหน้้าท่�
สม่าคม่วางแผน้ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 ใน้พระราชูปถััม่ภ์์สม่เด็้จ้พระศร่น้คริน้ทราบรม่ราชชน้น่้

ผู้ประพัน้ธ์ ช่วาภั์ทร จั้น้ทร์แสง

ร้อยด้วงใจ้ อภิ์วัน้ท์ พระพัน้ปี 
แทน้ม่าล่้ เทิด้ไท้ ทูน้พระขวัญ

พระบุญญา บารม่่ อเน้กอนั้น้ต์ิ
ประชาไทย สุขสัน้ต์ิ อัญชุล่้

มิ่�งม่งคล้ สิงหาม่าส ราชสม่ภ์พ
กาล้คำารบ ราษฎร์บังคม่ ก้ม่เกศ่

ถัวายพระพร ด้้วยจ้งรัก แล้ะภั์กด่้
เกษม่สุข ทรงเปรม่ปร่ดิ้� 

นิ้รัน้ด้ร์เทอญ 



บอ
กิข่

าว
เลั

าเ
ร่�อ

ง สรุปิข่่าวกิิจกิรรม สวท ใน์รอบ 7 เด่อน์

22

รณรงค์ป้ิองกัิน์กิารตั�งครรภ์ไม่พัร�อมใน์สถาน์ศึกิษา
	 เม่�อวีันที�	 25	 กุมภาพันธ์ที�ผู้่านมา	 คุลินิกเวีชักรรม	 สวีท	 ขอนแก่น	
ร่วีมกับ	 ศู้นย์์อนามัย์ที�	 7	ขอนแก่น	ลงพ่�นที�ให่�คุวีามร้�ในการป้องกันปัญห่า 
การติั�งคุรรภ์ไม่พร�อมในสถานศูึกษา	 คุวีามร้�เร่ �องการคุุมกำาเนิดด�วีย์ 
วีิธีการใชั�ย์าคุุมกำาเนิด	 และให่�คุวีามร้�เกี�ย์วีกับพ.ร.บ.การป้องกันและ 
แก�ไขปัญห่าการติั �งคุรรภ์ในวีัย์รุ ่น	 พ.ศู.2559	 แก่นักศูึกษาวีิทย์าลัย์ 
อาชีัวีศึูกษาจั.ขอนแก่น



บอกิข่่าวเล่ัาเร่�อง

ตรวจคัดกิรอง HIV,STI 
ให�กิับเย์าวชื่น์ใน์สถาน์ศึกิษา
	 เม่�อวีันที�	 16	 มีนาคุมที�ผู้่านมา	 คุลินิก 
เวีชักรรม	 สวีท	 เชั ีย์งให่ม่	 จั ัดก ิจักรรม 
เผู้ย์แพร่คุวีามร้�และให่�บริการติรวีจัคุัดกรอง	
HIV,STI	 ให่�กับนักเรีย์น	 นักศึูกษา	 วิีทย์าลัย์ 
เทคุนิคุเชัีย์งราย์	 อ.เม่อง	 จั.เชัีย์งราย์	 เพ่ �อ 
ป้องกันการติิดเชั่�อเอชัไอวีี	ในสถานศูึกษา	

สร�างความย์ั�งย์่น์ใน์กิารปิ้องกิัน์ 
กิารติดเช่ื่�อเอชื่ไอวี
	 สวีท	 จััดการประชัุมเชัิงปฏิิบัติิการ	
การดำาเนินโคุรงการทั �งกระบวีนการ	
โดย์เน�นคุวีามติ่อเน่�องและย์ั�งย์่น	ภาย์ใติ�
โคุรงการส่งเสร ิมการป้องกันติิดเชั ่ �อ 
เอชั	 ไอ	 วีี	 กลุ่มเย์าวีชันในสถานศูึกษา	
ระย์ะที�	3	ณ	ห่�องประชัุมสมเด็จัอุปถัมภ์	
ชัั �น	 6	 อาคุารสมเด็จัอุปถัมภ์	 สมาคุม 
วีางแผู้นคุรอบคุรัวีแห่่งประเทศูไทย์ฯ

23
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มอบรางวัลัชื่น์ะเลิัศกิารปิระกิวด
ออกิแบบตราสัญลัักิษณ์ 
ศูน์ย์์ดูแลัผู�สูงอายุ์ 
 เม่�อวีันที�	 24	 มีนาคุมที�ผู้่านมา	 ศู.นพ.
สุรศัูกดิ�	ฐานีพานิชัสกุล	นาย์กสมาคุมฯ	สมัย์ที�	
16	 ให่�เกีย์รติิเป็นประธานในการมอบรางวีัล 
ชันะเลิศูให่�กับ	ผู้้�ชันะเลิศูการประกวีดออกแบบ 
ติราสัญลักษณ์	ศู้นย์์ด้แลผู้้�ส้งอาย์ุ	สวีท	โดย์	
รางวีัลชันะเลิศูการออกแบบติราสัญลักษณ์	
คุ่อ	นาย์รุ่งโรจัน์	แสงพันธ์	และรางวีัลชันะเลิศู 
การติั�งชั่�อ	 คุ่อ	 นาย์ถวีัลย์์	 ดิษฐสุธรรม	 โดย์ 
ศู้นย์์ผู้้�ส้งอายุ์ของ	สวีท	มีช่ั�ออย่์างเป็นทางการว่ีา	
บ�านห่อมลำาดวีน	

ลังพ่ั�น์ที�ให�บริกิารปิรึกิษาแลัะตรวจหา
กิารติดเช่ื่�อเอชื่ไอวีด�วย์ความสมัครใจ
	 เม่�อวีันที�	24	มีนาคุมที�ผู้่านมา	คุลินิก 
เวีชักรรม	สวีท	ขอนแก่น	ร่วีมกับโรงพย์าบาล 
ขอนแก ่น	 โรงพย์าบาลอ ำาเภอน ำ �าพอง	
โรงพย์าบาลอำาเภออุบลรัติน์	 โรงพย์าบาล 
อำาเภอกระนวีน	 และ	 ศู้นย์์เคุร่อข่าย์เพ่�อน 
พนักงานบริการห่ญิงลงพ่ �นที �ให่�บริการ 
ปรึกษาและติรวีจัห่าการติิดเชั่ �อเอชัไอวีี 
ด�วีย์คุวีามสมัคุรใจั	(VCT)	ในกลุ่มพนักงาน 
บริการ	 ณ	 ย์่านบันเทิงในพ่ �นที �จั ังห่วีัด 
ขอนแก่น	 พร�อมกับให่�คุวีามร้ �เร ่ �องการ 
ป้องกันการติิดเชั่�อเอชัไอวีี	ภาย์ใติ�โคุรงการ
ให่�บร ิการการป้องกันการติิดเชั ่ �อ	 HIV	
แก่กลุ่มพนักงานห่ญิง
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แลักิเปิลัี�ย์น์เรีย์น์รู�ผู�บริหารสถาน์สงเคราะห์เด็กิ 18 แห่ง
	 เม่�อวัีนที�	31	มีนาคุมที�ผู่้านมา	สมาคุมวีางแผู้นคุรอบคุรัวีแห่่งประเทศูไทย์ฯ	ร่วีมกับ	กรมกิจัการเด็ก 
และเย์าวีชัน	 กระทรวีงพัฒนาสังคุมและคุวีามมั�นคุงของมนุษย์์	 โดย์การสนับสนุนของสำานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จััดงานประชัุมสัมมนาผู้้�บริห่ารสถานสงเคุราะห่์	 18	
แห่่ง	 ณ	 สถานสงเคุราะห่์เด็กห่ญิงอุดรธานี	 จั.อุดรธานี	 ซึ�งได�รับเกีย์รติิจัาก	 นางสุภัชัชัา	 สุทธิพล 
อธิบดีกรมกิจัการเด็กและเย์าวีชัน	แพทย์์ห่ญิงนันทา	อ่วีมกุล	เลขาธิการ	สวีท	(สมัย์ที�	16)	และคุุณณัฐย์า	
บุญภักดี	 ผู้อ.สำานักสนับสนุนสุขภาวีะเด็ก	 เย์าวีชัน	 และคุรอบคุรัวี	 สสส.	 พร�อมด�วีย์ผู้้�บริห่ารสถาน 
สงเคุราะห่์	18	แห่่งและเจั�าห่น�าที�จัากสถานสงเคุราะห่์เข�าร่วีมการสัมมนากันอย์่างพร�อมเพรีย์ง

ปิระชืุ่มเชื่ิงปิฏิิบัติกิารหาแน์วทาง
ปิ้องกิัน์เอชื่ไอวีใน์สถาน์ศึกิษา
 เม่�อวีันที�	31	มีนาคุมที�ผู้่านมา	สวีท	จััดงาน 
ประชัุมเชัิงปฏิิบัติิการพัฒนาทักษะการส่�อสาร 
ในการป้องกันการติิดเชั่�อเอชัไอวีีในสถานศูึกษา	
ให่�กับแก่คุร้แกนนำาในพ่�นที�กรุงเทพมห่านคุร 
และปริมณฑล	 ภาย์ใติ�โคุรงการส่งเสริมการ 
ป้องกันการติิดเชั่ �อเอชัไอวีีกลุ ่มเย์าวีชันใน 
สถานศูึกษา	 ระย์ะที�	 3	 ณ	 โรงแรมซินนามอน	
เรสซิเดนซ์	กทม.
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สวท จัดปิระชุื่มใหญ่สามัญปิระจำาปีิ 2563 
แบบออน์ไลัน์์
	 เม่�อวีันที�	 30	 พฤษภาคุมที�ผู้่านมา	 สมาคุม 
วีางแผู้นคุรอบคุรัวีแห่่งประเทศูไทย์ฯ	 จััดงาน 
ประชัุมให่ญ่สามัญประจัำาปี	 2563	 คุรั�งที �	 51 
ณ	 โรงแรมมิราเคุิลแกรนด์	 ซึ�งได�รับเกีย์รติิจัาก 
ศู.นพ.สุรศูักดิ �	 ฐานีพานิชัสกุล	 นาย์กสมาคุมฯ	
แพทย์์ห่ญิงนันทา	 อ่วีมกุล	 เลขาธิการสมาคุมฯ 
รศู.ร.อ.นพ.มานพชััย์	 ธรรมคุันโธ	 ร.น.เห่รัญญิก 
สมาคุมฯ	และนางจิันตินา	 พันธุฟัก	นาย์ทะเบีย์น	
สมาคุมฯ	พร�อมด�วีย์คุณะกรรมการ	 สมัย์ที�	 16	
คุณะกรรมการ	 สมัย์ที�	 17	 สมาชัิก	 สวีท	 และ 
เจั�าห่น�าที �	 เข�าร่วีมในการประชัุม	 ในร้ปแบบ 
การประชัุมแบบ	 Social	 Distancing	 และ 
การประชุัมทางไกลผู่้านโปรแกรม	Zoom

สวท ปัิตตานี์ จัดอบรมครู
ลูักิเส่อทักิษะชีื่วิต
	 เม่�อวีันที�	7-	9	เมษาย์นที�ผู้่านมา	สวีท	
สำานักงานปัติติานี	 จััดอบรมเชัิงปฏิิบัติิการ 
คุร้ล้กเส่อ	โรงเรีย์นบ�านศูาลาให่ม่	ติ.ศูาลาให่ม่	
อ.ติากใบ	 จั.ปัติติานี	 โดย์มีคุณะวีิทย์ากร 
จัากโคุรงการล้กเส่อเสริมสร�างทักษะชัีวีิติ
ทำาห่น�าที�เป็นวีิทย์ากรการอบรมในคุรั�งนี�	



บัน์ทึกิเทปิถวาย์พัระพัร
“สมเด็จพัระพััน์ปีิหลัวง”
	 เม่ �อวีันที �	 19	 กรกฎาคุมที �ผู้ ่านมา	 ผู้้ �ชั ่วีย์ 
ศูาสติราจัารย์์ดร.สุกัญญา	 ศูรีโพธิ�	 นาย์ทะเบีย์น 
สมาคุมฯ	 นำาคุณะกรรมการ	 ได�แก่	 นาย์ศูุภวีิทย์	์
ดิษฐย์านุรักษ์	 นางสาวีอินทรดารา	 เชั่�องดี	 และ 
นาย์สุขสดช่ั�น	 สุขสมจิัติร	พร�อมด�วีย์	นาย์สมเจัติน์ 
ศูรีกนก	 ผู้อ.	 สวีท	 เข�าบันทึกเทปถวีาย์พระพร 
เน่ �องในโอกาสวีันเฉลิมพระชันมพรรษาสมเด็จั 
พระนางเจั�าสิริกิติิ�	 พระบรมราชัินีนาถ	 พระบรม 
ราชัชันนีพ ันป ีห่ลวีง	 ณ	 สถานีโทรทัศูน ์แห่ ่ง 
ประเทศูไทย์	NBT

อุปิน์าย์กิสมาคมฯ น์ำาคณะกิรรมกิารเข่�าร่วมบัน์ทึกิเทปิ
ถวาย์พัระพัรชัื่ย์มงคลัรัชื่กิาลัที� 10 
	 เม่ �อวี ันที �	 30	 มิถ ุนาย์นที �ผู้ ่านมา	 นาย์อนุก ้ล	 ปีดแก�วี	 อุปนาย์กสมาคุมฯ	 พร�อมด�วีย์ 
รองศูาสติราจัารย์์	 ดร.ชัญานิศูวีร์	 โคุโนะ	 เลขาธิการสมาคุมฯ	 ผู้้�ชั่วีย์ศูาสติราจัารย์์	 ดร.สุกัญญา 
ศูรีโพธิ�	 นาย์ทะเบีย์น	 นางสาวีอินทรดารา	 เชั่�องดี	 กรรมการเย์าวีชัน	และนาย์สุขสดช่ั�น	 สุขสมจัิติร 
กรรมการเย์าวีชันร่วีมบันทึกเทปถวีาย์พระพรชััย์มงคุล	 เน่�องในโอกาสวีันเฉลิมพระชันมพรรษา 
พระบาทสมเด็จัพระปรเมนทรรามาธิบดีศูรีสินทร	 มห่าวีชัิราลงกรณ	 พระวีชัิรเกล�าเจั�าอย์้ ่ห่ัวี 
รัชักาลที�	 10	 ในวีันที�	 28	 กรกฎาคุม	 เพ่�อเเสดงคุวีามจังรักภักดีและสำานึกในพระมห่ากรุณาธิคุุณ 
ณ	ห่�องบันทึกเทปโทรทัศูน์สถานีวิีทย์ุโทรทัศูน์แห่่งประเทศูไทย์	(NBT)
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ปิระจำาเด่อน์
มา 2 ครั�ง

ผิดปิกิติหร่อไม่

ปิระจัำาเด่อนัมาไม่มา
เป็ินัเร่�องที�สาวๆ หลัายคนักำาลัังกังวลั 

แต่การที�ปิระจัำาเด่อนัมา 2 ครั�ง
แบบนีั�ผิู้ดปิกติหร่อไม่ คำาถามเหล่ัานีั�

ถูกส่งเข้้ามาเป็ินัจัำานัวนัมาก
รศ.ร.อ.นัพั.มานัพัชัิย ธ์รรมคันัโธ์ ร.นั.

หัวหน้ัาหน่ัวยโรคติดเช่ิ�อทางนัรีเวชิ
แลัะโรคติดต่อทางเพัศสัมพัันัธ์์สตรี  
ภาควิชิาสูติศาสตร์-นัรีเวชิวิทยา

รพั.ศิริราชิ มีคำาตอบ

ประจำำ�เดืือนเกิิดืจำ�กิอะไร
หมอ	 ประจัำาเด่อนคุ่อเย์่�อบุโพรงมดล้ก 
ที�มีการห่ลุดลอกจัากภาย์ในโพรงมดล้ก 
ในทุก	ๆ	เด่อน	ถ่อว่ีาเป็นสัญญาณแสดง
การทำางานของมดล้ก	 รังไข่	 และการส่ง 
ฮอร์โมนต่ิอมใติ�สมองที�เป็นปกติิ
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ประจำำ�เดืือนแบบไหนปกิติิ
หมอ	ประจัำาเด่อนที�เป็นปกติิ	คุวีรจัะมาไม่เกิน	5-7	วัีน	
และไม่คุวีรมามากจันเป็นลิ �มเล ่อด	 ก�อน	 ห่ร่อ 
มีอาการซีด	 อ่อนเพลยี์มากๆ	 ไม่คุวีรจัะมีอาการร่วีม	
เชั่น	 อาการปวีดท�องรุนแรงติั �งแติ่วีันที �ก่อนจัะมี 
ประจัำาเด่อน	จันกระทั�งวัีนสุดท�าย์ของการมีประจัำาเด่อน	
ระย์ะห่่างของการมีประจัำาเด่อน	 คุวีรอย์้่ระห่วี่าง 
21	วีัน	อาจัมาเร็วีห่ร่อชั�าได�	7	วีัน	แติ่โดย์เฉลี�ย์แล�วี 
คุวีรมาเด่อนละ	1	คุรั�งเท่านั�น

หมอ	 ในชั่วีงแรกการมีประจัำาเด่อนของวีัย์เจัริญพันธุ์	
ประจัำาเด่อนอาจัจัะมาไม่สมำ�าเสมอ	 มาชั�าห่ร่อเร็วี 
กวี่าที �คุวีรจัะเป็น	 ในขณะเดีย์วีกันสติรีในชั่วีงวีัย์ 
40	 ปีขึ�นไป	 ก็อาจัมีประจัำาเด่อนผู้ิดปกติิได�มีห่ลาย์ 
สาเห่ติุ	 เชั่น	 มีเน่�องอกมดล้ก	 ถุงนำ�ารังไข่	 จัึงทำาให่� 
รอบเด่อนห่ร่อฮอร์โมนผู้ิดปกติิ	 ผู้้ �ห่ญิงคุวีรใส่ใจั 
สังเกติคุวีามผู้ิดปกติิของประจัำาเด่อน	 เพราะการมา 
ของประจัำาเด่อนถ่อวี่าเป็นกระจักเงาสะท�อนคุวีาม 
เป็นปกติิของผู้้�ห่ญิงอย่์างห่นึ�งเห่ม่อนกัน

ประจำำ�เดืือนม� 2 คร้�งผิิดืปกิม้�ย
หมอ	การที�ประจัำาเด่อนมา	2	คุรั�งสามารถเกิดได�จัาก 
ห่ลาย์ปัจัจััย์	 เชั่น	 การรับประทานฮอร์โมนย์าคุุม 
ฉุกเฉินอาจัจัะทำาให่�รอบเด่อนผู้ิดปกติิ	 ในทางการ 
แพทย์์จัะให่�สังเกติด้อาการประมาณ	 2-3	 รอบเด่อน	
อาการผู้ิดปกติิอาจัเกิดจัาก	 ผู้นังมดล้กห่นาเกินไป 
จึังทำาให่�มีการห่ลุดลอกของเย่์�อบุโพรงมดล้กเด่อนห่นึ�ง 
ถึง	 2	 คุรั�ง	 ห่ร่ออาจัมีลักษณะของติิ�งเน่�อที�จัะทำาให่� 
รอบเด่อนนั�นมีคุวีามผู้ิดปกติิได�	 แม�กระทั�งการล่ม 
รับประทานย์าเม็ดคุุมกำาเนิด	 2-3	 วีันจัะทำาให่�เกิด 
ภาวีะเล่อดออกผู้ิดปกติิ	 ดังนั�นห่ากประจัำาเด่อนมา 
2	คุรั�งถ่อว่ีาผิู้ดปกติิมัย์คุำาติอบคุ่อ	ผิู้ดปกติิ

ประจำำ�เดืือนไม่ม� 3 เดืือน แติ่ติรวจำกิ�ร 
ต้ิ�งครรภ์์ 4 คร้�ง ข้ึ้�น 1 ขีึ้ดื ไม่ท้อง ฉีีดืย�คุม 
ติลอดื เกิิดืจำ�กิอะไร
หมอ	 เป็นปกติิของระห่วี่างการฉีดย์าคุุมกำาเนิด 
ที�ประจัำาเด่อนอาจัจัะขาดห่าย์เพราะฮอร์โมนจัาก 
ย์าคุุมกำาเนิดที �ฉีดนั �น	 จัะไปห่ย์ุดการทำางานของ 
รังไข่	ซึ�งไม่ทำาให่�เกิดอันติราย์ใดๆ
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ปวดืติ้งหน้�อกิ แติ่ประจำำ�เดืือนไม่ม�จำะท้อง 
หรือไม่?
หมอ	 อาการปวีดติึงที�ห่น�าอก	 อาจัเกิดจัากอาการ 
premenstrual	syndrome	เป็นกลุ่มอาการที�เกี�ย์วีข�อง 
กับฮอร์โมนการตัิ�งคุรรภ์	โดย์เฉพาะฮอร์โมนเอสโติรเจัน	
ที�อาจัทำาให่�มีอาการปวีดบริเวีณห่น�าอก	 อาการนี� 
ติ�องคุอย์สังเกติการมาของประจัำาเด่อนที�จัะมาทุก 
28	 วีันนั�นอาจัมีการเล่�อน	 ห่รอ่ชั�าออกไป	ห่ากมาชั�า	
3-7	วัีนคุวีรพบส้ติินรีแพทย์์	เพราะอาจัเกิดจัากฮอร์โมน 
ผิู้ดปกติิ	ห่ร่อเกิดภาวีะไข่ไม่ติกในรอบเด่อนนั�น

มีเพศส้มพ้นธ์์ ไม่ป้องกิ้น เดืือนที �แล้ว 
ประจำำ�เดืือนม� 2 คร้�ง แต่ิเดืือนนี�ประจำำ�เดืือน 
ไม่ม�จำะท้องหรือไม่
หมอ	มีโอกาสท�องได�ห่ากในช่ัวีงที�มีเพศูสัมพันธ์เป็นช่ัวีง
ที �ไข่ติก	 ห่ากเด่อนที�แล�วีประจัำาเด่อนมา	 2	 คุรั �ง	
อาจัไม่มีไข่ติกในเด่อนที�แล�วี	 จัึงส่งผู้ลในเด่อนถัดมา 
ห่ร่อการติกไข่อาจัไม่สามารถระบุระย์ะเวีลาที�ชััดเจันได�	
ส่วีนให่ญ่ไข่มักติกในระย์ะกึ�งกลางของรอบเด่อนเชั่น	
ห่ากประจัำาเด่อนในช่ัวีง	26-27-28	ของเด่อน	ไข่อาจัติก 
ชั่วีงวีันที�	 14	 เพราะฉะนั�นห่ากมีเพศูสัมพันธ์ในช่ัวีง 
ไข่ติกก็มีโอกาสท�องได�

คว�มเชื่ื�อที�ประจำำ�เดืือนควรม�เยอะๆ
หมอ	 ประจัำาเด่อนเป็นเล่อดไม่ดี	 คุวีรออกจัาก 
ตัิวีไปเย์อะๆ	เป็นคุวีามเช่ั�อที�ไม่ถ้กติ�อง	เพราะบางคุรั�ง 
ในภาวีะที�ประจัำาเด่อนมามาก	 จัะทำาให่�เกิดภาวีะ 
ซีดโลห่ิติจัางห่ร่ออาจัมีก�อนเน่�องอกที�มดล้กจัึงทำาให่� 
ประจัำาเด่อนมามากผู้ิดปกติิ	 ดังนั�นประจัำาเด่อนที�ด ี
ไม่คุวีรมามากเกินไป	มาน�อย์ดีกว่ีามามาก

ประจำำ�เดืือนม�ว้นเดืียวแล้วหยุดืห�ยไปเลย 
เพร�ะอะไร
หมอ	 อาจัเกี�ย์วีกับระดับของฮอร์โมนที�ไม่มีการกระตุิ�น
ที�มากพอ	 ห่ร่ออาจัเกิดจัากนำ�าห่นักที�ลดมาก	 ห่ร่อ 
เพิ�มขึ�นมากอย์่างรวีดเร็วีจันเกินไป	 จัึงส่งผู้ลกระทบ 
ติ่อปริมาณของประจัำาเด่อน	 รวีมถึงคุวีามผู้ิดปกติิ 
ของประจัำาเด่อน	 ห่ร่ออาจัเพราะรับประทานย์าคุุม 
เป็นเวีลานานทำาให่�ผู้นังมดล้กบางจึังไม่มีการห่ลุดลอก 
ของเย่์�อบุโพรงมดล้กก็เป็นได�

กิินย�คุม 20 ปี หยุดืกิินเดืือนคร้ �งแล้ว 
ประจำำ�เดืือนย้งไม่ม�เป็นเพร�ะอะไร
หมอ	 การกินย์าคุุมเป็นเวีลานานๆ	 เม่�อห่ยุ์ดกินจัะติ�อง 
ใชั�เวีลาให่�เย์่�อบุโพรงมดล้กสร�างติัวีให่�ห่นาขึ�นเพ่�อ 
ที�จัะห่ลุดลอกออกมาเป็นประจัำาเด่อน	 ห่ร่ออาจั 
เกิดจัากวีัย์ทอง	 เพราะห่ากกินย์าคุุมเป็นระย์ะเวีลา 
นานมากๆ	 เม่�อห่ย์ุดอาจัเป็นชั่วีงเดีย์วีกับการเข�าส้่ 
วีัย์ทองจัึงอาจัทำาให่�ประจัำาเด่อนไม่มา

ประจำำ�เดืือนไม่ม� เพร�ะดืื�มนำ��เย็นจำริงหรือไม่?
หมอ	 การด่�มนำ�าเย็์นไม่มีผู้ลต่ิอการมาของประจัำาเด่อน		
เน่�องจัากประจัำาเด่อนเป็นการห่ลุดห่ลอกของผู้นัง 
เย์่�อบุโพรงมดล้ก	 อุณห่ภ้มิของนำ�าจัึงไม่มีผู้ลติ่อคุวีาม 
ห่นาบางและการห่ลุดลอกของผู้นังเย่์�อบุโพรงมดล้ก 
และไม่มีผู้ลต่ิอการมาห่ร่อไม่มาของประจัำาเด่อน

มีเพศส้มพ้นธ์์หล้งประจำำ�เดืือนหมดื 1 ว้น 
มีโอกิ�สในกิ�รติ้�งครรภ์์หรือไม่
หมอ	 มีโอกาสติั�งคุรรภ์น�อย์	 เพราะเย์่�อบุโพรงมดล้ก 
จัะบางไม่พร�อมที�จัะรับการฝังตัิวี
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มีเพศส้มพ้นธ์์แล้วหล้�งในกีิ�ว้นจ้ำงจำะร้้ว่�ท้อง
หรือไม่ท้อง
หมอ	ห่ากประจัำาเด่อนที�จัะมาในเด่อนถัดไป	ชั�า	7-10	วัีน	
ก็สามารถติรวีจัการตัิ�งคุรรภ์ได�	ห่ร่อ	2	สัปดาห์่ขึ�นไป	
ก็สามารถติรวีจัการตัิ�งคุรรภ์ได�

มีเพศส้มพ้นธ์์แบบใส่ถุุงบ้�ง ไม่ใส่ถุุงบ้�ง 
มีโอกิ�สต้ิ�งครรภ์์หรือไม่
หมอ	การใส่ถุงย์างอนามัย์คุวีรใส่อย่์างถ้กวิีธี	จึังจัะช่ัวีย์
ให่�เกิดการป้องกันที�มีประสิทธิภาพ	 เพราะสามารถ 
ป้องกันท�องและป้องกันโรคุติิดติ่อทางเพศูสัมพันธ์ได� 
แต่ิในทางการแพทย์์แล�วีแนะนำาให่�ใชั�วิีธีการคุุมกำาเนิด 
ที�มีประสิทธิภาพส้งกวี่าเชั่น	 การกินย์าเม็ดคุุมกำาเนิด	
การฝังย์าคุุมกำาเนิด	ฉีดย์าคุุมกำาเนิด	ห่ร่อใส่ห่่วีงคุุมกำาเนิด	
เพราะสามารถลดโอกาสในการตัิ�งคุรรภ์ได�กว่ีา	90%

กิินย�เม็ดืคุมกิำ�เนิดืจำะคุมไดื้ติ้�งแติ่เม็ดืแรกิ 
จำริงหรือไม่
หมอ	 คุุมกำาเนิดไม่ได�	 เน่ �องจัากย์าเม็ดคุุมกำาเนิด 
จัะเริ�มออกฤทธิ�ตัิ�งแต่ิการกินต่ิอเน่�อง	 7–10	 เม็ดขึ�นไป 
ประสิทธิภาพจัะเพิ�มขึ�นเร่�อย์ๆ	สำาคัุญคุ่อ	ติ�องไม่ล่มกิน	
กินติรงเวีลา	 ดังนั�นการกินย์าเม็ดคุุมกำาเนิดติั�งแติ ่
เม็ดแรกจึังไม่สามารถคุุมกำาเนิดได�	 ข�อแนะนำาเพิ�มเติิม 
ถ�าอย์ากให่�ประสิทธิภาพการกินย์าเม็ดคุุมกำาเนิดดีที�สุด	
ติ�องเริ �มกินวีันแรกที�ประจัำาเด่อนมา	 กินติ่อเน่ �อง	
สมำ�าเสมอ	และไม่เคุย์ล่ม

หยุดืกิินย�เม็ดืคุมกิำ�เนิดืส้ปดื�ห์แรกิขึ้องแผิง 
ส�ม�รถุกิินแถุวที� 2 ขึ้องแผิงเลยไดื้หรือไม่
หมอ	ไม่สามารถทำาได�	ให่�ห่ย์ุดกินแผู้งนั�นไปแล�วีรอให่� 
ประจัำาเด่อนมาแล�วีเริ �มกินแผู้งให่ม่	 ห่ากห่ย์ุดกิน 
ย์าเม็ดคุุมกำาเนิด	 แล�วีมีเพศูสัมพันธ์อาจัติ�องระวีัง 
การตัิ�งคุรรภ์โดย์ไม่พึงประสงค์ุได�

หล้งหยุดืกิินย�คุม เดืือนแรกิประจำำ�เดืือน 
ม�ปกิติิ เดืือนที� 2 ม�แบบกิะปริดืกิะปรอย 
แล้วก็ิห�ยไป พอเข้ึ้�เดืือนที� 3 ประจำำ�เดืือนม� 
ติอนนี�น้บได้ื 22 ว้นแล้วย้งไม่ห�ย เป็นเพร�ะ
ผิลขึ้้�งเคียงขึ้องกิ�รเลิกิกิินย�คุมหรือไม่ 
หมอ	 อาการเล่อดออกกะปริดกะปรอย์	 ในเด่อนที� 
2-3	ห่ลังห่ยุ์ดย์าคุุมเป็นอาการที�ผิู้ดปกติิ	คุวีรที�จัะรีบไป 
พบแพทย์์เพ่�อติรวีจัภาย์ใน	ห่ากปล่อย์ไวี�นานอาจัเกิด 
ผู้ลข�างเคุีย์งคุ่อ	 ภาวีะเสีย์เล่อดเย์อะ	 ภาวีะซีด	
อ่อนเพลีย์ง่าย์	 และทำาให่�ติิดเช่ั�อในอุ�งเชิังกรานได�ง่าย์ 

ถุ้�หยุดืกิินย�คุมแบบ 28 เม็ดื หล้งมี 
เพศส้มพ้นธ์์ 1-2 อ�ทิติย์จำะท้องหรือไม่?
หมอ	 มีโอกาสที�จัะติั�งคุรรภ์น�อย์	 เน่�องจัากห่ากมี 
เพศูสัมพันธ์ในระห่วี่างที�กำาลังกินย์าเม็ดคุุมกำาเนิดอย์้่	
โอกาสตัิ�งคุรรภ์น�อย์ห่ร่อแทบไม่มีเลย์
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หยุดืกิินย�คุมไป 1 เดืือน แติ่ประจำำ�เดืือน 
ย้งไม่ม� โดืยไม่มีเพศส้มพ้นธ์์ผิิดืปกิติ ิ
หรือไม่?
หมอ	ไม่ผิู้ดปกติิ	เพราะว่ีาการกินย์าเม็ดคุุมกำาเนิดนานๆ	
เม่�อห่ย์ุดกินจัะติ�องใชั�เวีลาสักระย์ะกวี่าประจัำาเด่อน 
จัะมา	แต่ิห่ากนานเกิน	3	เด่อนผู่้านไปแล�วีประจัำาเด่อน
ยั์งไม่มาคุวีรจัะไปพบแพทย์์เพ่�อติรวีจัรักษาต่ิอไป

วิธ์ีส้งเกิติประจำำ�เดืือนขึ้�ดื ควรส้งเกิติจำ�กิ 
เดืือนที�มีเพศส้มพ้นธ์์ หรือเดืือนถุ้ดืไป
หมอ	คุวีรสังเกติเด่อนถัดไปห่ลังจัากมีเพศูสัมพันธ์

กิินย�คุมกิำ�เนิดืได้ื 11 ว้น แต่ิจำะหยุดืกิินเพื�อ
ที�จำะไปฉีีดืว้คซีีนโควิดื-19 จำะส�ม�รถุหยุดืกิิน 
ท้นทีได้ืเลยไหม?
หมอ	 ไม่จัำาเป็นติ�องห่ยุ์ดกินย์าคุุมกำาเนิด	 ราชัวิีทย์าลัย์ 
ส้ติินรีแพทย์์แห่่งประเทศูไทย์	ได�ออกประกาศูว่ีา	ผู้้�ที�กิน
ย์าคุุมกำาเนิดสามารถเข�ารับการฉีดวีัคุซีนโคุวีิด-19	
ได�โดย์ไม่ติ�องห่ยุ์ดทานย์าคุุมกำาเนิด

หล้งจำ�กิฉีีดืว้คซีีนโควิดื-19 ไปแล้วส�ม�รถุ
มีเพศส้มพ้นธ์์ได้ืหรือไม่
หมอ	 สามารถมีเพศูสัมพันธ์ได�ห่ลังจัากได�รับวีัคุซีน 
คุรบทั�ง	 2	 เข็ม	 และคุวีรระวีังการมีเพศูสัมพันธ์กับ 
ผู้้�ที�มีคุวีามเสี�ย์งติิดโรคุโคุวิีด-19	 เพราะห่ากยั์งไม่ได�รับ 
วีัคุซีนคุรบโดสก็ย์ังสามารถมีโอกาสในการติิดเชั่ �อ 
โคุวิีด-19	ได�อย่้์
	 ประจัำาเด่อนมา	 2	 คุรั�ง	 เป็นประเด็นที�สาวี	 ๆ	
ห่ลาย์คุนกำาลังประสบปัญห่า	ทำาให่�เคุรีย์ด	นอนไม่ห่ลับ	
ย์ิ�งส่งผู้ลติ่อการมาของประจัำาเด่อน	 ดังนั�น	 ห่ลังจัาก 
ได�รับคุวีามร้�จัากอาจัารย์์ห่มอน่าจัะชั่วีย์ให่�ห่ลาย์คุน 
คุลาย์คุวีามกังวีลลงได�	 การด้แลรักษาสุขภาพร่างกาย์ 
ออกกำาลังกาย์สมำ�าเสมอ	 กินอาห่ารที�มีประโย์ชัน	์
พักผู่้อนให่�เพีย์งพอ	 ไม่เคุรีย์ด	 จัะช่ัวีย์ให่�ประจัำาเด่อน 
มาติรงติามปกติิได�	 สามารถติิดติามรับชัมราย์การ 
รั�วีรอบคุรอบคุรัวีปี	 3	 ได�ที �	 เพจั/สมาคุมวีางแผู้น 
คุรอบคุรัวีแห่่งประเทศูไทย์ฯ	 ห่ร่อติิดติามชัมคุลิป 
คุวีามร้�ได�ที�	 YouTube/PPAT	 CHANNEL	 ห่ากใคุร 
มีประเด็นคุำาถามสามารถปรึกษาได�ติามชั่องทาง 
	Social	Media	ของ	สวีท
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กิารส่�อสารเชิื่งบวกิ
กิระชัื่บความสัมพััน์ธ์ใน์ครอบครัว

เรื�อง	:	เกศนีย์	นุชประมูลั

ในัช่ิวงที�เกิดวิกฤตระบาดข้องไวรัสโควิด – 19
หลัายครอบครัวต้องกักตัวอยู่ในับ้านั ซ่ึ่�งในัโลัก

ข้องการทำางานัแล้ัวน้ัอยครั�งที�หลัาย ๆ ครอบครัว
จัะได้ใช้ิชีิวิตอยู่ด้วยกันั จันับางครั�งหลัายครอบครัว

เกิดปัิญหากระทบกระทั�งกันั ดังนัั�นัสิ�งที�จัะช่ิวย
กระชัิบความสัมพัันัธ์์ข้องครอบครัวให้แนับแน่ันั ค่อ

การพูัดคุยส่�อสารกันัเพ่ั�อความเข้้าใจัที�ดีต่อกันั แล้ัวเรา
จัะทำายังไงให้การส่�อสารนัั�นัไม่เป็ินัผู้ลัลับกับครอบครัว

คุณโจ มณฑานี์ ตัน์ติสุข่ กูรูด้านัการเงินั
แลัะความสัมพัันัธ์์ มีคำาแนัะนัำามาบอกต่อ

positive
communication
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ครอบครัวแคร์

กิ�รสื�อส�รคืออะไร
	 การส่ �อสารเป็นกระบวีนการติิดติ่อสัมพันธ์	
ถ่าย์ทอดข�อม้ล	 คุวีามคุิด	 คุวีามร้�สึก	 ทัศูนคุติิ	 และ 
คุ่านิย์มระห่ว่ีางบุคุคุล	 เพ่�อให่�เกิดคุวีามร้�	 คุวีามเข�าใจั	
และเกิดพฤติิกรรมติามวีัติถุประสงคุ์	 การส่�อสารที�ดี 
นำาไปใชั�ในการสอน	ประชัาสัมพันธ์	 การให่�คุำาปรึกษา 
การทำางานร่วีมกันอย่์างมีประสิทธิภาพ	
 
	 ในชัีวีิติประจัำาวีันทุกคุนติ�องพ้ดคุุย์มีปฏิิสัมพันธ์ 
กับบุคุคุลอ่�นอย่้์เสมอ	 การส่�อสารทางบวีก	 (positive	
communication)	เป็นร้ปแบบและเทคุนิคุการส่�อสาร
เชัิงสร�างสรรคุ์	 สร�างคุวีามร้�สึก	 คุวีามสัมพันธ์ที �ดี	
เพ่�อให่�เกิดคุวีามเข�าใจั	 จ้ังใจัให่�ร่วีมม่อเกิดการย์อมรับ	
และเกิดการเปลี�ย์นแปลงพฤติิกรรม	 ซึ�งการส่�อสาร 
เชิังบวีกในคุรอบคุรัวีเป็นเร่�องสำาคัุญที�ไม่คุวีรมองข�าม		

โซีเชีื่ยลมีเดีืยทำ�ให้ข้ึ้อม้ลส้บสน
	 ทุกวีันนี�การส่ �อสารในภาวีะโรคุระบาดกำาลัง 
เป็นปัญห่าเน่�องจัากปัจัจุับันเป็นยุ์คุของการใชั�โซเชีัย์ล 
มีเดีย์	ซึ�งปัญห่าคุ่อเราไม่สามารถห่�ามห่ร่อคุวีบคุุมได� 
ทุกคุนสามารถแชัร์อะไรก็ได�อย์่างรวีดเร็วี	 ไม่มีการ 
กลั�นกรอง	ส่งผู้ลให่�เกิดคุวีามสับสนและคุวีามเข�าใจัผิู้ด
ในสังคุมได�	 แติกต่ิางจัากในอดีติที�การส่�อสารส่วีนให่ญ่ 
มักเกิดขึ�นในที�ทำางาน	เป็นการพ้ดคุุย์กันแบบสภากาแฟ
ดังนั �นสิ �งที �ทำาได�คุ่อเล่อกรับข�อม้ลที�มีแห่ล่งที �มา 
ที�น่าเชั่�อถ่อที�สุด	 เพ่�อไม่ให่�เกิดคุวีามสับสน	 แติ่ทั�งนี� 
ติ�องร้�จัักคิุดวิีเคุราะห์่แย์กแย์ะด�วีย์จัะดีมาก	ๆ

positive
communication
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กิ�รสื�อส�รในครอบคร้ว
	 การส่ �อสารในคุรอบคุรัวี	 เป็นสิ �งสำาคุัญและจัำาเป็นอย์่างมากภาย์ใติ�วีิกฤติแบบนี � 
ขอย์กติัวีอย์่างเปรีย์บเทีย์บการส่�อสารระห่วี่างคุนติะวีันติกกับคุนเอเชัีย์ที �แติกติ่างกัน 
คุนติะวีันติกจัะสอนในทฤษฎีคุวีามสัมพันธ์เสมอ	 โดย์บอกวี่าการส่�อสารกันมีคุวีามสำาคุัญ 
เพราะคุนเราติ�องพ้ดคุุย์กันย์กติัวีอย์่าง	 คุ้่ชัีวีิติเอาแติ่ใจัไม่ฟังคุวีามคุิดเห่็นคุนอ่�น	 วีิธีการ 
ส่�อสารที�จัะทำาให่�ไม่ทะเลาะกัน	คุ่อเราติ�องด้วี่าจัุดที�ทำาให่�เขาอ่อนลงคุ่ออะไร	อย์่าพย์าย์าม 
อธิบาย์เห่ติุผู้ลกับคุนที �ม ั �นใจัในติัวีเองส้ง	 แติ่เราติ�องปล่อย์ให่�เขาทำาจันถึงขีดสุด 
คุวีามอ่อนโย์นเป็นอีกวีิธีห่นึ �งที �ชั่วีย์ให่�คุนที�มีคุวีามเชั่ �อมั �นในติัวีเองส้ง	 กลับมาฟังเรา 
ที �ส ำาคุัญติ�องไม่พ้ดขณะที �อารมณ์ร �อน	 และให่�ใชั�คุ ำาพ้ดที �อ ่อนโย์น	 ส่วีนคุนเอเชัีย์ 
มีลักษณะนิสัย์ขี�อาย์	พ้ดคุุย์กันน�อย์	จัึงมักทำาให่�เกิดปัญห่าเร่�องการส่�อสารได�ง่าย์



ครอบครัวแคร์

พ้ดืดีืๆ ก้ิบพ่อแม่ได้ืม้�ย
		 อีกกรณีที�มักจัะมีคุนถามคุ่อนข�างมาก	 คุ่อทำาไมเราถึงพ้ดกับแม่ดีๆไม่เคุย์ได�	 ติรงนี�ติ�องถาม 
ย์�อนกลับไปวี่าบางคุรั�งแม่ส่�อสารดีๆ	 กับเราห่ร่อไม่	 พ่อแม่ส่�อสารไม่ร้ �เร่ �องแล�วีส่งมาที�เรา 
เราก็มีปฏิิกริย์าติอบกลับด�วีย์การป้อนคุำาไม่ร้ �เร่ �องใส่กลับไป	 แม่ก็ย์ิ �งป้อนคุำาไม่ร้ �เร่ �องกลับ 
เราติ่างป้อนพลังงานใส่ก ันเสมอ	 ติรงนี �จั ึงเร ีย์กวี่าปฏิิส ัมพันธ์ซ ึ �งก ันและกัน	 แปลวี่า 
เราติ่างป้อนพลังลบใส่กัน	 ดังนั �น	 เราอาจัติ�องห่าทางส่ �อสารให่ม่	 วีิธีแก�คุ่อเราติ�องเข�าใจั 
คุนที�เราจัะส่�อสารด�วีย์ก่อนวี่าระดับคุวีามคุิด	อารมณ์	เขาเป็นแบบไห่น	
 
	 อาจัเกิดคุำาถามวี่าทำาไมเราติ�องเป็นฝ่าย์เข�าใจัเขาติลอดเวีลา	 ซึ�งวีิธีทำาให่�ติัวีเองเกิดสันติิสุข 
อย์่าตัิ�งคุำาถามว่ีาใคุรทำา	ถ�าเราทำาแบบนี�แล�วีสงบสุข	ใคุรร้�ก่อนแล�วีทำาก่อน	คุนนั�นมีคุวีามสุขก่อน 
ไม่ติ�องไปคิุดว่ีาทำาไมเราถึงเป็นฝ่าย์ที�ติ�องเข�าใจั	ทำาไมเราติ�องสรรห่าคุำาพ้ด	ถ�าห่ากเราเป็นคุนร้�ก่อน 
เรามีวีิธีการที�ดีกวี่าให่�เราทำาเพ่�อที�ชัีวีิติจัะได�ง่าย์ขึ�น	เราไม่ได�ย์อมเขา	แติ่เรากำาลังห่าวีิธีที�ทำาให่� 
ชัีวีิติเราเกิดสันติิสุขได�มากที�สุด
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พ้ดืแล้วทะเล�ะก้ินติลอดื
	 ในคุวีามสัมพันธ์คุ้่รักที�อีกฝ่าย์เป็นประเภทเก่งทุกเร่�อง	 ถ้กเสมอ	 ร้�ทุกอย์่าง	 การที�เรา 
คุบกับเขาแล�วีจัะติ�องร้�วี่าเขาเป็นคุนที�มีอีโก�ส้งห่ร่อไม่	 อีกฝ่าย์คุวีรเป็นคุนที�ส่�อสารด�วีย์คุวีาม 
อ่อนโย์น	ไพเราะ	ห่ากเป็นไปได�คุวีรรอให่�อีกฝ่าย์ใจัเย์็นลงก่อน	เราคุวีรพ้ดในสิ�งที�เขาอย์ากฟัง	
วีิธีการคุ่อคุวีรพ้ดสั�น	 ๆ	 ชััดเจัน	 ไม่จัำาเป็นติ�องอธิบาย์	 ด�วีย์ถ�อย์คุำาที�อ่อนโย์น	 สำาคุัญที�สุด 
คุ่อติ�องเป็นผู้้�ฟังที�ดีด�วีย์	
	 สุดท�าย์เวีลาที�เราจัะส่�อสารกับคุนในคุรอบคุรัวี	 สิ�งที�คุวีรเน�นคุ่อประเด็นที�อย์ากจัะพ้ด 
เราติ�องร้�วี่าห่ัวีใจัของเร่�องคุ่ออะไรไม่ติ�องพ้ดเย์อะ	 แติ่ให่�พ้ดอย์่างอ่อนโย์น	 และห่ัดพ้ดคุำาวี่า 
ขอบคุุณในโอกาสที�คุวีรพ้ด	 ไม่วี่าอย์่างไรก็ติาม	 คุรอบคุรัวีคุ่อบุคุคุลที�เราใกล�ชัิดมากที�สุด	
นอกจัากใชั�คุวีามรัก	คุวีามเมติติาแล�วี	อีกส่วีนที�สำาคัุญอย์่างย์ิ�ง	คุ่อ	คุวีามเข�าใจั	บางคุรอบคุรัวี
รักกันแต่ิไม่เข�าใจักัน	ก็ทำาให่�การส่�อสารในคุรอบคุรัวีล�มเห่ลวี	ในภาวีะวิีกฤติแบบนี�การให่�กำาลังใจั	
การพ้ดคุุย์ส่�อสาร	สำาคัุญที�สุด



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
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ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม
ช่อ่งท

างการต์ดิ
ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม

  สื่ว็ทสื่ว็ท



สนใจสมัครได้ที�	www.ppat.or.th	
สอบถามโทร	02-941-2320	ต่ิอ	135	

(คุณยงยุทธ์)

• 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

ร่วมเป็ิน์สมาชิื่กิ 
สวท 

(PPAT MEMBER)

เพัราะทุกิคน์เปิ็น์พัลัังสำาคัญใน์กิารพััฒน์าปิระชื่ากิร 
ร่วมสมัครเป็ิน์สมาชิื่กิ สวท 
เพ่ั�อช่ื่วย์กัิน์พััฒน์าสังคมไทย์ให�น่์าอยู่์

ช่อ่งท
างการต์ดิ

ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม
ช่อ่งท

างการต์ดิ
ต์อ่ส่่ื่อสื่ารกับคลินิิกเว็ช่กรรม

  สื่ว็ทสื่ว็ท
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สม�คมว�งแผินครอบครว้แห่งประเทศไทย
ในพระร�ช้ื่ปถุ้มภ์์สมเด็ืจำพระศรีนครินทร�บรมร�ชื่ชื่นนี
เลขึ้ที� 8 ซีอยวิภ์�วดีืร้งสิติ 44 ถุนนวิภ์�วดีืร้งสิติ แขึ้วงล�ดืย�ว
เขึ้ติจำตุิจ้ำกิร กิรุงเทพฯ 10900
โทรศ้พท์ 0-2941-2320 โทรส�ร 0-2561-5130 www.ppat.or.th

คลิันิักเวชิกรรม สวท
บริกิ�รว�งแผินครอบคร้วอย่�งมีคุณภ์�พ

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท เชีื่ยงใหม่ 
เลขที�	200/3	ถนนบำารุงราษฎร์	ติำาบลวัีดเกติ	
อำาเภอเม่อง	จัังห่วัีดเชีัย์งให่ม่	50000	
โทร.	053	-	249	-	406	เปิดบริการวัีนจัันทร์-
ศุูกร์	8.00-17.30	น.	วัีนเสาร์	9.00	-16.00	น. 
ปิดทำาการ	วีันอาทิติย์์และวีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ์

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท เชีื่ยงร�ย
เลขที�	810/1-3	ถนนพห่ลโย์ธิน	ติำาบลเวีีย์ง	
อำาเภอเม่อง	จัังห่วีัดเชัีย์งราย์	57000		
โทร.	053-713-090	เปิดบริการจัันทร์-ศูุกร์	
09.00-17.00	น.	ปรึกษาเร่�องอนามัย์เจัริญพันธ์ุ																																												
ปิดทำาการวัีนเสาร์-อาทิติย์์และวัีนห่ยุ์ดนักขัติฤกษ์

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ลำ�ป�ง
เลขที�	152	/53-54	ถนนลำาปาง-แม่ห่ะ
ติ.พระบาท	อ.เม่อง	จั.ลำาปาง	52000
โทร.	054-209-577	เปิดบริการวีันจัันทร์-ศูุกร์	
เวีลา	10.00	-	18.00	น.วีันเสาร์เปิดเวีลา	
09.00-12.00	น.	ปิดทำาการวีันอาทิติย์์และ 
วีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ์

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ขึ้อนแก่ิน
เลขที�	752-754	ถนนศูรีจัันทร์	อำาเภอเม่อง	
จัังห่วัีดขอนแก่น	40000	
โทร.		043-223-627	สาย์ด่วีน	095-661-6551	
จัันทร์-ศุูกร์	เปิด	เวีลา	10.00	-	18.00	น.
เสาร์-อาทิติย์์	เปิด	เวีลา	9.00	-	17.00	น.	
ปิดทำาการวีันห่ย์ุดขัติฤกษ์

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ห�ดืใหญ่่
เลขที�	8-12	ราษฎร์อุทิศู	ซอย์	9	
ถนนราษฎร์อุทิศู	ติำาบลห่าดให่ญ่	
อำาเภอห่าดให่ญ่	จัังห่วัีดสงขลา	90110
เปิดทำาการ	วัีนจัันทร์-ศุูกร์	เวีลา	09.00	-	17.00	น. 
ปิดทำาการวีันเสาร์-อาทิติย์์	และวีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ ์
โทร.	074-252-691	และ	085-585-9580

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ภ้์เก็ิติ
เลขที�	14/1	อาคุารเซ็นทรัลแมนชัั�น	ชัั�นที�	1
ห่�องเลขที�	107-108	ถนนวิีชิัติสงคุราม	
ติำาบลวิีชิัติ	อำาเภอเม่อง	จัังห่วัีดภ้เก็ติ	83000
เปิดบริการวัีนพฤหั่สบดี	เวีลา	11.00	-	18.00	น. 
โทร.	087-969-3702	และ	085-585-9580

ภาคเหน่์อ

ภาคตะวัน์ออกิ
เฉีีย์งเหน่์อ

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท 
อุบลร�ชื่ธ์�นี
เลขที�	154-156	
ถนนศูรีณรงคุ์	อำาเภอเม่อง	
จัังห่วีัดอุบลราชัธานี	34000
โทร.	045-243-380
เปิดบริการ	จัันทร์-ศูุกร์
08.30	-	16.30	น.
ปิดทำาการวีันเสาร์-อาทิติย์	์
และวีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ์

กิรุงเทพัมหาน์คร

ภาคใต�

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท บ�งเขึ้น
เลขที�	 8	 ซอย์วีิภาวีดีรังสิติ	 44	 ถนนวีิภาวีดีรังสิติ 
แขวีงลาดย์าวี	เขติจัตุิจัักร	กรุงเทพฯ	
เปิดบริการ	จัันทร์	-	ศุูกร์	8.30-16.30	น.
ปิดทำาการวัีนเสาร์-อาทิติย์์	และวัีนห่ย์ุดนักขัติฤกษ์
โทร.	02-941-2320	ต่ิอ	181-182

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ดิืนแดืง
เลขที�		2/11-13	อาคุารพาณิชัย์์	1	
ถนนประชัาสงเคุราะห์่	ดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	
โทร.	0-2245-1888,	0-2245-7382-4
สาย์ด่วีน	064-6190965
เปิดทำาการวัีนจัันทร์-ศุูกร์	เวีลา	9.00	-	17.00	น. 
ปิดทำาการวีันเสาร์ - วีันอาทิติย์์	- 
และวีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ์		

คลินิกิเวชื่กิรรม สวท ป่�นเกิล้�
เลขที�	3/20	-	21	ถนนอรุณอมรินทร์
แขวีงอรุณอมรินทร์	เขติบางกอกน�อย์	กรุงเทพฯ	10700
โทร.	0-2433-9077,	0-2433	-	3503,	0	-	2433	-	6561
เปิดวัีนจัันทร์-ศุูกร์	เวีลา	9.00	-	17.00	น.
วัีนเสาร์	เปิด	เวีลา	9.00	-	17.00	น.	
ปิดทำาการวัีนอาทิติย์์	และวีันห่ย์ุดนักขัติฤกษ์		


