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คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก พร้อมมีส่วนร่วมกับทุกคู่สมรส

Special Advertorial

เอาชนะปัญหาภาวะการมีบุตรยาก

มีผลสำรวจตัวเลขหนึง่ ออกมาว่า 1 ใน 7 ของคูร่ กั ทัว่ โลกต่างเกิดปัญหา ‘การมี
บุตรยาก’ ทัง้ ทีไ่ ม่ได้คมุ กำเนิดและมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอมาเป็นเวลาอย่างน้อย
1 ปี โดยปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาก็เกิดได้จากทัง้ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหรือ
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งนั่นได้ทำให้คู่สามีภรรยาหลายๆ คู่ต่างมองหาบริการศูนย์รักษา
ภาวะการมีบตุ รยาก และหนึง่ ในศูนย์การแพทย์เพือ่ การมีบตุ รยากในเมืองไทยคือ
คำตอบนี้ ‘คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินกิ ’ ทีพ
่ ร้อมสรรพทัง้ ทีมแพทย์ บุคลากร และ
เทคโนโลยี รวมถึงพร้อมมีสว่ นร่วมกับทุกคูส่ ามีภรรยาเอาชนะอุปสรรคแก้ปญ
ั หา
การมีบตุ รยากทีโ่ ดดเด่นในภายใต้บริการแบบ Patient-Centric Care
คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบพร้อมรับปัญหาจากทุกคู่
สมรส
คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก (Conrady A.R.T. Clinic) เป็นศูนย์แพทย์เพื่อการมีบุตรที่
เฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อเดือน
กันยายนทีผ่ า่ นมา ณ อาคารเคีย่ นหงวนเฮ้าส์ 3 ถนนวิทยุ โดยเปิดบริการเพือ่ ให้การดูแล
รักษาคู่สามีภรรยาในวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่สามารถมีบุตรเองตามธรรมชาติหรือมีปัญหา
ภาวะมีบุตรยาก คู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมและต้องการลดโอกาสถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสูล่ กู
มอบบริการสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัว
สำหรับทุกคู่สามีภรรยาที่เข้ามาใช้บริการในคอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก จะได้รับการ
ดูแลรักษาภายใต้บรรยากาศของคลินิกที่มีสภาพแวดล้อมสะดวกสบาย มีความเป็น
ส่วนตัวอย่างทีส่ ดุ บนพืน้ ทีภ่ ายในทีไ่ ด้รบั การออกแบบด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเพือ่ สร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้ารับบริการและเหมาะกับการใช้งานของบุคลากรทางการ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (IVF Laboratory)
ห้องผ่าตัด (Operating Room) ห้องตรวจวินจิ ฉัย ห้องให้คำปรึกษา ห้องประชุม ห้องสัมนา
สำหรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที ่ และห้ อ งเด็ ก เล่ น โดยคุ ณ มนตรี
ช่างรูปพรรณ กรรมการผู้จัดการศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้ อธิบายว่า “คลินิกฯ แบ่งออก
เป็น 2 โซนอย่างชัดเจน คือ โซนผูป้ ว่ ยนอก และโซนพักฟืน้ แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนเพือ่
ความเป็นส่วนตัว”

‘ภารกิจของคอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก เป็นการดูแลรักษาพร้อมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ ให้กับผู้รับบริการในแบบที่เป็นส่วนตัวและเชื่อถือได้ โดดเด่นด้วยบริการภายใต้
แนวคิด Patient-Centric Care’
โดดเด่นภายใต้บริการ Patient-Centric Care
แพทย์หญิงจริยา หล่อวัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำคอนราดี
เอ.อาร์.ที. คลีนิก และผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้กล่าวว่า “ดิฉันเป็นหัวหน้าทีมแพทย์เพื่อทำภารกิจของ
เราในการดูแลผูร้ บั บริการเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ให้กบั ผูร้ บั บริการใน
แบบทีเ่ ป็นส่วนตัวและเชือ่ ถือได้ โดดเด่นด้วยบริการภายใต้แนวคิด Patient-Centric Care
หรือการดูแลทีย่ ดึ ผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษา อีก
ทัง้ ยังสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการ โดยเราพยายามพูดคุยกับผูร้ บั บริการมากขึน้
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี เราใส่ใจทุกรายละเอียดและปัญหาของทุกคูส่ มรสเพือ่ เข้าใจ
ความต้องการที่แท้จริง ดังนั้นทำให้เราสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการได้ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้คู่สมรสมีส่วนร่วมในการรักษามากยิ่งขึ้น
ด้วยการให้ผู้รับบริการรับรู้ว่าในตัวของพวกเขาเองที่เกิดปัญหาการมีบุตรยากนั้น จริงๆ
แล้วไม่ได้เหมือนเคสอื่น รักษาไปตามเคสและปัญหาของแต่ละคนแต่ละคู่สมรส ไม่
สามารถเอาเปอร์เซ็นต์ทว่ั ไปมาบอกได้วา่ อ๋อ...มีบตุ รยากเท่านัน้ เท่านีเ้ ปอร์เซ็นต์ เกิดจาก
สาเหตุนั้นนี้ แล้วคู่ของคุณจะต้องเป็นเช่นนั้นด้วย แต่ทีมแพทย์ของเราจะตรวจเฉพาะคู่
ของคุณ ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ต้องแก้ไขแบบไหน ให้เขาได้ข้อมูล ได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจวางแผนการรักษากับเราค่ะ”
เต็มรูปแบบการรักษาและแก้ไขปัญหาภาวะมีบตุ รยาก
คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิก พร้อมให้การรักษาและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีโปรแกรมเตรียมความพร้อม
สำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรด้วย โดยการดูแลรักษาครอบครัวตั้งแต่การให้คำปรึกษา

และตรวจวินจิ ฉัยภาวะมีบตุ รยาก การกระตุน้ รังไข่ (Controlled Ovarian Stimulation หรือ
COS) การเก็บไข่ (Ovum Pick-Up) การช่วยปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (In
Vitro Fertilization หรือ IVF) การทำอิก๊ ซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection หรือ ICSI) การ
เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryo Culture) การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติทาง
พันธุกรรมระยะฟักตัว (Pre-implantation Genetic Screening (PGS)/ Pre-implantation
Genetic Diagnosis หรือ PGD) การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก (Embryo Transfer)
และการแช่แข็ง (Freezing) นอกจากนีแ้ ล้วแพทย์หญิงจริยา ในฐานะหัวหน้าทีมแพทย์แห่ง
นีย้ งั บอกด้วยว่า “นอกจากคอนราดี เอ.อาร์.ที. คลิกนิก ให้บริการรักษาภาวะมีบตุ รยาก
ของคู่สมรสแล้ว ยังเปิดบริการสำหรับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มคนไข้มะเร็งที่อาจจะ
จำเป็นต้องใช้รงั สีรกั ษา เคมีบำบัด หรือว่าการผ่าตัด ทำให้ตอ้ งการเก็บเซลล์สบื พันธุข์ อง
ตัวเองเอาไว้ ทางคลินกิ ก็เปิดบริการนีด้ ว้ ยเช่นกัน”

152 อาคารเคี่ยนหงวนเฮ้าส์ 3 ชั้น 3
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