มีลูกไม่ยาก “คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก”
เปิดศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตรใจกลางเมือง
ไลฟ์สไตล์ การใช้ชวี ติ ของผูค้ น และสังคมเมืองทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้การ
อยู่ร่วมกันของหญิงชายแบบสามีภรรยาโดยไม่แต่งงานกลายเป็น
เรื่องปกติ และหลายคู่ถึงจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความต้องการ
มีลูก ท�ำให้อัตราการเกิดลดลง เด็กไม่เพิ่มขึ้น ด้วยภาวะของความ
ไม่อยากมีลูกของคนวัยเจริญพันธุ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ประชากร และก� ำ ลั ง ขาดวั ย แรงงานในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ
ท�ำให้หลายประเทศพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีลกู มากขึน้

พ

ญ.จริยา หล่อวัฒนศิรกิ ลุ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายแพทย์ประจ�ำ คอนราดี
เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร กล่าวว่าข้อมูล
ประชากร พบว่า ประชากรทีเ่ กิดในประเทศไทยมีประมาณ 7 แสนคนต่อปี และเป็น
สัญชาติไทย 6 แสนกว่าคน ผูห้ ญิงในวัยเจริญพันธุ์ 1 คน จะคลอดบุตร ประมาณ 1.6 คน
ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่สามารถทดแทนก�ำลังคนวัยแรงงาน ที่ต้องท�ำหน้าที่ดูแล
ผูส้ งู วัยในอนาคตได้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีแนวทางส่งเสริมให้คนมีลกู
มากขึน้ และทางคอนราดี เอ.อาร์.ที คลินกิ ศูนย์การแพทย์เพือ่ การมีบตุ ร ซึง่ มี
ทีมแพทย์ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญในด้านนี้ จึงถูกตัง้ ขึน้
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาคู ่ ส ามี - ภรรยาในวั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถมี บุ ต รเอง
ตามธรรมชาติหรือมีปัญหาภาวะมีบุตรยาก คู่สมรสที่มีโรคทางพันธุกรรมและ
ต้องการลดโอกาสถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสูล่ กู
“จุดเด่นของคลินิก คือการน�ำแนวคิดการดูแลผู้รับบริการที่ยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง (patient-centric care) โดยจะมีทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่ให้
ค� ำ แนะน� ำ คู ่ ส มรสสามารถเข้ า มาขอค� ำ ปรึ ก ษาได้ รั บ ประสบการณ์ เ ชิ ง บวก
รู้ถึงปัญหาตามที่คู่สมรสต้องการ เสนอทางเลือกที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการว่า
สามารถด�ำเนินการวิธีใดได้บ้าง เพราะแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
แพทย์ แ ละผู ้ รั บ บริ ก ารต้ อ งร่ ว มกั น เลื อ กวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมไม่ เ หมื อ นในอดี ต
ทีเ่ มือ่ คูส่ มรสเข้ามาพบแพทย์ แพทย์จะเป็นคนแนะน�ำให้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ
แต่ทางศูนย์จะมุ่งเน้นให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ ตอบทุกข้อซักถามเกี่ยวกับภาวะ
มี บุ ต รยาก เรี ย กได้ ว ่ า ผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ก าร
การตัดสินใจทุกขัน้ ตอน เป็นการดูแลคนในครอบครัวเดียวกัน” พญ.จริยา กล่าว
คลินกิ คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินกิ ศูนย์การแพทย์เพือ่ การมีบตุ ร ไม่ได้ดแู ลเฉพาะผูร้ บั บริการเท่านัน้ แต่จะดูแลไปถึง
บริบทรอบข้าง อาทิ ญาติพนี่ อ้ ง ค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากคูส่ มรสหรือผูร้ บั บริการแต่ละรายมีความต้องการแตกต่างกัน การให้คำ� แนะน�ำวิธตี า่ งๆ
ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมแต่ละคูส่ มรส แต่ละครอบครัวด้วย
พญ.จริยา กล่าวต่อไปว่าส�ำหรับเทคโนโลยีชว่ ยในการเจริญพันธุท์ างการแพทย์นนั้ ทางคลินกิ ฯ จะใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีส่ ดุ
โดยจะมีโปรแกรมเตรียมความพร้อมส�ำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรในวิธีการต่างๆ ให้คู่สมรสได้เลือกหลังได้ค�ำปรึกษาและ
ตรวจวินจิ ฉัยจากทีมแพทย์ อาทิ การเก็บไข่ การช่วยปฎิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว การท�ำอิก๊ ซี่ และการเพาะเลีย้ งตัวอ่อน
การตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมระยะก่อนฝัง่ ตัว การย้ายตัวอ่อนกลับสูโ่ พรงมดลูก และการแช่แข็ง
“ทุกคลินิกต่างมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้การบริการดูแลคู่สมรสวัยเจริญพันธุ์ที่มีบุตรยาก และคู่สมรสที่โรคทาง
พันธุกรรมที่ไม่ต้องการถ่ายทอดไปยังลูกอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ผู้รับบริการต้องเลือกคลินิกใน
การดูแลตนเอง โดยเริม่ จากการเข้าไปหารือ ขอค�ำแนะน�ำ พูดคุยกับทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลว่าได้รบั การรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่ อีกทั้งต้องศึกษาถึงขั้นตอนการรักษาพยาบาล สภาพแวดล้อมของคลินิก และต้องเลือก
คลินกิ ทีเ่ หมาะสม ตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ เพือ่ ให้ได้รบั บริการสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แก่ครอบครัวของตนเอง” พญ.จริยา กล่าว
คู่สามี-ภรรยา จะได้รับการดูแลรักษาที่คลินิกจากทีมแพทย์ บุคลากรที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมสะดวกสบายและ
มีความเป็นส่วนตัวมากทีส่ ดุ โดยบริเวณภายในคลินกิ ได้มกี ารออกแบบด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเพือ่ สร้างความสะดวกสบาย
ให้ผเู้ ข้ารับบริการ และเหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ซึง่ ประกอบไปด้วยห้องปฏิบตั กิ าร
เพาะเลีย้ งตัวอ่อน ห้องผ่าตัด ห้องตรวจวินจิ ฉัย ห้องให้คำ� ปรึกษา ห้องประชุม ห้องสัมมนาส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ และห้องเด็กเล่น
“อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ภาวะการณ์มบี ตุ รยากทัง้ ในไทยและต่างชาติมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ไม่ได้แตกต่างกัน
คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินิก ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร จึงมีเป้าหมายในการให้บริการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอย่างครบวงจร”
พญ.จริยากล่าวต่อไปว่า ขณะนีใ้ นหลายประเทศทัว่ โลกมีนโยบายแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน
ในประเทศมีลกู เพิม่ มากขึน้ เช่น ประเทศจีน ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรจ�ำนวนมาก แต่รฐั บาลจีนมีนโยบาย
ของการมีลกู คนที่ 2 หรือประเทศออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศเพือ่ นบ้านต่างๆ มีคสู่ มรสทีม่ บี ตุ รยากต้องการ
ใช้บริการ ดังนัน้ กลุม่ เป้าหมายของคลินกิ ขยายรองรับชาวต่างชาติทคี่ าดว่าจะเข้ามาใช้บริการศูนย์เพือ่ การมี
บุตรมากขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเป็นประเทศทีช่ าวต่างชาติให้ความสนใจ มาท่องเทีย่ ว มาท�ำธุรกิจ
และรัฐบาลเองมีนโยบายส่งเสริมให้เป็น Medical tourism หรือการท่องเทีย่ วสุขภาพ มีการรักษาพยาบาลต่างๆ
ได้มาตรฐาน ค่าใช้จา่ ยในการมาอาศัย หรือท่องเทีย่ วไม่แพง ปัจจัยเหล่านี้ จะเอือ้ ให้ชาวต่างชาติเลือกใช้บริการ
ทางแพทย์ในรูปแบบต่างๆ
“คอนราดี เอ.อาร์.ที คลินกิ ศูนย์การแพทย์เพือ่ การมีบตุ ร จึงมีเป้าหมายในการให้บริการทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอย่างครบวงจรโดยจะดูแลตั้งแต่เริ่มให้คำ� ปรึกษาจนถึงกระทั่งคลอด และพยายามติดตามให้ค�ำแนะน�ำ
ไปตลอดจนเด็กๆ อายุ 1 ขวบ มีบริการล่าม เพือ่ ช่วยในการสือ่ สารระหว่างแพทย์และผูร้ บั บริการต่างชาติซโึ ดยรูปแบบ
การให้บริการทัง้ หมด เป็นไปตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และต้องการให้คลินกิ ดูแลผูร้ บั บริการไปตลอดจนถึงคลอด”
พญ.จริยา กล่าว
พญ.จริยา กล่าวทิง้ ท้ายว่า ภาวะการมีบตุ รยาก นอกจากเกิดจากพันธุกรรมแล้ว การใช้ชวี ติ ของผูค้ น
ก็เป็นส่วนส�ำคัญ ซึง่ ขณะนี้ คนส่วนหนึง่ ไม่อยากมีลกู หรือพออายุมากขึน้ แล้วจึงอยากมีลกู แต่คณ
ุ ภาพของไข่นนั้
ลดลง หรืออสุจขิ องผูช้ ายทีด่ อ้ ยคุณภาพ ดังนัน้ ศูนย์การแพทย์เพือ่ การมีบตุ ร จึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับคูส่ มรส
ทีต่ อ้ งการมีบตุ รอย่างมาก การมาพบแพทย์เพือ่ ขอค�ำปรึกษาเป็นวิธกี ารทีด่ ี ซึง่ คลินกิ หวังว่าจะมีโอกาสได้ดแู ล
ผูร้ บั บริการหรือคูส่ มรสต้องการมีบตุ รทีแ่ ข็งแรงได้ประสบความส�ำเร็จ และตรงกับความต้องการ

หากคูส่ มรสใดประสงค์มบี ตุ ร สามารถติดต่อขอค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาได้ที่
คอนราดี เอ.อาร์.ที.คลินกิ ชัน้ 3 อาคารเคีย่ นหงวนเฮ้าส์ 3 กรุงเทพฯ
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