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EDITOR’S TALK

อุษณย์ี เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

2019 is another important year of Jetanin as it is 

marking its 25
th
 anniversary since the establishment 

as a small clinic called “Yotse Clinic” at that time, 

founded as a place to treat infertility by a group of 

obstetricians specializing in infertility treatment and  

a team of scientists specializing in embryonic growth.

Over the past two decades, Jetanin has been 

providing services with determination and constantly 

developing new technology. Successful as an infertility 

treatment centre that could provide infertility treatment 

by GIFT method in Thailand and TESE / ICSI in Asia. 

It has been widely recognized for its cutting-edge 

technology for infertility treatment combine with  

PGD / PGS to achieve a high success rate in leading 

level in Thailand. Jetanin aims to bring happiness and 

treatment opportunities to infertile couples in Thailand 

and to make their dreams come true.

In this issue, we still keep introducing new 

knowledge and technology in Jetanin’s style through 

the contents tailor-made for our readers, which include 

“Preconception Genetic Carrier Screening ”, which is 

one of the important steps that parents should be 

aware, and “How important is oocyte?” where you 

will get to know and understand the significance of 

one of the most important factors in pregnancy. 

Besides, the article about “Rabies” will remind you 

how dangerous it is and how you can educate your 

children about it. Then let’s finish the medical part with 

the article about “Thalassemia”, which is genetic 

disorder and frequently found among people in 

Southeast Asia. 

In addition, this issue contains other interesting 

stories, such as Q&A about childbirth in “Which one 

is better between C-section and natural delivery?”. 

Then get to know your babies more in “Common 

conditions in newborns that parents should know” 

and “How to handle when you children don’t want 

to go to school”.

At last, let me use this special occasion to 

celebrate and thank our staff, partners, and clients, 

and let me share our work resolution that “we will keep 

our service and treatment standard and be determined 

to unceasingly develop our expertise, technology, and 

holistic services for our customers’ benefits and 

happiness as always”.

ปี 2562 นับเป ็นป ีส�าคัญอีกป ีหน่ึงของ 
โรงพยาบาลเจตนิน เพราะก�าลังก้าวเข้าสู่ปีท่ี 25  
นับตั้งแต่ก่อตั้ง จากคลินิกเล็กๆ ท่ีรู้จักกันในนาม 
“ยศเสคลินิก” ในสมัยน้ัน ก่อเกิดเป็นสถาน
พยาบาลรักษาผู้มีบุตรยาก ซ่ึงเป็นความตั้งใจ 
ของกลุ ่มสูตินรีแพทย์ผู ้ช�านาญการด้านรักษา 
ผู้มบุีตรยาก ร่วมกับทมีนักวทิยาศาสตร์ผู้ช�านาญการ 
ด้านการเล้ียงตัวอ่อน

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลเจตนิน
ไม่เคยหยุดน่ิงในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพื่อน�ามาพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นผู้บุกเบิกด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยการ 

ท�ากิ๊ฟท์ (GIFT) ในประเทศไทย และการท�า TESE / ICSI ในเอเชีย ได้รับการยอมรับ 
ในมาตรฐานการรกัษาภาวะมบุีตรยาก มเีทคโนโลยท่ีีทันสมยัในการท�า PGD / PGS และ
มีอัตราความส�าเร็จสูงระดับแถวหน้าในประเทศไทย เพื่อสานความฝัน สร้างความสุข 
และโอกาสในการรักษาให้แก่คู่สมรสที่มีบุตรยาก

ส่วนบทความในฉบับน้ีเรายังคงน�าเสนอความรู้และวิทยาการใหม่ๆ สไตล์เจตนิน 
เพื่อคุณผู้อ่านโดยเฉพาะ เช่น “การตรวจภาวะพาหะโรคทางพันธุกรรมก่อนมีบุตร” 
ซ่ึงปัจจุบันนับเป็นหน่ึงในขั้นตอนส�าคัญท่ีคุณพ่อคุณแม่ต้องรู ้ ต ่อมาเป็นเรื่อง  
“ไข่น้ันส�าคัญไฉน?” เราจะไปท�าความรู้จักและเข้าใจความส�าคัญของส่ิงส�าคัญท่ีสุด 
อีกอย่างหนึ่งก่อนการตั้งครรภ์กัน ส่วนบทความ “โรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งเป็นโรคใกล้ตัว
ท่ีต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคุณหนูๆ ท่ีอาจจะไม่ทราบว่ามันน่ากลัวเพียงใด ปิดท้าย
บทความทางการแพทย์กับ “ธาลสัซีเมีย” โรคโลหิตจางรนุแรงท่ีถ่ายทอดทางพนัธกุรรม 
และพบบ่อยมากในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากน้ี ยงัมเีรือ่งราวน่าสนใจอืน่ๆ อกี อาทิ การไขข้อข้องใจเก่ียวกับการคลอดบุตร 
ในบทความ “คลอดเองหรือผ่าคลอด?” จากน้ันพบกับวิธีสังเกต “อาการปกติของ
ทารกแรกเกิดท่ีพ่อแม่มือใหม่ไม่ต้องตกใจ” หรือรับมือกับสถานการณ์ “เม่ือลูกน้อย
ไม่อยากไปโรงเรียน” อย่างไรดี เป็นต้น 

ท้ายที่สุด ขอใช้โอกาสพิเศษนี้ร่วมเฉลิมฉลองความสุข และกล่าวขอบคุณบุคลากร 
พันธมิตร และผู้ใช้บริการทุกท่าน พร้อมแบ่งปันปณิธานในการด�าเนินงานที่ว่า “เราจะ
ยงัคงมาตรฐานของการให้บรกิารและการรกัษา มุง่มัน่พฒันาความเช่ียวชาญ เทคโนโลยี 
และบริการครบวงจรทุกรูปแบบอย่างไม่ส้ินสุด เพื่อประโยชน์และความสุขของ 
ผู้ใช้บริการเสมอ”

ก้าวแรกจากความมุ่งมั่น 
สู่ความก้าวหน้าไม่ส้ินสุด

FROM SMALL BEGINNING 

COMES GREAT THINGS 
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TOPIC FOCUS

นปัจจุบัน การตรวจภาวะพาหะโรค 

ทางพันธุกรรมก่อนมีบุตรเป็นเร่ืองท่ี
ถือว่ามีความส�าคัญส�าหรับคู ่สมรส 

ที่ก�าลังวางแผนมีบุตร เพราะฝ่ายใด 

ฝ่ายหน่ึงหรือท้ังสองฝ่าย อาจเป็นพาหะโรค 

ทางพันธุกรรมที่อาจถ่ายทอดไปสู่ลูก และ
ท�าให้เป ็นโรคได้ ซ่ึงปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่
สามารถตรวจความผดิปกติทางพันธุกรรม
ของคนทั่วไปได้ครอบคลุมถึง 600 โรค 

การตรวจภาวะพาหะ 
โรคทางพันธุกรรมก่อนมีบุตร

PRECONCEPTION GENETIC CARRIER SCREENING

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
ได้แนะน�าให้คู่สมรสท่ีต้องการมีบุตรควรมีการตรวจภาวะพาหะโรคทางพันธุกรรม
ดังต่อไปนี้

• Spinal muscular atrophy (SMA) 
• Cystic Fibrosis
• Hemoglobinopathies 
• Fragile X Syndrome, ในครอบครัวท่ีมีประวัติการมีโรคท่ีเกี่ยวกับ  

Fragile X Syndrome
โดยทั้ง 4 โรคที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโรคที่พบได้ในประชากรทั่วไป โดยความชุก

ของแต่ละโรคจะมคีวามแตกต่างกันในประชากรแต่ละเชือ้ชาต ิโดยโรคทางพันธกุรรม
ส่วนใหญ่ท่ีพบในเอเชยี และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มดีงันี ้(ดเูพิม่เตมิได้จาก Jetanin 
Journal Issue Vol.08 No.2)
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เจตนินได้มองเห็นถึงความส�าคัญของการตรวจภาวะพาหะโรคทางพันธุกรรม 
ในคู่สมรสท่ีต้องการมีบุตร จึงได้มีการเปิดให้บริการการตรวจภาวะพาหะของโรค 
ทางพันธุกรรมท่ีพบได้บ่อย ซ่ึงจะสามารถช่วยให้คู ่สมรสได้ทราบข้อมูลและ 
มทีางเลือกในการป้องกันการเกิดโรคทางพนัธกุรรมในเดก็ได้ โดยทางห้องปฏบัิตกิาร
พันธุศาสตร์ ได้เตรียมเปิดบริการตรวจวิเคราะห์โรคท่ีพบได้บ่อย โดยจะให้บริการ
ไตรมาสแรกในปี 2562 มีรายละเอียดต่อไปนี้

1.G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)
โรคน้ีเกิดจากภาวะท่ีพร่องเอนไซม์ G6PD (glucose-6-phosphate 

dehydrogenase) ซ่ึงเป็นเอนไซม์ส�าคัญในขบวนการสร้างพลังงานจากการสลาย
กลูโคส (pentose phosphate pathway) G6PD เปล่ียน NADP ไปเป็น NADPH 
ซึ่งจะถูกใช้โดยเอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase 
ต่อไป ในการท�าลายสารอนุมูลอิสระ (oxidants) ต่างๆ เช่น H2O2 ท่ีเป็นพิษ 
ต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งมี G6PD เพียงตัวเดียวเท่านั้น 

ตารางแสดงโรคพันธุกรรมที่พบบ่อย

ชื่อโรค อาการ

โรค Congenital Adrenal 
Hyperplasia

ทารกพัฒนาการช้า, 
อวัยวะเพศก�ากวม

โรคหูหนวก (Deafness) หูหนวก

โรค Duchenne Mascular 
Dystrophy 

กล้ามเน้ืออ่อนแรง, แขนขาลีบ,  
การหายใจล้มเหลว

โรค Fragile X syndrome ปัญญาอ่อน, ออทิสติก,  
พัฒนาการช้า, พฤติกรรมก้าวร้าว

โรค Galactosemia พิการทางสมอง, พัฒนาการช้า,  
กล้ามเน้ืออ่อนแรง, ตับโต, ตัวเหลือง

โรค G6PD เม็ดเลือดแดงแตกง่าย

โรค Hemophilia AและB เลือดออกหยุดยาก

โรค Phenylketonuria(PKU) ความพิการทางสมอง,  
พัฒนาการช้า, ลมชัก

โรค Polycystic Kidney (PKD) การหายใจล้มเหลวในทารก,  
ไตวายในเด็กก่อนอายุ 10 ปี

โรค Pompe syndrome กล้ามเน้ืออ่อนแรง,  
การหายใจและหัวใจล้มเหลว

โรค Spinal Muscular Atrophy 
(SMA)

กล้ามเน้ืออ่อนแรงในทารก,  
หายใจล้มเหลว

โรค Thalassemia โลหิตจาง, ตัวเหลือง, ตับโต, ม้ามโต

โรค Wilson syndrome ตับวายในเด็ก, กล้ามเน้ือเกร็ง,  
การควบคุมกล้ามเน้ือบกพร่อง

โดย วรารัตน์ กันหากิจ นักวทิยาศาสตร์, 
ห้องปฏบัิติการพนัธศุาสตร์
By Wararat Kanhakit, Scientist, 
Genetics Laboratory  

ท่ีผลิต NADPH ในเม็ดเลือดแดง ดังน้ัน เอนไซม์ G6PD  
จึงเป็นเอนไซม์ท่ีช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงจากการท�าลาย
ของสารอนุมูลอิสระ (oxidants) คนท่ีเกิดภาวะพร่อง
เอนไซม์ชนิดน้ีจะท�าให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก 
(heamolysis) ได้ง่าย สาเหตุของการพร่องเอนไซม์ G6PD 
เกิดจากการมียีน mutaion ซ่ึงเป ็นความผิดปกติ 
ของพันธุกรรมแบบ X-linked recessive โรคน้ีจึงพบ 
ในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง และมีความรุนแรงแตกต่างกัน
ตามชนิดของ G6PD variants ความชุกของภาวะ G6PD 
พาหะของประชากรเอเชียอยู่ที่ 5 - 20%

หน้าที่ของ G6PD / G6PD Roles

2.Thalassemia
ธาลัสซีเมีย เกิดจากการสร้างโปรตีนโกลบินท่ีม ี

ลักษณะผิดปกติ ซ่ึงเป็นความผิดปกติของพันธุกรรม 
แบบ (Autosomal recessive) โดย Thalassemia ท่ีส�าคัญ
มี 2 กลุ่ม ได้แก่ α-thalassemia และ β-thalassemia 
ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับความผิดปกติของยีนในการควบคุม 
การสร้างโปรตีนโกลบินชนิดอัลฟ่าและเบต้าตามล�าดับ 
ธาลัสซีเมียเป ็นโรคทางพันธุกรรมท่ีพบได้บ ่อยท่ีสุด  
โดยในกลุ่มประชากร Mediterranean, African และ 
Southease Asian พบความชุกภาวะการเป็นพาหะโรคนี้
ได้ถึง 5 - 30% 
α-thalassemia เกิดจากยีนอัลฟ่าโกลบินขาดหายไป 

(large deletion) ท�าให้การสร้างสายโปรตีนอัลฟ่าโกลบิน
ลดลงหรือสร้างไม่ได้เลย ซ่ึงยีนท่ีควบคุมการสังเคราะห ์
สายอัลฟ่า มี 2 คู่ หรือ 4 ยีน (αα/αα) อยู่บนโครโมโซม
คู่ท่ี 16 ภาวะท่ีรนุแรงท่ีสุดของโรคน้ีคือ Hemoglobin Bart 
β-Thalassemia เกิดจากการสร้างสายเบต้าโกลบิน

ลดลงหรอืไม่มกีารสร้างเลย ซ่ึงมเีบสเปล่ียนแปลงไป (point 
mutation) โดยยีนท่ีควบคุมการสังเคราะห์สายเบต้า  
มี 1 คู่ หรือ 2 ยีน (β/β) อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 11

3.Spinal Muscular Atrophy (SMA) 
โรคท่ีเกิดจากการกลายพนัธุข์องยีนท่ีเรยีกว่า “Survival  

Motor Neuron” (SMN) ซ่ึงจะมยีนีท่ีเก่ียวข้องคือ SMN 1  
และ SMN 2 บนโครโมโซมคู่ที่ 5  โดยประมาณ 95% ของ
ผู้ป่วยโรคน้ี ม ีmutation ท่ีเกิดจากการขาดหายของ Exon 7  
และ 8 ทั้งสองอัลลีลของยีน SMN 1 ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
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TOPIC FOCUS

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

recommends couples screen following genetic diseases before the pregnancy.

1. Spinal muscular atrophy (SMA) 
2. Cystic Fibrosis
3. Hemoglobinopathies 

4. Fragile X Syndrome in a family with history of fragile-x related disorders
These four diseases are common in general population. The frequency of 

each disease varies. The most common genetic diseases found in Asia and 

South East Asia are as follows: (Please find more details in Jetanin Journal 
Issue Vol.08 No.2)

Name Symptoms

Congenital Adrenal 

Hyperplasia

Slow development, ambiguous or  
atypical external genitalia

Deafness Hearing impairment

Duchenne Mascular 
Dystrophy 

Muscle weakness, atrophy,  
respiratory failure

Fragile X syndrome Mental retardation, autism,  
developmental delay, aggressive behaviors 

Galactosemia Brain disorder, developmental delay, 
muscle weakness, enlarged liver, jaundice

G6PD Vulnerable red blood cells 

Hemophilia A and B Excessive bleeding 

Phenylketonuria (PKU) Brain disorder, developmental delay, 
seizure

Polycystic Kidney (PKD) Respiratory failure, kidney failure in children 
up to the age of 10

Pompe syndrome Muscle weakness, respiratory and  
heart failure

Spinal Muscular Atrophy 

(SMA)
Muscle weakness in infants,  
respiratory failure 

Thalassemia Anemia, jaundice, enlarged liver and spleen

Wilson syndrome Kidney failure in children, muscle pain, 
muscle control malfunction

Most Common Genetic Diseases

I
t is important for a couple planning to have a baby 
to undertake a genetic carrier screening. One partner, 
or both, might be a carrier of genetic diseases that 
can be inherited to their child. Modern technology 

has developed techniques that can to identify faulty in 
the genes and calculate the likelihood of passing these 
genes to your children before trying to conceive. More 
than 600 genetic diseases can be identified currently. 

ทางพนัธุกรรมแบบ Autosomal recessive ความถี ่
ของภาวะพาหะอยู่ท่ี 1:40 – 1:60 ในแต่ละเชื้อชาติ  
โดยมีอุบัติการของการเกิดโรคอยู ่ท่ี 1:10000 คน  
SMA เป็นโรคท่ีมคีวามรนุแรงมาก โดยชนิดท่ีรนุแรงท่ีสุด
คือ SMA type I ซ่ึงแสดงอาการในช่วงแรกเกิด 
ถึง 6 เดือนแรก ทารกไม่สามารถมีชีวิตอยู ่รอดได้  
SMA type II – IV มีความรุนแรงลดหล่ันลงมา และ 
แสดงอาการในช่วงหลังตั้งแต่ 7 เดือนจนถึงช่วงวัยรุ่น  
The American College of Medical Genetics and 
Genomics (ACMG) แนะน�าให้คู่สมรสตรวจภาวะ
พาหะ SMA ก่อนการมีบุตรด้วย

แผนภาพแสดงโอกาสการถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุของโรค SMA/
SMA Genetic Inheritance Chance

การตรวจภาวะพาหะของการมียีนโรคร้ายแรง 
จะช่วยให้คู ่สมรสมีการวางแผนการมีบุตรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาวะความเส่ียงในการเกิด
โรคทางพันธุกรรมในบุตรได้

แผนภาพแสดงการขาดหายไปของ SMA 1
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Jetanin deems a preconception genetic carrier screening test 

significant for couples who want to be parents, thus the carrier 

screening will allow couples at risk of transmitting genetic diseases 

to the child to receive an informed choice in order to prevent genetic 

disorders from occurring to their child. The Genetics Laboratory 

will offer a preconception genetic carrier screening test composed 

of following diseases in first quarter of 2019.

1. G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)
The G6PD enzyme is part  of  the pentose 

monophosphate pathway. It catalyzes the oxidation 

of glucose-6-phosphate and the reduction of 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

(NADP+) to nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate (NADPH). NADPH maintains glutathione 
in its reduced form, which acts as a scavenger for 

dangerous oxidants for example H
2
O

2
 . It is the only 

G6PD that generates NADPH in red blood cells. Therefore, 
red blood cell’s survival depends on G6PD activity to generate 
NADPH under oxidative stress condition. In persons with G6PD 
deficiency, oxidative stresses can denature hemoglobin and cause 

intravascular hemolysis. G6PD deficiency is X-linked recessive. It 
is more common in males than females. Severity varies based on 

types of G6PD variants. The percentage of G6PD carriers among 
Asian population is at 5-20% (reference).

2. Thalassemia 
Thalassemia is a blood disorder that reduces the production of 

functional hemoglobin, inherited in an autosomal recessive manner.  

There are two main types of thalassemia, α-thalassemia and 

β-thalassemia. They are caused by reduced production of the 

alpha and the beta globin respectively. Thalassemia is the most 

common genetic disease in Mediterraneans, Africans, and 

Southeast Asians with 5-30% carrier frequency. 
α-thalassemia is caused by large deletion of alpha globin genes 

that results in deficit or absent production of alpha globin. There 

are two sets of alpha genes on each chromosome, or four genes 

(αα/αα) in total on located chromosome 16. Bart’s hemoglobin 
is known as the most severe condition of thalassemia. 

β-thalassemia is a blood disorder in which the body has a 

problem producing beta globin, usually caused by point mutation. 

There are one β globin gene on each chromosome, or two genes 

(β/β) in total on the located chromosome 11.

 

3. Spinal Muscular Atrophy (SMA)
Chromosome 5 SMA is caused by a deficiency of a motor 

neuron protein called “Survival of Motor Neuron” 

(SMN),necessary for normal motor neuron function. 

SMN1 deficiency is caused by genetic mutation on 

chromosome 5 in a gene called SMN1. Neighboring 

SMN2 genes can in part compensate for nonfunctional 

SMN1 genes. Spinal muscular atrophy is inherited in 

an autosomal recessive pattern. The gene frequency 

is around 1:40-1:60 depending on the race. The 
prevalence rate is 1:10,000. SMA is a severe disease, with 

type I being the most severe form that kills infants within the first 6 
months. SMA type II – IV are less severe in order and start to show 

symptoms after 7th month until teenage years. The American 

College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) recommends 

couples to undergo SMA screening test before having a baby.

A preconception genetic carrier screening will help couples 

effectively plan before having a baby and manage the risk of 

inheriting genetic diseases to their child. 

แผนภาพแสดงโอกาสการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ของโรคธาลัสซีเมีย / Thalassemia Genetic Inheritance Probability Diagram
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MEET THE EXPERT

โดย น.ต. นพ.ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์ 
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์ 

การเจริญพันธุ์
By Sq. Leader Pinyo Hunsajarupan, 
M.D. OB/GYN (Women) 
Reproductive Medicine

าลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางรุนแรง 

ท่ีถ่ายทอดทางพนัธกุรรม พบบ่อยมาก 

ในประชากรแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กมัพูชา  

พม่า เวียดนาม เป็นต้น ส�าหรับประเทศไทย  
ประชากรไทยมีปริมาณร้อยละ 30-40 เป็นพาหะ 
ของธาลัสซีเมีย ประมาณกันว่าในประเทศไทย 

มีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมากกว่า 5 แสนคน

ธาลัสซีเมีย
THALASSEMIA

ผู้ท่ีเป็นพาหะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติทุกประการ 
ไม่มีอาการหรืออาการแสดงผิดปกติใดๆ ผู้ท่ีเป็นพาหะ 
จะไม่ทราบว่าตนเองมียีนผิดปกติ ยกเว้นไปรับการตรวจ
เลือดและพบความผิดปกติ หรือบังเอิญไปแต่งงานกับผู้ท่ี
เป็นพาหะที่ท�าให้เป็นคู่เส่ียงต่อการมีลูกเป็นโรค และมีลูก
เป็นโรคธาลัสซีเมียขึ้นมา จึงทราบว่าตนเองเป็นพาหะและ
มียีนผิดปกติถ่ายทอดมาในครอบครัว

ชนิดของธาลัสซีเมีย
ธาลัสซีเมียท่ีส�าคัญมี 2 ชนิด คือ อัลฟาธาลัสซีเมีย  

และเบต้าธาลัสซีเมีย โดยจะเรียกชื่อยีนที่ผิดปกติ เช่น  
ถ้าความผิดปกติน้ันเกิดบนยีนอัลฟาโกลบิน จะเรียกว่า 
อลัฟาธาลัสซีเมยี หรอืถ้าเกิดบนยนีเบต้าโกลบิน จะเรยีกว่า 
เบต้าธาลัสซีเมีย

อลัฟาธาลัสซีเมยีเกิดจากความผิดปกตขิองโครโมโซมคู่ท่ี 16 ส่วนเบต้าธาลัสซีเมยี 
เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 11

การตรวจคัดกรองผู้ท่ีเป็นพาหะธาลัสซีเมีย (Heterozygote Screening)
การตรวจคัดกรองพาหะของธาลัสซีเมีย มีจุดประสงค์เพื่อครอบคลุมประชากร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ท่ีเป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะคู่แต่งงานท่ีเส่ียงต่อการท่ี 
มีลูกเป็นโรค เพื่อใช้ข้อมูลในการบอกอัตราเส่ียงและหนทางเลือก เพื่อหลีกเล่ียง 
การมีลูกเป็นโรคและเป็นปัญหาทางการแพทย์ท่ีส�าคัญ ผู้ท่ีสมควรได้รับการตรวจ 
คัดกรอง ได้แก่ คู่สมรสที่ต้องการจะมีบุตรทุกคู่ โดยเฉพาะคู่สมรสที่มีประวัติคนใน
ครอบครัวเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย หรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ปัจจบัุน เราสามารถตรวจเลือดคัดกรองเพือ่หายนีธาลัสซีเมยีในคู่สมรสได้แม่นย�า
มากขึ้น ทั้งยีน α-thalassemia และ β-thalassemia ด้วยวิธี PCR เพื่อยืนยันว่า
คู่สมรสมีความเส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงท่ีจะมี
บุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย แพทย์จะได้แนะน�าคู่สมรสให้รับการท�าเด็กหลอดแก้ว IVF 
และตรวจคัดกรองตัวอ่อนด้วยวิธี PCR เพื่อหลีกเล่ียงการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ลักษณะของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ผู้อยู่ในข่ายที่ควรสงสัยว่าอาจเป็นโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ผู้ที่มีลักษณะต่อไปนี้
• ซีดเรื้อรังโดยมีภาวะโภชนาการปกติ ไม่มีการเสียเลือด
• ซีด และ/หรือเหลืองเรื้อรัง
• ซีดลง และ/หรือเมื่อมีไข้ ไม่สบาย
• เคยได้รับการรักษาโดยการให้เลือดเพราะซีดลง
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T
halassemia is a blood disorder 
passed down through families 
(inherited) in which the body 
makes an abnormal form or 

inadequate amount of hemoglobin. It is 
prevalent in Southeast Asian countries 
such as Thailand, Laos, Cambodia,  
Myanmar, Vietnam, etc. In Thailand, 
approximately 30-40% population are 
thalassemia carriers. The estimated 
number of Thalassemia patients in  
Thailand is over 500,000. 

Carriers are perfectly healthy and have no symptoms, 

and usually do not realize that they have defective genes 

until they have their blood tested or marry a carrier 

spouse, resulting in a greater chance of passing down 

a more serious form of the disease to a child. Not until 

the child have symptoms do the parents realize they are 

carriers of Thalassemia inherited in their family. 

Types of Thalassemia 
Thalassemia is mainly categorized as 2 types: alpha 

thalassemia and beta thalassemia, named after the 

defected part of the gene. Alpha thalassemia, located 

on chromosome 16, occurs when a gene or genes 
related to the alpha globin protein are missing or 

changed (mutated). Beta thalassemia, located on 

chromosome 11, occurs when similar gene defects 

affect production of the beta globin protein.

การให้ความรูแ้ก่ประชาชนท่ัวไป และการให้ค�าปรึกษา
แนะน�าทางพันธุศาสตร์ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้ผู้ป่วย 
และครอบครัวรวมท้ังประชาชนทั่วไป สามารถพิจารณา
และตัดสินใจได้ว่าต้องการรับบริการการตรวจวินิจฉัย 
หรือไม่ สามารถเข้าใจผลการตรวจ และน�าข้อมูลที่ได้รับ 
ไปใช้ส�าหรับเลือกทางเลือกในการวางแผนครอบครัวและ
การมีบุตร

ส่วนคู่สมรสที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียอยู่นั้น ปัจจุบัน
สามารถรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยการน�า
ไขกระดูกปกติปลูกถ่ายเข้าไปแทนท่ีไขกระดูกท่ีผิดปกต ิ
ในคนไข้ธาลัสซีเมยี จะท�าให้คนไข้หายจากโรคธาลัสซีเมยีได้ 
วิธีรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ Stem Cell จากสายสะดือ 
ของทารกแรกเกิดเพื่อปลูกถ่ายเข้าไปแทนท่ีไขกระดูกท่ี 
ผิดปกติของคนไข้ธาลัสซีเมีย การจะหา Stem Cell  
จากสายสะดือของทารกแรกเกิดนัน้ ถ้าน�ามาจากพีน้่องของ
คนไข้ธาลัสซีเมียโอกาสท่ีกลุ่มเลือด HLA จะตรงกัน และ
เข้ากันได้จะมีโอกาสสูงขึ้นมาก

ส�าหรับครอบครัวที่แม่มีลูกตายในครรภ์ หรือตายคลอด และมีภาวะแทรกซ้อน
ของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ บวม ความดันโลหิตสูง ควรสงสัยว่าลูกอาจเป็น
โรคธาลัสซีเมียรุนแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนท�าให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ซึ่งสามารถ
ยืนยันได้โดยการตรวจเลือดทารก และพ่อแม่

 คู่สมรสที่มีความเสียงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  
ได้แก่คู่สมรสต่อไปนี้
• α-thalassemia1 และ α-thalassemia1
• β-thalassemia minor และ β-thalassemia minor 
• β-thalassemia minor และ Hb E heterozygote

การวินิจฉัยทารกในครรภ์ว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ สามารถวินิจฉัยได ้
โดยการตรวจน�้าคร�่าเพื่อตรวจหายีนของธาลัสซีเมีย ส่วนคู่สมรสท่ีมีความเส่ียง 
ที่จะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง หรือมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียมาก่อน สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียในบุตรได้ โดยการท�าเด็กหลอดแก้ว (IVF) ร่วมกับ 
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน (PGD) ด้วยวิธี PCR เพื่อตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ในตัวอ่อน ก่อนการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก

สรุป
วิทยาการความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกับธาลัสซีเมียในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก 

ท้ังทางด้านโลหิตวทิยา และพันธศุาสตร์ วทิยาการดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียในการป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย โดยการตรวจหา 
ผู้ท่ีเป็นพาหะ การให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางพันธุศาสตร์ การวินิจฉัยโรคก่อนคลอด
และการวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก
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Heterozygote Screening for Thalassemia
Thalassemia screening is intended to identify carrier 

population especially for married couples who risk giving 

birth to a child with severe thalassemia symptoms. This 

test can predict the probability and options for the 

parents to avoid inheriting the disease to their baby, that 

is one of the major medical issues today. People who 

should undergo such screening are married couples 

who plan to have a baby, especially those with 

thalassemia carriers or patients in their family. 

With the modern technology, the screening for 

thalassemia in married couples has become more and 

more accurate. PCR technique can identify the 

probability of α-thalassemia and β-thalassemia in the 

baby. Doctors may suggest the parents to use IVF and 

PCR screening to avoid thalassemia in the baby. 

Signs of thalassemia 
 Some of the more common symptoms of  

thalassemia include:
 - a pale appearance without malnourishment  

nor bleeding

- a yellow color to the skin (jaundice)

 - a pale appearance especially when there is  

a fever

- been given blood due to a pale appearance 

Women with history of intrauterine fetal demise or 

stillbirth, as well as pregnancy complications like 

preeclampsia, swelling, or hypertension, should assume 

that the death in utero is caused by severe thalassemia. 

This can be confirmed by performing blood test on the 

baby and the parents.

•

MEET THE EXPERT

Couples with risk to give birth to a baby with severe thalassemia are:
• α-thalassemia1  and  α-thalassemia1

• β-thalassemia  minor  and  β-thalassemia  minor  

• β-thalassemia  minor  and  Hb E  heterozygote

Thalassemia in fetus can be diagnosed by amniocentesis that can identify 

thalassemia genes. Couples who risk having a baby with severe thalassemia 

can avert the fate by using IVF and undergoing a PGD (Preimplantation Genetic 

Screening) with PCR to screen thalassemia prevalence in fetus before 

transferring it back to uterus. 

Conclusions
Knowledge and technology for thalassemia treatment is more advanced 

in terms of hematology and genetics. These sciences are becoming more 

helpful in treating thalassemia patients, as well as preventing and controlling 

it by screening for carriers, genetic consulting, prenatal diagnosis, and fetal 

diagnosis. 

Educating people and giving proper consulting will play an important role 

in allowing them to decide whether to undergo diagnosis, understand the 

results, and be able to utilize the information obtained in family-planning.

Parents with thalassemia children can seek treatment with bone marrow 

transplantation, receiving healthy bone marrow from a donor to replace defected 

bone marrow of the patient. This method can cure the disease. Another method 

is to use stem cells in a baby’s umbilical cord to generate new bone marrow 

for the patient. Stem cells should be collected from the patient’s siblings to 

enhance the success rate due to compatible HLA. 

“ผู้เป็นพาหะจะไม่ทราบว่า
ตนเองมียีนผิดปกติ ยกเว้น

ได้รับการตรวจเลือด”
Photo / ภาพ : freepik.com, pixabay.com, shutterstock.com|  14  |  www.jetanin.com
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หนึ่งในกุญแจส�าคัญของการมีบุตรน้ันมีปัจจัยส�าคัญส่วนหน่ึงมาจากไข่ แม้จะข้ึนช่ือว่าไข่เหมือนกัน 

แต่รู้หรือไม่ว่าในความเหมือนท่ีหลายคนเข้าใจมีความแตกต่างกันอยู่มากมาย ตามธรรมชาติผู้หญิง 

จะมีการผลิตไข่ข้ึนมากท่ีสุดในช่วงท่ีเป็นทารก แต่ไข่เหล่าน้ันจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเข้าสู่ 
วัยเจริญพันธุ์  โดยต่อมใต้สมองจะผลิตฮอร์โมนไปกระตุ้นให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศไปกระตุ้นให้เซลล์ ไข่

ทยอยกันโตในแต่ละรอบเดือน ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ ไข่จะฝ่อและถูกขับออกจากร่างกาย น่ีคือสาเหตุท่ีท�าให้
จ�านวนไข่หายไปจากร่างกายผู้หญิง โดยจะไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ 

ไข่นั้นส�าคัญไฉน? 
HOW IMPORTANT IS OOCYTE?

ในผู้หญิงแต่ละคนจะมลัีกษณะไข่แตกต่าง 
กันออกไปตามปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ 
พันธุกรรม พฤติกรรมการด�ารงชีวิต อาหาร 
ท่ีรับประทาน รวมถึงสารเคมีท่ีได้รับจาก 
ส่ิงแวดล้อม

วันน้ี จะขอกล่าวถึงลักษณะของไข่ ท่ี
สามารถพบได้ท่ัวไป โดยเน้นการดจูากลักษณะ
ทางกายภาพภายนอกเท ่านั้น ลักษณะ
ภายนอกของไข่ที่สามารถพบได้ทั่วไป มีดังนี้ 

▶ Homogeneous cytoplasm  

เป็นลักษณะของไข่ท่ัวไปท่ีสามารถพบได้ใน 
ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นไข่
ท่ีมีคุณภาพ เหมาะส�าหรับปฏิสนธิกับอสุจ ิ
จนได้ตัวอ่อนที่พร้อมจะฝังตัวในผนังมดลูก

▶ Centrally Located Granulation 
of the Cytoplasm (CLGC) จะพบกลุ่ม 
Granule รวมตัวอย่างหนาแน่นอยู่ตรงกลาง

ของ Cytoplasm จากหลายงานวิจัยพบว่า 
ไข่ลักษณะน้ี ส่งผลให้ตัวอ่อนมีโอกาสเกิด 
ความผิดปกตทิางโครโมโซมแบบ Aneuploidy 
ซึ่งจะส่งผลท�าให้เกิดโอกาสแท้งสูง

▶ Cytoplasm with Smooth 
Endoplasmic Reticulum Cluster 
(SERC) จะพบเป็นลักษณะคล้ายถงุน�า้บางๆ 
ใน Cytoplasm มีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่า  
ตวัอ่อนท่ีเกิดจากการปฏสินธจิากไข่ประเภทน้ี
จะได้ตัวอ่อนที่ผิดปกติ และให้ผลการตั้งครรภ์
ท่ีต�า่ อาจจะกล่าวได้ว่าไข่ท่ีพบ SERC เป็นกลุ่ม
ที่ไม่เหมาะสมจะน�ามาใช้ปฏิสนธิ

▶ Cytoplasm with Vacuoles  
เป็นลักษณะกลุ่มของเหลวเล็กๆ สามารถพบ

ได้หลากหลายรูปแบบ ถ้า Vacuoles มีขนาด 
5-10 µm พบว่าไม่ส่งผลต่อการปฏิสนธ ิ
อย่างมีนัยส�าคัญ แต่ถ ้ามีขนาดใหญ่กว ่า  
14 µm จะมีผลสัมพันธ์กับการรบกวนการ 
แบ ่งตัวของตัวอ ่อนในระยะ Cleavage  
และท�าให้อัตราการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะ 
Blastocyst ของตัวอ่อนต�่า

จากหลายงานวิจัยช้ีให้เห็นว่าลักษณะ
ภายนอกของไข่น้ัน สามารถใช้ประเมินบอก
แนวโน้มการปฏสินธ ิหรอืการแบ่งตวัของตวัอ่อน 
ได้บางส่วน แต่ไม่สามารถบ่งชีถ้งึความผิดปกติ
ในระดบัพันธกุรรมของไข่ได้ เทคโนโลยกีารฝาก 
แช่แข็งไข่ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ
ส�าหรับผู้หญิงท่ีวางแผนจะมบุีตรแต่ยงัไม่พร้อม 
ด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้าน ในอนาคตถ้าหาก
คุณพร้อมท่ีจะวางแผนครอบครัวและมีบุตร 
คุณอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากไข่ท่ีฝากแช่แข็ง
เอาไว้ก็เป็นได้

|  16  |  www.jetanin.com



References / อ้างอิง 

1. Age-related morphometrical peculiarities of Lithuanian women’s primordial ovarian  

    follicles. Lasiene K, Gasiliunas D, Juodziukyniene N, Vitkus A. Reprod Biol Endocrinol.  

    2018 Jul 14; 16(1):66.  
2. A higher incidence of cleavage failure in oocytes containing smooth endoplasmic  

    reticulum clusters. J Assist Reprod Genet. 2018 May;35(5):899-905. 
3. Impact of oocytes with CLCG on ICSI outcomes and their potential relation to pesticide  

    exposure. J Ovarian Res. 2017 Jul 10;10(1):42.  
4. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and European Society of Human  
    Reproduction and Embryology (ESHRE) Special Interest Group of Embryology. The  
    Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert  
    meeting. Hum Reprod. 2011; 26: 1270–1283.

O
ne of the key factors of having a baby is the 
oocytes. These germ cells are simply called ‘the 
eggs.’ Naturally, women create the most eggs 
when they have just been born, but these eggs 

are not readily functional until they reach their puberty. The 
hormone secreted by the pituitary gland will stimulate the 
full growth of some eggs during each menstruation. If these 
grown eggs are not fertilized, they are eventually disposed 
from the body, resulting in a decline of egg count.

Each woman has different oocytes based on several factors like 

their age, genes, lifestyle, diet, and chemicals in their body. 

Here we will be discussing about the common features of oocytes, 
particularly their physical appearances in size and shape. 

▶ Homogeneous cytoplasm is a normal oocyte commonly 

found in healthy adult women. This is a quality oocyte ideal for 

conception to develop into embryo. 

▶Centrally Located Granulation of the Cytoplasm 
(CLGC) has dense granule clustered at the cytoplasmic center. 

Studies suggest that this type of oocyte causes aneuploidy that often 

results in miscarriage. 

▶ Cytoplasm with Smooth Endoplasmic Reticulum 
Cluster (SERC) has fluid-filled vacuoles inside. This type of oocyte 

is proven to be less likely to develop into blastocysts and implant. The 

occurrence of SERC impairs embryo implantation, thus inappropriate 

for transfer. 

▶ Cytoplasm with several small vacuoles distributed 

throughout the oocyte. Small vacuoles of 5 - 10 µm in diameter are 

unlikely to have a biological consequence, whereas large vacuoles  

>14 µm are associated with fertilization failure. In oocytes that are 

fertilized, those vacuoles that persist beyond syngamy can interfere 

with cleavage planes, resulting in a lower blastocyst rate.

Studies suggest that the features of oocytes can partly predict the 

likeliness of reception or embryonic development, but unable to indicate 

the genetic abnormality. Egg freezing technology is an interesting option 

for a woman who is not ready, but plans to have a baby in the future to 

preserve her chances of having a biological child. 

โดย ทนพญ.รวิวรรณ เตียวพาณิชย์เจริญ  
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
By Rawiwan Teoparnitcharoen,  
Medical Technician, Embryo Laboratory
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Homogeneous cytoplasm 

Centrally Located Granulation of the 
Cytoplasm (CLGC)

Cytoplasm with Smooth Endoplasmic 
Reticulum Cluster(SERC) 

Cytoplasm with Vacuoles
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ความสมบูรณ์ของ DNA อสุจิ (sperm DNA integrity) 
ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาและเจริญเติบโตของ 

ตัวอ่อน ระดับความเสียหายที่เกิดข้ึนใน DNA ของอสุจิ 
(sperm DNA damage) จะส่งผลให้อัตราการปฏิสนธิลดลง, 
อัตราการฝังตัวของตัวอ่อนลดลง และอัตราการแท้งท่ีสูงข้ึน

HOW TO DECREASE SPERM 

DNA FRAGMENTATION?

•

TECHNO REVIEW

สาเหตุท่ีท�าให้เกิด Sperm DNA  
Fragmentation

1.การสร้างอสจุ ิ(Process of spermato- 
genesis): ในระหว่างการสร้างอสุจิจะม ี
การ Apoptosis เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการสร้าง
อสุจท่ีิมากเกินไป (Over proliferation) และ
กระบวนท�าลายอสุจิท่ีผิดปกติ อสุจิท่ีผิดปกติ
จะถูกติดเครื่องหมายไว ้ ท่ีเซลล์เพื่อรอให ้
เม็ดเลือดขาวมาท�าลายต่อไป ถ้ากระบวนการ
ดังกล่าวถูกรบกวน อสุจิที่ผิดปกติจะสามารถ
หลุดรอดปนออกมาในน�้าอสุจิได้ นอกจากน้ี
กระบวนการสร้างสายพันธุกรรมท่ีผิดปกติ 
จะส่งผลถึงความแข็งแรงของตัวอสุจิจนเกิด 
DNA damage ได้ 

2.Post-Testicular Sperm DNA 
Fragmentation: มีผลการวิจัยรายงานว่า 

ปริมาณของ DNA fragmentation ของอสุจิ 
ท่ีหล่ังออกมา (Ejaculated sperm) มีค่าสูง
กว่าอสุจิที่ได้จากอัณฑะ (Testicular sperm) 
เพราะภายในถุงเก็บอสุจิ (Epididymis)  
จะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง thiol disulfide 
ส่งผลให้ Chromatin ไม่เสถียรและเกิด 
การแตกหักของ DNA ในที่สุด

3.Oxidative stress: เป็นภาวะท่ีมี 
สาร Reactive oxygen species (ROS)  
มากเกินไป จนท�าให้เป็นอันตรายต่ออสุจิ อสุจิ
จะมีความไวต่อการเกิด Oxidative stress 
เพราะบริเวณเยื่อบุเซลล์ประกอบด้วยกรด 
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid)  
ท่ีท�าปฏิกิริยาได้ง่ายกับสาร ROS น�าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงรปูร่างและการท�างานจนเกิด 
DNA damage

4.Environmental Toxicants:  
มรีายงานว่า ผู้ท่ีได้รบัมลพษิภายในส่ิงแวดล้อม
มีแนวโน้มที่ระดับของ DNA damage ที่สูงขึ้น 

วิธกีารลด Sperm DNA Fragmentation
1.Abstinence period: มีงานวิจัย 

เสนอว่า การงดหล่ัง 1 วันก่อนการเก็บน�้าอสุจิ
เพือ่ท�าการรกัษา ช่วยลดการแตกหักของ DNA 
เ น่ืองจากอสุจิ ใช ้ เวลาอยู ่ ในถุ ง เ ก็บอสุจิ 
(Epididymis) น้อย อสุจิท่ีอยู่ในถุงเก็บอสุจ ิ
เป็นเวลานานจะน�าไปสู่การเส่ือมสภาพของ
โปรตีนใน DNA จนน�าไปสู่การแตกหักของ 
DNA ในท่ีสุด ทว่าน�้าอสุจิท่ีงดหล่ังเป็นเวลา  
1 วันเทียบกับ 5 วันพบว่า จะมีปริมาณของ
อสุจิท่ีเจริญไม่เต็มท่ี (Immature sperm) 
จ�านวนมาก ซ่ึงอสุจิเหล่าน้ีสามารถผลิตสาร 
ROS มาท�าลาย DNA ของอสุจิที่เจริญเติบโต
แล้ว (mature sperm) 

2.Anti-oxidant: สาร Anti-oxidant  
จะป้องการ DNA จากการเกิด Oxidative 
stress ได้แก่ วิตามิน C วิตามิน E หรือสังกะสี 
(Zinc)
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Medical Technician,  
Sperm Laboratory

3 .Techn ique :  เทค โน โลยี ช ่ ว ย 
การเจริญพันธุ ์ (Assisted reproductive 
technology: ART) ที่กระท�าโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง สามารถลดความเส่ียงในการ
แตกหักของ DNA ได้แก่

  Time:  การปล ่อยน�้ าอ สุ จิ ท้ิ ง ไว ้ 
เป ็นเวลานานจะยิ่งท�าให้เกิดการแตกหัก 
ของ DNA เพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังจากที่หล่ังเสร็จ
ควรเริม่กระบวนการคัดแยกอสุจิทันที (Sperm 
preparation) 

 Preparation: ปัจจุบันมีเทคนิคในการ
คัดแยกอสุจิหลายวิธี เช่น Swim up หรือ 
Density gradient เพื่อแยกอสุจิท่ีมีชีวิต 
ออกจากอสุจิท่ีตายแล้ว ซ่ึงเทคนิคดังกล่าว 
มีผลการวิจัยท่ีน่าเช่ือถือรองรับว่า สามารถ 
ลด Sperm DNA fragmentation ได้

 Magnetic activated cell sorting 
(MACs): เทคโนโลยท่ีีช่วยคัดแยก Apoptotic 
sperm ออกจากน�า้อสุจ ิเน่ืองจากอสุจดิงักล่าว
เป็นเซลล์ท่ีผิดปกต ิทีไ่ม่ถูกก�าจัดและหลุดรอด
ออกมา หลังจากท�า MACs พบว่าจ�านวนอสุจิ
ท่ี DNA damage ลดลงและความสามารถ 
ในการเจาะไข่เพิม่ขึน้ (Oocyte penetration)

 Testicular sperm: ด้วยวิธีนี้จะท�าให้
ปริมาณ DNA fragmentation ของอสุจ ิ
มีค่าลดลง แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้
กับเคสที่เกิดความผิดปกติภายใน chromatin 
หรอืความผิดปกตใินการสร้างอสุจ ินอกจากน้ัน 
ยังเป็นวิธี ท่ี invasive คือต้องผ่าตัดหรือ 
ใช้เข็มเพื่อดูดอสุจิจากอัณฑะโดยตรง

เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตรท่ีสมบูรณ์ 
และแข็งแรง หลังตรวจพบว่า Sperm DNA 
fragmentation มีค่าสูงควรรีบปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการรักษา 
ที่ถูกต้องต่อไป

S
perm DNA integrity is one of the contributing factors 
to the embryo development. Sperm DNA damage results 
in a decreased chance of reception and implantation, 
while the chance of miscarriage is increased. 

Causes of sperm DNA fragmentation:
1. Process of Spermatogenesis: 

During the process of, apoptosis prevents 

over-proliferation and marks abnormal 

sperm to be later eliminated by the white 

blood cells. If this process is disrupted, 

abnormal sperm will survive and be 

ejaculated in the semen. Abnormalities in 

DNA synthesis can also affect sperm 

morphology and result in DNA damage. 

2. Post-Testicular Sperm DNA 
Fragmentation: Studies show that the 

amount of DNA fragmentation in ejaculated 

sperm is higher than that of testicular sperm 

due to the thiol disulfide in epididymis that 

disrupts chromatin and results in 

DNA fragmentation. 

3. Oxidative Stress: 
Excessive ROS (Reactive 

Oxygen Species) can be 

harmful to sperm which  

is sensitive to oxidative 

stress as the cell membrane 

is composed with unsaturated 

fatty acid susceptible to ROS reaction. 

Such reaction could lead to DNA damage. 

4. Environmental Toxicants: Several 

studies report that high DNA damage  

is found in men who are exposed to 

environmental toxicants.

How to prevent DNA fragmentation
1. Abstinence Period: Studies suggest 

that a one-day abstinence period before 

sperm collection significantly decrease DNA 

fragmentation as sperm only spends a short 

stay in epididymis. The longer the sperm is 

stored in epididymis, the more likely  

protein in DNA will degenerate and lead  

to fragmentation. However, comparing the 
samples collected after a one-day and  

five-day abstinence period, it is found that 

the number of immature sperms is high. 

These sperms can produce ROS to eliminate 

mature sperms. 

2. Anti-oxidant: Anti-oxidants such as 

vitamin C, vitamin E, and zinc help prevent 

oxidative stress.

3. Techniques: Assisted reproductive 

technology (ART) conducted by experts can 

reduce the risk of DNA fragmentation in 

sperm. The factors include:
 Time: The collected semen needs to 

be processed into sperm preparation 

immediately after ejaculation to reduce DNA 

fragmentation. 

  Preparation: There are currently 

several techniques to separate 

sperms such as ‘swim up’ or 

density gradient techniques 

to extract living sperms., 

These techniques are 

proved to effectively reduce 

sperm DNA fragmentation.

  Magnetic activated 

cell  storing (MACs): This 

technology can separate apoptotic 

sperms from the semen as these are 

abnormal sperms that survive the elimination. 

After MACs, the results show decreased 

DNA damage and a greater oocyte 

penetration capability. 

 Testicular sperms: This technique 

reduces sperm DNA fragmentation but  

is not compatible with chromatin or 

spermatogenesis abnormality cases. 

However, this technique is invasive as it 
requires surgery to collect sperms from the 

testicles. 

To increase your chance of having a 

healthy baby, immediately consult an ART 

expert after receiving a high sperm DNA 

fragmentation test results to get diagnosed 

and treated properly. 
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ร ค พิ ษ สุ นั ข บ ้ า  ห รื อ ท่ี ห ล า ย ค น 

เรียกว่าโรคกลัวน�้า เป็นโรคติดเช้ือ
ร ้ายแรงท่ีมีสัตว ์ เป ็นพาหะน�าโรค 

สู่คน ตามรายงานพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
มักได้รับเช้ือจากการถูกสัตว์กัด ปัจจุบัน
โรคน้ียังไม่มีทางรักษา ผู้ป่วยมักเสียชีวิต
ภายในหน่ึงสัปดาห์หลังเร่ิมแสดงอาการ 
ถึงแม้โรคพิษสุนัขบ้าจะมีวัคซีนท่ีสามารถ
ป ้องกันได ้  แต ่รายงานขององค ์การ
อนามัยโลกกลับพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ ้าท่ัวโลกมีมากกว่า 
40,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ
แถบเอเชียและแอฟริกา พบว่าเด็กอายุ 

ต�่ากว่า 15 ปี คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้ติดเช้ือ

โรคพิษสุนัขบ้า 
RABIES

•

TECHNO REVIEW

ถึงแม้จะเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้า แต่ความจริงแล้วโรคน้ีสามารถก่อ
โรคในสัตว์เลือดอุ่นเล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้ง แมว วัว หรือแม้กระทั่ง
ค้างคาว สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อ Rabies Virus ท่ีส่งผล 
ต่อระบบประสาท โดยท่ัวไปแล้วเชื้อจะมีระยะฟักตัวประมาณ  
2-8 สัปดาห์ เร่ิมแรกผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว จนเชื้อ 
แพร่กระจายไปสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้เกิดการอักเสบ 
ในสมองและกระดูกสันหลัง จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต หากได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไม่ทัน

การดูแลและปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเมื่อถูกสัตว์กัดจะช่วยให้ปลอดภัย
จากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า โดยให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน�้าสะอาด 
ใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและ
พิษสุนัขบ้า แพทย์อาจพิจารณาให้อิมมูโนโกลบูลินซ่ึงมีภูมิต้านทาน 
พิษสุนัขบ้าร่วมด้วย โดยวัคซีนน้ีมีความปลอดภัยสูง สามารถฉีดได ้

ทุกวัย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดประมาณ 4-5 ครั้ง เพื่อให้ 
ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดและควรฉีดตรงตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจะตรวจไม่พบในกระแสเลือด แต่จะพบ 
ในสารคัดหล่ังได้แก่ น�้าลาย น�้าไขสันหลัง ปัสสาวะ และปมรากผม 
ได้เป็นระยะ ไม่ได้พบตลอดเวลา ซ่ึงน�้าลายจะมีความไวในการตรวจ 
สูงกว่าส่ิงส่งตรวจอื่นๆ เพื่อให้ผลการตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันแรกต้องเก็บส่ิงส่งตรวจอย่างน้อย 3 ชนิด หากผลตรวจเป็นลบ 
ต้องส่งตัวอย่างต่อให้ครบ 3 วัน โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 1 ชนิด  
ควรเก็บวันละ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3-6 ชั่วโมง การตรวจมีหลายวิธี  
เช่น การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธีย้อมด้วยแอนติบอดีเรืองแสง  
Direct Immunofluorescence Antibody (DFA) จากน�้าลาย  
หรอืการตรวจ Reverse transcription-polymerase chain reaction 
(RT-PCR) จากน�้าไขสันหลังหรือปัสสาวะ
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นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการท่ัวไป
By Kiettisak Janjirasan, Medical 
Technician, Routine Laboratory

พบว่า สตรีมคีรรภ์ท่ีถกูสัตว์กัดมกัมคีวามกังวลเก่ียวกับการให้วคัซีน
และอิมมูโนโกลบูลินขณะตั้งครรภ์ ว่าอาจส่งผลอันตรายต่อทารก 
ในครรภ์ จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ในปัจจุบันความเส่ียงต่อทารกในครรภ์ระหว่างหญิงท่ีได้รับ 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับอิมมูโนโกลบุลินไม่แตกต่างกับ 
หญิงตั้งครรภ์ปกติ และทารกท่ีคลอดจากแม่ท่ีได ้รับวัคซีนไม่มี 
ความพิการหรือความผิดปกติ อีกท้ังการให้วัคซีนและการให้อิมมูโน- 
โกลบุลินภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรฐานก็ได้ผลที่ดีอีกด้วย

อย่างท่ีทราบกันดีว่าโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีทางรักษา ถ้าติดเชื้อจะ 
เสียชีวิตเกือบทุกราย การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 
อย่างยิ่ง แนวทางป้องกันโดยการควบคุมไม่ให้สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น พาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามก�าหนด หลีกเล่ียง 
ไม่ให้ถูกสัตว์กัด ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีท�างานกับสัตว์ เด็กท่ีชอบเล่นกับสัตว์เล้ียง และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

R
abies is a deadly viral disease most 
often spread to people through the  
bite of infecteds animal. There is  
currently no discovered cure for rabies. 

Once a person begins showing signs and  
symptoms of rabies, the disease is nearly always 
fatal within a week. Despite the availability of  
the vaccine, WHO reports more than 40,000 
deaths from rabies worldwide each year. Most 
cases take place in Asian and African countries, 
with children under the age of 15 accounting for 
40% of the rabies victims.

Rabies virus cannot be detected in the blood, but in other human 

fluids such as, saliva, spinal fluid, urine, and hair follicles. The trace 

of virus is not always detectable, though. Testing on saliva is the  

most effective method to diagnose rabies. At least 3 different  

fluids must be first tested to ensure the accuracy. If the test result 

is negative, more samples must be tested for another two days. 

These samples should be collected 2-3 times a day about every 

3-6 hours. The diagnosis can be conducted with Direct Fluorescent 
Antibody (DFA) on saliva or reverse transcription-polymerase chain 

reaction (RT-PCR) on spinal fluid or urine. 

Bitten pregnant women always concern about getting  

vaccine and immune globulin. According to the USFDA (Food  

and Drug Administration), there is no evidence that rabies  

vaccine and immune globulin affect the baby. The risk of babies 

born with abnormalities in pregnant women who  

received vaccines are no different compared to 

normal pregnat women. Moreover, postexposure 

vaccination and immune globulin are proved 

effective in treating rabies.

Knowing the rabies is lethal and uncurable, 

it is important to take precautions to prevent it. 

Dogs and cats are required to be vaccinated on a 

regular basis. Be careful with stray or wild animals. 

Receive rabies vaccination if you work with animals or  

live in a place where rabies is common. 

Despite the misleading name in Thai that literally 

means ‘Mad Dog Disease,’ rabies can be found in 

almost all mammals such as cats, cows, or bats. 

The disease is caused by rabies virus that causes 

acute infection of the central nervous system.  

The incubation period takes approximately 2-8 

weeks. Initial symptoms include fever, headache, 

progressing within days to symptoms of cerebral 

dysfunction that could lead to death if the patient does not 

receive proper treatment in time. 

Once bitten by an animal suspicious of rabies, you must 

immediately rinse the wound with soap and clean water, apply 

disinfectant, and go to the hospital. The doctor may decide to treat 

you with human rabies immune globulin to the wound site and 

vaccine. These vaccines are safe for people of all ages. The vaccines 

must be taken around 4-5 Dose. To ensure the effectiveness, please 

be strict with the schedule provided by the doctor.
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    ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; สมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย 

3.http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/rabies 
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LIVE SMART

Source / แหล่งที่มา : thaihealth.or.th   Photo / ภาพ : shutterstock.com

ลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นอาการท่ีมักเกิดข้ึน 

เ ม่ือเ ร่ิมภาคการศึกษาใหม่ เ น่ืองจากเด็กๆ  
ต้องเปล่ียนการด�าเนินชีวิต หรืออาจเกิดข้ึน 

จากหลายสาเหตุ เช่น การย้ายไปโรงเรียนใหม่ 
กลัวสังคม ความเจ็บป่วย หรือการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ท่ีรัก ก็อาจเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เด็กปฏิเสธการไปโรงเรียน  
แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถรับมือกับปัญหาสุดคลาสสิค 

ได้ไม่ยาก ด้วยวิธีเหล่าน้ี

รับมืออย่างไร 
เมื่อลูกไม่อยากไปโรงเรียน

HOW TO HANDLE WHEN YOUR CHILDREN 

DO NOT WANT TO GO TO SCHOOL
1. ไม่หนีลูก เพราะไม่เช่นนั้น

เขาจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง
2. เม่ือพ่อแม่ต้องไป ก็ขอให้

กอดและหอมแก้ม พร้อมบอกกับ
ลูกว่าจะกลับมารับให้ตรงเวลา

3. โต้ตอบรุนแรงมักไม่ได้
ประโยชน์ ต้องพูดกับลูกด้วย
ความเข้าใจ ไม่ขึ้นเสียงเพราะ 
จะยิง่ท�าให้เขากังวล อาการแบบน้ี
เป็นเรื่องปกติส�าหรับเด็กในวัย
เปล่ียนผ่าน ลูกของคุณไม่รู ้ว ่า 

ควรจะวางตัวอย่างไร โดยเฉพาะ
เมือ่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอยูใ่น
โรงเรียน

4. สร้างความสนุก โดยลอง
บันทึกภาพถ่ายของลูกท่ีโรงเรียน 
ท้ังตอนเล่นเครื่องเล่นท่ีสนาม  
อยู่กับคุณครูที่รัก การใช้ภาพถ่าย
เข้าช่วยจะท�าให้ลูกรู้สึกสนุก และ
มองเห็นภาพรวมได้มากกว่าแค ่
ค�าพูดอธิบาย
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5. กอด สร้างความมั่นใจ 
ทุกเช้าก่อนเดินทางไปโรงเรียน
หรือก ่อนแยกกัน เมื่อส ่ ง ลูก 
ถงึโรงเรยีนแล้ว แนะน�าให้กอดลูก
ให้แนบแน่นแบบกระชบั การกอด
ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ลูกได้มาก

6. ลดความรีบเร่งตอนเช้า 
ควรจัดกระเป๋าหรือหาเส้ือผ้า 
อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกจากบ้าน
ไปโรงเรียน เช่น เตรียมเส้ือผ้า 
รองเท้า หรือโบว์ผูกผมไว้ก่อน  
รุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้ไม่รีบจนเกินไป

7. หากลูกร้องไห้กอดแขน
กอดขาแบบไม่อยากให้ไปไหน 
ต้องกลับมาดูว่าเป็นเพราะปัญหา
ท่ีบ้านหรอืเพราะปัญหาท่ีโรงเรียน 
ซึ่งอาจจะต้องปรึกษากับครู

8. หาของดูต่างหน้า บางคร้ัง
การอยู่ที่โรงเรียนคนเดียว ลูกอาจ
มีช่วงเวลาท่ีเหงาบ้าง อาจจะหา
รูปครอบครัวให้ลูกไว้ดูแก้เหงา

9. ลูกร้องติดต่อยาวนาน 
กว่าสองสัปดาห์ ต้องหาสาเหตุ
โดยด่วน ร่วมมือกันท้ังครูและ 
ผู้ปกครอบ ถ้าพยายามแล้วแต่ 
ไม่ได้ผลให้พาไปพบแพทย์

10. หม่ันสอดส่องพฤติกรรม 
การใช้โซเชียล มีเดีย ในยุคที่เป็น
สังคมเทคโนโลยี เด็กอาจถูก 
กล่ันแกล ้งจากการใช ้โซเชียล 
มเีดยีได้ และเป็นผลท�าให้ไม่อยาก
ไปโรงเรียน พ่อแม่ควรสร้างความ
สัมพันธ์อันดีให้กับลูก เพื่อให ้
ลูกไว้วางใจมากพอจะบอกเล่า 
ทุกเรื่องราวในชีวิตของเขาได ้  
เมื่อมีปัญหาอะไรลูกจะได้กล้า 
ขอค�าปรึกษากับเรา

ปัญหาการไม่อยากไปโรงเรยีน
จะมีความแตกต่างกันในแต่ละ 
ช่วงวัย หากพบว่าปัญหาของลูก
คือส่ิงใด และสามารถช่วยเหลือ
แก้ไขแต่เน่ินๆ ได้ ส่ิงเหล่าน้ัน 
ก็จะดีขึ้น ท�าให ้ เด็กสามารถ 
ปรับตัวดีขึ้น  และมีความสุข 
กับการไปโรงเรียน

When a new school term starts, it is possible that your  
children might not want to go to school because they 
have to change their ways of life. Other reasons include 
moving to a new school, anti-society, sickness, or loss 

of beloved ones. One of these might be a reason that the children do 
not want to go to school. But no worries, you can cope with this  
classic problem easily.

1. Do not turn your children 

away otherwise they will feel 

abandoned.

2. When you really have to 

go, please give them a hug and 

cheeky kiss and tell them that 

you will come back to pick them 

up on time.

3. Aggressive response is 

never the answer. You need to 

talk to them compassionately 

without raising your voice 

because it will make them even 

more worried. This behavior is 

normal for the children in 

transition. They do not know 

how to behave especially when 

they have to spend quite a lot of 

time in school.

4. Create fun vibes by taking 

photos of your children at school 

while they are playing in the 

playground or staying with their 

beloved teachers. When they 

see the photos, they will feel 

more fun and see the big picture 

more than just listening to your 

verbal explanation. 

5. “Hug” them to build up 
their confidence before going to 

school or separating after they 

have reached the school. We 

suggest you to hug them tight 

(but not so tight that they hurt). 

Hugging can considerably 

“กอด” ทุกเช้าก่อนเดินทางไปโรงเรียน
ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกได้ไม่น้อย

increase their confidence.

6. Reduce the morning 

rush. School bags, clothing,  

or other equipment should be 

well prepared so that your 

children can reach the school in 

time. For example, you should 

prepare their clothes, shoes or 

hair ribbons at night so there is 

no rush in the morning.

7. If you find that sometimes 

your children cry and just hold 

your limbs like they will never let 

you go, you might need to look 

back. They might have some 

problems at home or school. 

You might need to consult this 

with their teachers.

8. When they feel lonely, 

give your children something as 

your representative. To be at 

school without you might make 

them feel lonely sometimes. You 

might give them family photos 

so that they can have a look.

9. If your children keep 

crying longer than two weeks, 

you have to find the cause 

urgently, looking back at home 

or talking with teachers. If you 

have tried and nothing is better, 

you should take your children to 

see a doctor. 

10. Observe your children’s 

Internet surfing. In this era of 

technology, they might be 

abused through social media so 

they do not want to go to school. 

You should build up good 

relationship with your children 

to earn their trust so that they 

can share everything in their 

lives with you. As a result, when 

they have problems, they dare 

to seek advice from you.

Children in different ages 

will have different problems on 

not wanting to go to school.  

If you find what their problems 

are, you give them support early. 

This can make the situation 

better and the children will be 

well adjusted and happy to go 

to school. 
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BASED ON TRUE STORIES

ความหวังหน่ึงของคนเป็นพ่อแม่หลังจากลูกออกเรือน 

มีครอบครัวท่ีดีแล้วก็คือ “การได้อุ้มหลาน” เพราะ 
ลูกหลานเป็นเสมือนก�าลังใจ เป็นความสุข เป็นสายใย 

ท่ีร ้อยรัดใจคนในครอบครัวไว ้ด ้วยกัน โดยเฉพาะ
ครอบครัวใหญ่อย่าง คุณหน่ึงฤทัย แซ่เฮง หรือ คุณหน่ึง และ 
คุณวุฒิวงษ์ ศรีอริยะกุล หรือ คุณบอล ท่ีน่ังอยู่กับเราในตอนน้ี

อุ่นไอรัก...จาก
ครอบครัวใหญ่

GREAT LOVE 

FROM THE BIG FAMILY

คุณหนึ่งเร่ิมต้นเล่าว่า เขาท้ังคู ่มีเช้ือสายจีนและเป็น 
คนราชบรีุโดยก�าเนดิ แต่งงานกันเม่ือปี 2556 ซึง่ยงัถือว่าอายุ
ไม่มากนักในขณะนั้น คือ 28 และ 29 ปี จึงขอเวลา 1 ปี 
เพ่ือเดินทางท่องเท่ียวกันตามประสาคู่รัก ก่อนจะมีโซ่ทอง 
ไว้คล้องใจ แม้ทางคุณแม่ของคุณบอล หรืออาม่าของเด็กๆ  
จะอยากอุ้มหลานแล้วก็ตามที

แต่เม่ือถึงเวลาท่ีจิตใจพร้อม ร่างกายกลับไม่พร้อม 
อย่างที่ต้ังใจเอาไว้

 อุ่นใจเม่ือเริ่มต้น 
“เร่ิมแรกเราก็ปล่อยธรรมชาติ ตรวจกันทุกเดือนเลยแต่ก็

ไม่ท้อง จนคุณบอลไปเจอเพ่ือนท่ีสนิทกันแนะน�าให้มาท่ี 
เจตนนิ เพราะญาติๆ เขาบนิจากเมืองจีนมาท�าท่ีนีไ่ด้ไป 4 คน
แล้ว เท่านั้นแหละ อาม่าให้มาที่นี่เลย อาม่าจ่ายให้ทุกอย่าง 
อาม่าอยากอุ้มหลาน” คุณหนึ่งเริ่มต้นเล่า

คุณหน่ึงและคุณบอลได้ปรึกษากับคุณหมอปิ ๋ม หรือ 
พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักด์ิชัย ผู้เช่ียวชาญด้านสูติศาสตร์ 
นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ ์ ตามค�าแนะน�า 
ของเพ่ือน และเม่ือคุณหมอพิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนั้น 
คุณหนึ่งและคุณบอลยังถือว่าอายุยังไม่มากนัก จึงแนะน�า 
ให้ใช้วิธี “นับวัน” เป็นวิธีแรก และ “ฉีดเช้ือ” หรือ IUI  
(Intra - Uterine Insemination) เพ่ือกระตุ้นไข่ ท�าไป 4 คร้ัง  
แต่ก็ไม่ได้ผล จึงตัดสินใจท�าเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI 
(Intracytoplasmic Sperm Injection) ซึ่งระหว่างนั้นทั้งคู่
ต้องมาตรวจทุกสัปดาห์อยู่แล้ว และจากการท�า IUI นี่เอง  
ท่ีท�าให้คณุหมอพบความผดิปกติบางอย่างในร่างกายคณุหนึง่

“ระหว่างท่ีฉีดกระตุ้นไข่ คุณหมอปิ๋มก็แปลกใจว่าท�าไม
ซีสต์ท่ีท่อน�าไข่ก้อนนี้มันโตขึ้นทุกสัปดาห์เลย คุณหมอปิ๋ม 
เลยพูดว่า เอาแม่ก่อนนะ เพราะมันอาจจะเป็นเนื้อร้ายก็ได้ 
ซึ่งตอนนั้นทั้งเราและที่บ้าน คือ อาม่า อากง และญาติพี่น้อง
ใจเสียกันมากเลย คุณหมอปิ๋มก็จัดการส่งตัวเราไปผ่าตัด 
เพ่ือน�าเนือ้ก้อนนัน้ไปตรวจมะเร็งด้วย โดยเน้นว่าแผลต้องสวย
ท่ีสุด เพราะเรายังต้องใช้ท่อน�าไข่อยู่ เสร็จแล้วต้องพักฟื้น  
3 เดือน และโชคดีท่ีมันเป็นแค่ซีสต์ ก็โล่งอกกันท้ังบ้าน  
แล้วเดินหน้าเร่ืองลูกต่อ” คุณหนึ่งเล่าย้อนถึงประสบการณ์
สุดลุ้นระทึก

“หลังจากนั้น เม่ือร่างกายแข็งแรงดีก็เร่ิมกระบวนการ 
ท�าเด็กหลอดแก้ว ปรากฏว่าเรามีปริมาณไข่น้อย คือมีแค่  
6 ฟอง และเม่ือน�าอสุจิมาผสมกับไข่ก็ใช้ได้เพียง 4 ฟอง  
พอใส่เข้าไป ปกติเขาให้นอนโรงพยาบาลแค่ประมาณ 3 วัน 
นี่อาม่าเป็นห่วงหลานมาก จัดให้เรานอนไปเลย 7 วัน อาม่า
ดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง (คุณหนึ่งและคุณบอลหัวเราะชอบใจ) 
และปกติถ้าใส่ไข่เข้ามาแล้วต้องอยู่นิ่งๆ เต็มที่แค่ 1-2 เดือน 
นี่คือเราต้องนอนนิ่งๆ 4 เดือน ไม่ได้ท�าอะไรเลย ไม่ได้ไปไหน 
อยู่แต่ในบ้าน”

 ไอรักท่ีอบอวล 
คณุบอลเล่าความรู้สกึเม่ือทราบว่าก�าลงัจะมีลกูคนแรกว่า 

“อาม่าติดตามทุกสถานการณ์ พอท้องน้องบิก๊บอสเท่านัน้แหละ 
อาม่าดีใจมาก เฮท้ังบ้าน ฉลองกันข้ามวนัข้ามคนื หลานคนแรก 
ของตระกูล อาม่าหวงน้องบิ๊กบอสมากกก (ลากเสียงยาว)”

และคุณหนึ่งก็ช่วยเสริมอย่างติดตลกว่า “พอคลอดน้อง
บิก๊บอส อุม้ออกไปเซเว่น พนกังานยงัถามเลยว่า ท้องเม่ือไหร่ 
เพราะต้ังแต่ท้องเราเพ่ิงมีโอกาสได้เดินห้างตอนน้องบิ๊กบอส 
1 ขวบ ทุกคนประคบประหงมมาก หวงมาก เลี้ยงและดูแล
กันแบบปลอดเช้ือเลย (เล่าไปหัวเราะไป)”

นอกจากความรักความห่วงใยจากครอบครัวแล้ว คณุบอล
และคณุหนึง่ยงัช่ืนชมคณุหมอป๋ิมท่ีช่วยดูแลครอบครัวของตน
ต้ังแต่ต้น ยังคงเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอ “คุณหมอปิ๋มเก่งมาก 
น่ารักมาก ให้ค�าปรึกษาทุกอย่าง ถามได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะยุ่ง
แค่ไหนก็มีเวลาให้เราเสมอ และจ�าช่ือคนไข้ของตัวเองได้หมด” 
ทั้งคุณหนึ่งและคุณบอลช่ืนชมคุณหมอไม่หยุดปาก

 อบอุ่น ม่ันคง ตลอดไป 
“ตอนน้องบิก๊บอสอายไุด้ 1 ขวบก็ต้ังใจจะกลับไปปรึกษา

คุณหมอส�าหรับลูกคนต่อไป เพราะอาม่าอยากได้หลานอีก 
และเราก็อยากมีน้องให้บิ๊กบอส ปรากฏว่าน้องบิ๊กไบรท์ 
ก็มาค่ะ มาเองตามธรรมชาติ แม้เราสองคนจะไม่ค่อยชอบเข้า
กรุงเทพ แต่ก็ฝากท้องไว้กับคุณหมอปิ๋มเหมือนเดิม ทุกวันนี้ 
ก็พาเด็กๆ ไปฉีดวัคซีนท่ีเจตนิน เพราะม่ันใจและไว้ใจท่ีน่ี  
เด๋ียวนี้เวลาเจอใครมีลูกยากก็จะแนะน�าให้มาท่ีนี่ท่ีเดียวเลย 
ไม่ต้องคิดเยอะ” คุณหนึ่งและคุณบอลเล่าถึงความเช่ือม่ัน 
ในโรงพยาบาลเจตนินด้วยความยินดี
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“เราตั้งใจปลูกฝังลูกว่า 
ไม่ต้องเรียนเก่ง แต่ให้เป็น
คนดี อยากให้เขาใช้ชีวิต
กับครอบครัว เลี้ยงลูกให้

ผูกพันกับเราดีกว่า”
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 “We intend to foster our children 
to be good rather than smart 
people. We want them to spend 
their lives with the family and have 
bonds with us.”

F
or parents whose children have 
already got married and had their 
own good families, one of their 

hopes is to “carry their grandchildren”. 
For old people, offspring are like mental 
support, happiness, and the bond that 
binds all family members together,  
especially in the big family of Khun  
Nuengruethai ‘Nueng’ Saeheng and Khun 
Wutthiwong ‘Ball’ Sriariyakul. 

คุณหนึ่งท้ิงท้ายว่า “เรากะจะรอให้น้องบิ๊กไบรท์อายุได้
สัก 1 ขวบ แล้วจะไปหาคุณหมอเพ่ือลูกคนต่อไปอีก อาม่า
บอกว่า เค้านอนหนาวรอเราอยู ่รีบๆ ไปเอามา” (ความหมาย
ของอาม่าท่ีกล่าวออกมาอย่างนัน้คือ ยงัเหลอืตัวอ่อนท่ีฟรีซไว้
อีก 1 ตัว ให้รีบกลับไปรับเขามาไวๆ นะ อาม่าอยากได้หลาน
อีกคนแล้ว) ซึ่งประโยคบอกเล่าถึงอาม่าเรียกเสียงหัวเราะได้
อีกระลอก

สุดท้าย แม้ทางคุณหนึ่งจะมีความกังวลเล็กๆ ว่า ลูกๆ  
ท้ังสอง ท่ีจะเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก ความอบอุ่น และ
ความเอาอกเอาใจของผู้ใหญ่ในครอบครัวใหญ่นี้ อาจท�าให้
พวกเขากลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองได้ แต่เม่ือพิจารณาจาก
การเลีย้งลกูด้วยเหตุผล และความต้ังใจท่ีจะสอนให้ลกูเป็นคนดี 
มากกว่าคนเก่งของคุณพ่อบอลคุณแม่หนึ่งแล้ว จะเห็นว่า 
ความรัก ความอบอุน่ท่ีเด็กๆ ได้รับนัน้ จะแปรเปลีย่นเป็นพลงั
และเป็นเกราะคุ้มกันให้หนุม่น้อยท้ังสองมีจติใจท่ีเข้มแขง็ และ
มีชีวิตที่ดีได้ในอนาคต

Khun Nueng started the conversation with us by 

telling the family background. Both of them are  

Chinese - Thai born in Ratchaburi. They got married in 

2013 when they were quite young at the ages of 28  

and 29. They allowed themselves to travel and spend 

their time together as a newly married couple for a year 

before thinking to have a child. Khun Ball’s mother or 

“Grandma”, however, wanted to carry her future child 

badly.

But when the couple were mentally ready to have 

one, their bodies were not. 

 Starting with good encouragement 
“At first we let it be naturally. We checked the result 

every month but nothing happened. We had been trying 

until Ball met his close friend in Ban Pong and he 

recommended Jetanin to us. His relatives flew from 
China to get treatment here and four of them were 

successful already. Just hearing that, Grandma told us 

to come here. She paid for all expenses, wanting to 

carry a grandchild.”

Khun Nueng and Khun Ball consulted with “Dr.Pim” 

or Dr.Piyapan Punyathanasakchai, obstetrician and 

gynecologist specialising in reproductive medicine,  

as suggested by the friend. When the doctor considered 

and saw that, at that time, both of them were not that 

old, she suggested them to “count the days” and then 

do “IUI” (Intra – Uterine Insemination) to stimulate the 

eggs. They did it four times but were not successful.  

คุณวุฒิวงษ์ ศรีอริยะกุล  อายุ 34 ปี / Mr.Wutthiwong Sriariyakul  Age 34 years 

คุณหนึ่งฤทัย แซ่เฮง  อายุ 33 ปี / Ms.Nuengruethai Saeheng  Age 33 years
ด.ช. ศุพสิทธ์ิ ศรีอริยะกุล  อายุ 3 ขวบ / Master Supasit Sriariyakul  Age 3 years 

ด.ช. นันธภพ ศรีอริยะกุล  อายุ 3 เดือน / Master Nuntapop Sriariyakul  Age 3 monts 
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So they decided to go for ICSI (Intracytoplasmic  

Sperm Injection). During that time, they needed to  

come for a check every week. From IUI, the doctor 

found something wrong in Khun Nueng’s body. 

“During the injection to stimulate the eggs, Doctor 

Pim was wondering why the cyst in the uterine tubes 

got bigger and bigger every week. The doctor so said 

we needed to save the mother first. It might be a cancer. 

At that time, both of us and the family, namely Grandma, 

Grandpa, and all the relatives, were so sad. The doctor 

sent me to have an operation to get rid of the cyst and 

get it for cancer analysis. She emphasized that the 

incision had to be very neat as I still had to use the 

uterine tubes. After the operation, I needed to take a 

rest for three months. Luckily it was just a cyst. Everyone 

felt relieved and we went ahead for having a child,” 

Khun Nueng recalls the exciting experience. 

“After that when I was healthy, we started doing ICSI 

again. It was found that I had small number of eggs, 

only six, and only four worked for sperm injection. After 

the injection, normally it needs only three day rest in a 

hospital. But because Grandma was so worried about 

the baby, she got me to stay at the hospital for seven 

days. She paid for all expenses (the couple laugh 

happily). Normally after sperm injection, a mother has 

to lie still about one month or up to a maximum of two, 

but I had to lie still for four months, doing nothing, not 

going out anywhere, only staying home.” 

 

 Surrounded by love 
Khun Ball shares his feeling when he knew that he 

was going to have his first child. “Grandma followed up 

all the situations closely. When Big Boss came, she was 

very glad. The whole family was happy, too. We had big 

celebrations. Big Boss is the first grandchild of the 

family. Grandma loves and cares him a lot.”

Khun Nueng added funnily that “After I 

gave birth to Big Boss, I took him to 

7-11 around the corner, a staff 

there asked with surprise 

when I got pregnant. I did 

not go anywhere since I 

had been pregnant until 

Big Boss was one year  

old. Everyone massively 

coddled and pampered him. 

I can say that he got like a 

germ-free care! (Khun Nueng 

gives a big laugh.)

Apart from the family’s 

wholehearted love given  

to Big Boss, Khun Ball  

and Khun Nueng were 

impressed by Doctor Pim 

who gave her great care to the 

family since the very beginning 

and was always caring about the boy. 

“Doctor Pim was very good and lovely. She always  

gave good advice. We could ask her about everything. 

No matter how busy she was, she would always make 

time for us. She also could remember all her patients’ 

names,” Khun Nueng and Khun Ball admire the doctor 

unceasingly. 

 Forever warm and stable 
“When Big Boss was one year old, we intended to 

consult with the doctor again for the next child because 

Grandma wanted to have another grandchild and we 

wanted Big Boss to have a sibling. And Big Bright came, 

naturally. Although both of us did not like to come to 

Bangkok, we had the antenatal care with Doctor Pim 

again. Up to now, we still get our children to have 

vaccine injection at Jetanin because we have confidence 

and trust in here. Now when I meet those who have 

difficulties in having a child, I will recommend Jetanin 

to them, just only this place, no need to think much,” 

Khun Nueng and Khun Ball say cheerfully with 

confidence in Jetanin. 

Khun Nueng concluded the conversation that  

“we think we will wait until Big Bright reach one year 

then we will go to see the doctor again for the next  

baby. Grandma said that it is lying there freezing  

waiting for us to get it. Just go get it.” (She said that 

because there is one frozen egg left, so just go back to 

pick it up. She wants to have another grandchild).  

That statement about Grandma gives a big laugh again. 

At last, although Khun Nueng is slightly concerned 

that her two children who are growing up with all  

the love and care from the seniors in this big family  

will become spoiled children, considering the 

grandparent’s reasonable ways of caring and  

intention to raise the children to be good rather than 

smart people, she believes that the love and warmth 

given to the kids will become power and armours  

to protect both of them, making them mentally strong 

and have good lives in the future. 
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ก้าวสู่ฝัน เชื่อมั่นใน 
“ครอบครัว”

WITH TRUST IN THE “FAMILY”,  

DREAM FULFILLED 
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ารเร่ิมต้นสร้าง “ครอบครัว” จากคนสองคน  
โดยส่วนใหญ่แล้วล้วนมีเป้าหมายคือ การมีลูก
หรือมีทายาทไว้สืบสกุล และแขกของเราวันน้ี 

ท่ีครองคู่มานานกว่า 17 ปี ก็มีฝัน และความฝัน
ก�าลงัจะเป็นจริงในอกีไม่กีเ่ดือนข้างหน้า แต่กว่าจะมาถึงจุดน้ี
เส้นทางแห่งความฝันของพวกเขาไม่ง่ายเลย

คุณศรีวรรณ คุณะศาสตร์ หรือ “คุณไปท์” อายุ 39 ปี 
และ คุณการัณยภาศ ศรีสุข หรือ “คุณกร” อายุ 40 ปี  
เดินควงคู่กันมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเปี่ยมสุข พาให้เรา
พลอยอมยิ้มไปด ้วย และท้ังสองก็ยินดีบอกเล ่าถึง
ประสบการณ์ท่ีน�าพาไปสู ่การมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ 
ด้วยความเป็นกันเอง

 ก้าวข้ามความผิดปกติ 
คุณไปท์บอกเล่าถึงสาเหตุภาวะการมีบุตรยากของ

ตนเองว่า “เราแต่งงานกันได้ 2 ปี แต่จริงๆ เรารู้จักกัน 
และใช้ชีวิตคู่กันมาราว 17 ปี พอคิดจะมีลูกก็เลยเริ่มต้น 
ลองใช้วิธีธรรมชาติ แล้วมันก็ไม่ส�าเร็จ เพราะตัวเองมีโรค
ประจ�าตัวอยู่ คือ ต่อมใต้สมองท�างานผิดปกติ ท�าให้ไม่มี
ประจ�าเดือน ซึ่งถ้าไม่กินยาก็จะไม่มีประจ�าเดือนเลย”

“ตอนแรกไปปรึกษาท่ีโรงพยาบาลอื่นก่อน คือช่วงปี 
2558 ซ่ึงคุณหมอทางน้ันก็รกัษาด้วยการท�าให้ประจ�าเดอืน
มาเป็นปกติก่อน ใช้เวลาประมาณเกือบปีก็ยังไม่ได้ท�าอะไร 
และอายุเราสองคนก็มากขึ้นเรื่อยๆ”

คุณกรช่วยเสริมภรรยาว่า “ระหว่างท่ีรอตอนน้ันก็ได้
เจอเพือ่นท่ีเป็นวศิวกรตดิตัง้เครือ่งมอืแพทย์ให้โรงพยาบาล
เจตนิน ก็แนะน�าและบอกว่าเพื่อนๆ หลายคนก็มาท�าท่ีน่ี 
แล้วก็ได้น้องกัน” น่ันจึงเป็นสาเหตุให้ท้ังคู่ตัดสินใจมาท่ี 
โรงพยาบาลเจตนิน

 ก้าวแรกด้วยความเชื่อใจ 
“หลังจากท่ีเพื่อนแนะน�า เราก็โทรเข้า Call Center 

ก่อนจะ walk in เข้ามาด้วยความเชือ่ใจ ไม่ได้ระบุชือ่แพทย์ 
ไม่ได้ระบุว่าแพทย์หญิงหรือชาย ไม่ได้เลือกเลย และก็ดี 
ตรงท่ีทุกคนจะต้องเข้าไปพบกับแผนกให้ค�าปรึกษาก่อน 
เพือ่ให้เขาอธบิายรายละเอยีดต่างๆ ก่อนจะนัดให้เราไปพบ
คุณหมอสิริสุข” คุณกรเล่าถึงขั้นตอนก่อนจะได้พบกับ
แพทย์หญิงสิริสุข อุ่ยตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ 
นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ บุคคลส�าคัญท่ีช่วย
สานความฝันของเขาทั้งคู่ให้เป็นจริง

คุณไปท์เล่าถงึขัน้ตอนการรักษาท่ีรกัษาควบคู่ไปกับการ
ให้ยารักษาต่อมใต้สมองว่า “ครั้งแรกก็ฉีดเชื้อ หรือ IUI 
(Intra – Uterine Insemination) แล้วไม่ส�าเร็จ คุณหมอ
ก็เลยให้ท�า ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) 
หรือการปฏิสนธินอกร่างกาย” 

“แล้วพอตรวจพบว่า เรามีไข่น้อยกว่าปกติ รอบแรก 
เก็บได้ 7 ใบ และไปตรวจโครโมโซมก็เสียหมด ใช้ไม่ได้เลย 
แต่เราก็ไม่ท้อนะ หมอบอกว่าไม่เป็นไร เก็บใหม่ รอบสอง 

กเ็กบ็ไข่ได้ 4 ใบ ซึง่น้อยกว่าเดมิ คุณหมอเลยบอกว่า งัน้ท�า 
ICSI เลย ใส่ตัวอ่อนไป 2 ตัวแรกไม่ส�าเร็จ คราวนี้เลยใส่อีก 
2 ตัวสุดท้ายที่เหลือ ผลออกมาคือส�าเร็จ”

คุณไปท์เล่าไปยิ้มไป ซ่ึงคุณกรก็รีบพูดต่อในทันใดว่า 
“พอได้ยินคุณหมอแจ้งผลว่าติดแล้วนะก็ดีใจ เพราะ 
คุณหมอก็ลุ้นตัวโก่งเลย เรารอกันมา 3 ปี แล้วผมก็ไปโม้ 
กับคนทั้งตลาดเลย” 

 ก้าวเล็กๆ อย่างม่ันคง 
เมื่อถามถึงค�าแนะน�าของคุณหมอ ในการดูแลว่าท่ี 

คุณแม่ คุณไปท์จึงเล่าต่อว่า “คุณหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลย 
บอกอยากท�าอะไรก็ตามสบาย แต่หมอขอแค่ 10 วันที่ใส่
ตวัอ่อนกลับเข้าไป อย่าขยบัมาก แต่น่ี (ชีไ้ปทีคุ่ณกร) ให้อยู่
เฉยๆ ไม่ท�าอะไรเลยตั้ง 2 เดือน” ซ่ึงคุณกรก็รีบบอกถึง
เหตุผลว่า เกรงจะกระทบกระเทือนไปถึงลูก และเป็น
อันตรายกับตัวคุณแม่ “เราก็จะเป็นคนดูแล คอยส่งข้าว 
ส่งน�้า เช้าออกไปท�างาน กลางวันก็จะเอาข้าวไปส่ง ซึ่งเรา
ก็ท�าธุรกิจส่วนตัว มันเลยดูแลกันได้”

ผ่านไป 3 เดือน เมื่อทั้งคุณกรและคุณหมอสิริสุขมั่นใจ 
ว่าคุณไปท์และลูกน้อยในครรภ์แข็งแรงดี คุณไปท์จึงได้ 
กลับไปช่วยคุณกรท�างานซ่ึงเป็นธรุกิจครอบครวั เพือ่รอรบั
ลูกสาวตวัน้อยๆ ท่ีมกี�าหนดคลอดในช่วงปลายเดอืนมนีาคม
ปี 2562 นี้

 จากก้าวแรก... สู่สัปดาห์ท่ี 20 
“นับจากวันแรกท่ีตัดสินใจเข้ามาปรึกษาท่ีเจตนิน  

จนถึงตอนนี้ที่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์กับอีก 3 วัน ก็ใช้เวลา
รักษารวมปีกว่าเกือบปีครึ่ง ถือว่าเร็วแล้ว” คุณไปท์พูดถึง 
ความประทับใจในการมารักษาที่เจตนิน

“คุณหมอดูแลดี อัลตราซาวน์ 4 มิติให้ดูละเอียดยิบ  
ได้เห็นหมดเลย ลูกสมบูรณ์ดี แล้วก็ได้ไปอบรมครรภ์
คุณภาพ วิทยากรก็ดีมาก ได้ความรู้ท้ังเรื่องการสอนให้ 
คุณพ่อนวดให้คุณแม่เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น ซ่ึงวิทยากร 
จะสอนเรื่องการปฏิบัติตัว การดูแลคุณแม่ อาหารการกิน 
โยคะ และการออกก�าลังกาย”

 ก้าวต่อไปด้วยความเชื่อม่ัน 
ก่อนจากกันไป ว่าท่ีคุณพ่อและคุณแม่อารมณ์ดีคู่น้ี  

ได้ฝากค�าแนะน�าไปยงัคู่อืน่ท่ีฝันอยากมคีรอบครวัท่ีสมบูรณ์ 
แต่มภีาวะมบุีตรยากไว้ 3 ข้อ คือ “ต้องใจเยน็” “ต้องปฏบัิติ
ตามค�าแนะน�าของแพทย์อย่างเคร่งครัด” และ “ต้องมี
เวลา” คุณกรและคุณไปท์กล่าวเสริมกัน พร้อมรอยยิ้ม 
ในแววตาและใบหน้าของคนที่ก�าลังก้าวเข้าใกล้ความฝัน 
ที่ก�าลังจะเป็นจริง

“เราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ 
ครอบครัวก็ต้องมีพ่อ มีแม่ มีลูก อยู่กัน 

สองคนแล้วก็ต้องมีลูกไว้เป็นก�าลังใจ 

ในการท�างาน ในการใช้ชีวิต”
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BASED ON TRUE STORIES

F
or a couple to start a “family” together, one 
of their goals is always to have a child or heir 
to continue the family’s legacy. Today our 
guests are the couple that have been  

together for 17 years. They have a dream which will 
come true in the next few months. However, to get 
to this point, their road to the dream was not rosy 
- considerably rough. 

Khun Sriwan ‘Pite’ Khunasart, 39, and Khun 

Karanyapas ‘Korn’ Srisuk, 40, walk to us hand in hand 

with such happy smiles on their faces that make us 

smile too. Both of them are welcome to amicably 

share us their experiences in building the complete 

family.

 Getting over the abnormality 
Khun Pite starts by telling us the reason of his 

difficulty in having a child. “We have been married for 

two years but we have known each other and been 

together for 17 years. We thought of having a child 

so we got married. At the beginning, I tried to get 

pregnant naturally. It did not work though because  

I got pituitary gland disorder resulting in the absence 

of menstruation. If I did not take birth control pills, the 

menstruation would not occur at all.”

“At first we went to consult with another hospital. 

That was in 2015 and the doctor there treated by 

getting the menstruation back to normal. It took about 

a year and we could not do anything, only getting 

older.”

Khun Korn added that “while we were waiting,  

I met my friend who was an engineer installing medical 

equipment for Jetanin. He introduced Jetanin to us, 
telling that many friends got treatment here and they 

could have babies.” That’s the reason why the couple 

made a decision to come to Jetanin. 

 Taking the first step with trust 
“After getting recommendation from the friend, 

we called to the Call Centre before walking in with 

trust. We neither required a specific doctor nor chose 

doctor’s gender. It was good that everyone coming 

here had to meet with the Consultation Department 

first to get briefed about all details. Then we were 

appointed to meet with Dr.Sirisuk.” Khun Korn told 

us each step they took before meeting with Dr.Sirisuk 

Uitrakool, obstetrician and gynecologist specialising 

in reproductive medicine, the important person who 

made their dream come true.

Khun Pite tells us the steps of treatment that were 

carried on in parallel with the medication for the 

pituitary gland disorder. “At first we did IUI (Intra – 

Uterine Insemination) but not successful so the doctor 

tried ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection).

“After checking, it was found that I had fewer eggs 

than normal. In the first collection, we could collect 
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 Next step with confidence 
Before ending the conversation, the happy 

parents to be offer good advice for other couples who 

have dreams to have complete families but have 

difficulties in having children. There are three things 

to follow: “be calm”, “follow doctor’s advice strictly”, 
and “must have time”. Khun Korn and Khun Pite 

suggest with big smiles in their eyes and on their faces 

that demonstrate the real happiness of people whose 

dreams are going to come true. 

คุณการัณยภาศ ศรีสุข  อายุ 40 ปี / Mr.Karanyapas Srisuk  Age 40 years 

คุณศรีวรรณ คุณะศาสตร์  อายุ 39 ปี / Ms.Sriwan Khunasart  Age 39 years

seven eggs which were found useless after the 

chromosome check. We were not discouraged 

though. The doctor said that never mind, we could 

collect again. The second time we could collect four 

eggs that was even fewer. The doctor then suggested 

us to go for ICSI. The first injection of two sperms was 

not successful. We then injected the last two and got 

a positive result.”

Khun Pite shares the story with smiles. Khun Korn 

immediately adds that “when the doctor told that the 

result was positive, we were so glad because it was 

challenging for the doctor as well. We had been 

waiting for three years. After knowing the result,  

I spread the news around the city. 

 Taking small steps firmly 
Asked about the doctor’s suggestion on mother 

care, Khun Pite tells “the doctor did not forbid me to 

do anything. She said you can do whatever you want 

but I need only ten days to put the sperms back. Don’t 

move much. The doctor needed only ten days but 

this one (pointing to Khun Korn) asked me to do 

nothing for two months.” Khun Korn hurriedly tells the 

reason that he did not want anything to disturb the 

baby and the mother. “I was a caretaker, keeping 

feeding them. I went to work in the morning and 

brought some food home at lunch time. I was running 

my own business, so I could manage time to take care 

of them.”

After three months, when Khun Korn and Doctor 

Sirisuk were confident that Khun Pite and the fetus 

were healthy, Khun Pite could go back to help Khun 

Korn run the family business, waiting for the baby girl 

who is going to arrive by the end of March 2019. 

 From the first step...to the 20th week 
“From the day we decided to come to Jetanin until 

now where I have been pregnant for 20 weeks and 

three days, it has been almost a year and a half. That’s 

pretty fast,” Khun Pite shares her impression on 

Jetanin’s treatment. 

“The doctor took very good care of me. We did 

the 4-dimensional ultrasound to check everything. 

We saw through and the fetus was fine. I attended 

the “Quality Pregnancy” training. The lecturer was so 

good, teaching about how fathers could massage 

mothers during pregnancy, how to take care the 

mothers and about food, yoga, and exercises.”

“We want to have a complete family  

that consists of a father, a mother  

and children. Staying as a couple,  
you have to have children so that you 
have encouragement to work and live.”
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QUALITY OF LIFE

ผ่าคลอดกับคลอดเอง  
แบบไหนดีกว่ากัน?

WHICH ONE IS BETTER BETWEEN 

C-SECTION AND NATURAL DELIVERY?

ารคลอดลูกท่ีดีท่ีสุดคือการคลอดตามธรรมชาติ ถือเป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ในขณะท่ี 

การผ่าตัดคลอดก็ถือเป็นตัวช่วยท่ีดีมากส�าหรับการท�าคลอดเช่นกัน ท้ังน้ี หัวใจส�าคัญของการท�าคลอด 

คือ “แม่รอด ลูกปลอดภัย” ดังน้ัน การเลือกวิธีจึงต้องข้ึนอยู่กับข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ที่ต้องพิจารณา 

เป็นส�าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ครรภ์เป็นพิษ เด็กตัวใหญ่เกินไป อุ้งเชิงกรานของคุณแม่เล็ก หรือแม้กระท่ัง 

มีภาวะการคลอดผิดปกติอย่างปากมดลูกเปิดช้า ฯลฯ เหล่าน้ีคือข้อบ่งช้ีท่ีแพทย์มักแนะน�าให้คุณแม่ผ่าตัดคลอด 

ซ่ึงการผ่าตัดคลอดในปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยกว่าในอดีต เพราะเทคโนโลยีรวมถึงเทคนิคการผ่าตัด และบุคลากร 

ท่ีมีฝีมือด้วย ส่วนคุณแม่ท่ีมีสขุภาพดแีละไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ กส็ามารถคลอดธรรมชาตไิด้อย่างไม่มีปัญหา
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N
atural delivery is deemed the best way  
to give birth as it  is standard and  
considerably safe. In the meantime,  
Caesarean birth, or C-section, is a great 

way of delivery, too. The heart of child delivery is 
“a mother survives and a child is safe”. To make  
a choice, therefore, depends on the mother’s  
medical conditions, such as pregnancy-induced 
hypertension (PIH), the child is too big, the mother’s 
pelvic is too small, including abnormal labour con-

ditions, such as slow effacement of the cervix, etc. 
These  abnorma l i t i es  a re  the  i nd i ca to rs  
that doctors would suggest mothers to undergo 
C-section. In present, C-section is safer than before 
because of medical technology, better surgical 
techniques, and skillful medical staff. For the  
mothers who are healthy and have no complication, 
they can undergo vaginal delivery. 

ข้อดีและข้อเสีย
▶ การผ่าคลอด ก�าหนดเวลาคลอดได้ สะดวก และมีเวลาเตรียมตัว 
ไม่รูสึ้กเจบ็ปวดขณะคลอด เหมาะส�าหรบัผู้มข้ีอบ่งชีท้างการแพทย์ เช่น 
เดก็ตวัใหญ่ น�า้คร�า่น้อย ความดนัโลหิตสูง เป็นต้น แต่อาจเสียเลือดมาก
ขณะผ่าตัด และมีภาวะแทรกซ้อนจากการดมยา เจ็บแผลผ่าคลอดนาน
หลายสัปดาห์
▶ การคลอดเอง ค่าใช้จ่ายถูกกว่าผ่าคลอด ฟื้นตัวหลังคลอดเร็ว  
ปวดแผลน้อยกว่า และสามารถให้นมลูกได้ทันที ทารกท่ีคลอดทาง 
ช่องคลอดจะได้รับจุลินทรีย์หรือจุลชีพท่ีมีประโยชน์ ท�าให้ทารก 
มีภูมิต้านทาน แต่ใช้เวลาคลอดนานและก�าหนดเวลาไม่ได้ ท�าให้ 
ไม่สามารถเตรียมตัวได้ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างจนต้อง
ผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น คลอดติดไหล่ กระบังลมอาจหย่อนยานหากผ่าน 
การตั้งครรภ์หลายครั้ง ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

เด็กท่ีผ่าคลอดเสี่ยงเป็นภูมิแพ้มากกว่า
▶ ผลวิจัยจากทีมกุมารแพทย์ที่ดูแลเก่ียวกับโรคภูมิแพ้พบว่า เด็กท่ี
คลอดด้วยการผ่าคลอดเส่ียงต่อการเป็นภูมิแพ้หรือเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบปีแรก เนื่องจาก
เด็กท่ีคลอดธรรมชาติจะได้รับจุลินทรีย์หรือจุลชีพท่ีเป็นประโยชน ์
ผ่านทางช่องคลอดของแม่ โดยจลิุนทรย์ีตวัน้ีจะไปช่วยสร้างภมูต้ิานทาน 
ท�าให้เด็กที่คลอดธรรมชาติมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่าย

Q: หากท้องแรกผ่าคลอด ท้องสองต้องผ่าคลอดไหม
A: ในต่างประเทศ สามารถให้คุณแม่กลับมาคลอดธรรมชาติได้
ในท้องท่ีสองโดยไม่ต้องผ่าคลอด เรียกวิธีน้ีว่า Vaginal Birth 
After Cesarean (VBAC) การคลอดแบบน้ีต้องเฝ้าระวังเรื่อง 
แผลมดลูกปริแตกอย่างใกล้ชิด ซ่ึงต้องใช้ทรัพยากรบุคคล 
จ�านวนมาก ท�าให้ค่าใช้จ่ายสูง ในขณะท่ีบ้านเรามักจะให้ผ่าคลอด
ในท้องท่ีสอง เพราะบุคลากรหรือเครื่องมือเรามีไม่เพียงพอ  
จึงเส่ียงต่อการเสียชีวิตของคนไข้ แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชน
บางแห่งสามารถท�าวิธีนี้ได้แล้ว

Q: การคลอดเองท�าให้ช่องคลอดหย่อนยานจนต้องท�ารีแพร์
จริงหรือไม่
A: กรณีน้ีอาจมีผลต่อคุณแม่ท่ีมีลูกมากเกิน 4 คน และคุณแม่ 
ที่มีอายุมาก อาจท�าให้คอลลาเจนลดน้อยลง ถือเป็นความเส่ือม
ตามอายุ นอกจากน้ี อาจเกิดได้จากขนาดตัวเด็กขณะคลอด  
การเบ่งคลอดไม่ถูกวิธีก็มีผลเช่นกัน ซึ่งรักษาได้ด้วยการผ่าตัด

Q: ผลจากการบล็อคหลังท�าให้คุณแม่ปวดหลัง แม้จะผ่านไป 
10 ปีแล้ว จริงหรือไม่
A: การบล็อคหลังไม่ได้เป็นสาเหตท่ีุท�าให้คุณแม่มอีาการปวดหลัง 
อาจเป็นปัญหาร่างกายของคุณแม่มากกว่า อาการปวดหลังหรือ
ปวดหัวน้ันอาจจะเกิดขึ้นได้ขณะท่ีคุณแม่อยู ่ ท่ีโรงพยาบาล
ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง แต่หากคลอดไปเป็นปีแล้วมีอาการ
ปวดหลังคงไม่ใช่จากการบล็อคหลังแน่นอน

ค�าถามน่ารู้-ค�าตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

“หัวใจส�าคัญของการท�าคลอด 
คือ แม่รอด ลูกปลอดภัย”    
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Strength and weakness of natural delivery  
and C-section

▶ C-section You can determine the due date and time which is 

convenient. You can have prep time and will not have labour pains. 

This method is suitable for those who have medical indications, 

such as fetal macrosomia, oligohydramnios (having low amniotic 

fluid levels), high blood pressure, etc. However, C-section risks 
include excessive bleeding during the incision, anaesthetic-related 

complications, and long incision pain that might last for several 

weeks. 

▶ Natural delivery It is less expensive than C-section  

and causes less postpartum pain. Breastfeeding can be done 

immediately. The babies born through vaginal delivery will gain good 

bacteria that give them immunity. However, natural delivery might 
take a long time and be unpredictable. Accordingly, the mothers 

might not have prep time and might get some complications where 

emergency operation is needed, such as shoulder dystocia and 

loosen diaphragm. For the latter, if the mothers have undergone 

natural delivery for many times, they might need surgery for the 

treatment. 

Babies born through C-section are prone to allergy
Results from research conducted by a team of pediatricians 

specializing in allergy suggest that, during their first two years, 

babies born via C-section are prone to allergy or easily get  

sick more than babies born via vaginal birth. That is because  

natural-born babies will get good bacteria from the mother’s 

vaginas. These bacteria will help build up immunity that makes the 

babies healthy and immune. 

Questions – Answers by the experts 
about “natural delivery vs C-section”

Q: if a mother has C-section for the first child, does 
she have to do C-section again for the second 
pregnancy?
A: in foreign countries, the mother is allowed to have a 

natural delivery for the second pregnancy. This way is called 

vaginal birth after cesarean (VBAC). However, VBAC needs 
close monitoring on uterine rupture that requires a lot of 

human resources and is quite costly. In Thailand, however, 

C-section is mostly undergone for the second pregnancy 

due to insufficient human resources and equipment that 

might lead to maternal mortality. In present, however, some 

private hospitals can do VBAC. 

Q: Is it true that vaginal delivery makes a vagina so 
loose that surgical repair is needed?
A: This might be applicable for the mothers who have more 

than four children and older mothers because their collagen 

might decrease, which can be considered as age-related 

deterioration. In addition, the loose vagina might be because 

of a baby size and a wrong push during labour. This can be 

fixed by surgical treatment.

Q: Is it true that spinal blocks can result in back pain 
that will last even in 10 years later?
A: Spinal blocks are not the reason of the mother’s back 

pain at all. The pain might occur because of the mother’s 

physical problems. Back pain or headache might occur 

while the mothers stay in hospitals for 24 – 48 hours. A year 

later after giving birth, if the mothers get back pain, it is 

definitely not because of spinal blocks.
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FOOD FOR THOUGHT

ในทารกแรกเกิดหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตให้ดีจะพบว่า 

มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เราจะไปส�ารวจกันว่ามีอาการปกติอะไรบ้าง 

ท่ีเกิดขึ้นกับลูกในช่วงวัยแรกเกิด เพื่อท่ีพ่อแม่มือใหม่จะได้ไม่ต้องตกใจ และกังวลกันไปเอง
Parents who well observe their newborn babies will see that there are changes  

from their heads to toes. Let’s explore what are common conditions in newborns  
so that we do not have to be in panic and worried.

อาการปกติของทารกแรกเกิด 

ที่พ่อแม่ควรรู้
COMMON CONDITIONS IN NEWBORNS  

THAT PARENTS SHOULD KNOW 
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1 รูปทรงของศีรษะ
ศีรษะของเด็กทารกบางคนจะบวมไป 

ทางซ้ายหรือไม่ก็ทางขวา ซึ่งภายใน 3 - 7 วัน 
จะค่อยๆ ปรับรูปร่างให้เต็มกลมอย่างเป็น
ธรรมชาติได้เอง
Head shape
Sometimes the babies’ heads are uneven, 

swollen in the left or right. In 3 - 7 days, 

however, the shapes will become rounded 

naturally. 

2 
เปลือกตาบวมไม่เท่ากัน
ในเด็กแรกเกิดเปลือกตาบนมีลักษณะ 

ท่ีออกจะบวม และจะหายเป็นปกติภายใน 
หนึ่งสัปดาห์
Unevenly swollen eyelids
Newborns’ upper eyelids are quite swollen 

but they will become normal within a week. 

3 
นอนหลับนานไปไหมลูก
ในสัปดาห์แรกลูกจะนอนหลับมากถึง  

16 ชั่วโมงต่อวัน หรือในเด็กทารกบางคน 
อาจนอนมากกว่านี้
Too long sleep

In the first week, newborn babies normally 

sleep up to 16 hours a day and some might 
sleep longer than that.

4
การมองเห็นของลูก
ทารกน้อยแรกคลอดจะสามารถมองเห็น

ได้ในระยะ 8 - 10 น้ิว หากเป็นภาพหรอืส่ิงของ
ท่ีเป็นสีตรงข้ามกันอย่างชดัเจน เช่น สีขาว - ด�า 
จะยิ่งมองเห็นได้ดีมากขึ้น
Vision

Newborns can see objects in the distance of 

8 - 10 inches. If the objects or pictures have 

contrast colours, such as black and white, 

they can see better. 

5
การได้กลิ่น
ทารกท่ีเพิ่งลืมตาคลอดออกมาจากครรภ์

คุณแม่น้ัน จะสามารถหันไปตามทิศทางท่ีมี
กล่ินของน�้านมแม่ตัวเองได้อย่างแม่นย�า
Sense of smell
The newborn can turn to the direction of their 

mothers’ breastmilk smell accurately.

6
แยกแยะรสชาติได้
บริเวณล้ินจะมีตุ่มเล็กๆ เรียกว่า พาพิลเล่ 

(Papillae) ซ่ึงในทารกจะมีปุ่มรับรสน้ีมากถึง
หน่ึงหมื่นปุ่มซ่ึงมากกว่าของผู้ใหญ่ รวมถึง
กระจายไปตามด้านข้าง เพดาน และรอบ 
ช่องปาก จึงท�าให้สามารถแยกแยะรสชาติได้ดี
Sense of taste
On our tongues, there are small bumps called 

papillae. Newborns normally have these 

bumps up to 10,000, which are more than 

the grownup’s. Their papillae also spread to 

the sides of the mouths, on the palates, and 

around the oral cavities. That’s why they have 

a great sense of taste.

7
ร้องไห้ทุกคร้ังท่ีถ่ายปัสสาวะ
เป็นเรื่องปกติท่ีทารกมักจะร้องไห้เวลาท่ี

ปัสสาวะออกมา เพราะว่ามีความรู้สึกรับรู ้
เวลาปวดปัสสาวะ ซ่ึงจะหยดุร้องไห้เวลาท่ีปวด
ปัสสาวะเมื่ออายุ 1 เดือนขึ้นไปแล้ว
Crying during urination
It is normal that the newborn like to cry during 

urination as it is a new sensation for them. 

They will stop crying during urination when 

they reach one month old.

8
อาการตัวเหลือง
เด็กแรกเกิดบางคนจะมีอาการตัวเหลือง

เล็กน้อยช่วง 2 - 4 วนัแรกหลังคลอด อาการน้ี 
จะหายไปหากได้กินนมแม่อย่างเพียงพอ
Jaundice
Some newborns slightly have jaundice in  

2 - 4 days after birth. This condition will 

disappear when they get enough breastmilk. 

9
ไม่ถ่ายอุจจาระทุกวัน
ทารกท่ีกินนมแม่จะถ่ายอุจจาระทุกวัน 

เน่ืองจากน�้านมแม่ (น�้านมเหลือง) จะช่วย
กระตุน้การขบัถ่ายได้ด ีและเมือ่อายไุด้ 1 เดอืน
ขึ้นไป ระบบขับถ่ายจะเป็นแบบ 3 - 4 วัน 
ถึงถ่ายอุจจาระออกมา ซ่ึงเป็นปกติของเด็ก 
ที่กินนมแม่
Not pooping every day
Newborns who get breastmilk will poop every 

day because the yellow milk can stimulate 

their bowel movement. When they reach one 

month old, they will poop every 3 - 4 days. 

This is normal for breastfed babies. 

10
ไวต่อการสัมผัส
ทารกแรกคลอดจะมีความรู ้ สึกไว 

ต่อการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ของอากาศ ความเจ็บปวด หรือการถูกจับ  
ลูบ แตะเบาๆ ซึ่งทารกจะมีปฏิกิริยาด้วยการ
ร้องไห้
Being sensitive
Infants are sensitive since they are born. They 

will be sensitive to touch, pain, weather 

change, and tapping, and probably 

responding by crying.

11
การสะดุ้งหรือผวา
ทารกแรกเกิดจะมีอาการนอนสะดุ้ง 

หรือผวา เวลาท่ีมีเสียงดัง หรือมีคนไปสัมผัส
เน้ือตัวขณะหลับ อาการเหล่าน้ีจะหายไป 
เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป การไม่ส่งเสียงดังและ
ห่มผ้าให้ลูกจนถึงหน้าอกเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
จะช่วยลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้
Being startled
Newborns might be startled while sleeping 

by a loud noise or when they are touched. 

This condition will disappear when they are 

six months old. However, you should not 
make a loud noise and should cover your 

baby by a blanket up to his chest to make 

him warm. This can help reduce the condition. 

12 
นมเป็นเต้า
ทารกแรกเกิดท้ังผู ้หญิงและผู้ชาย 

จะมีเต้านมเป็นเต้าจนเห็นชัดเจน ซึ่งเป็นปกติ
ของเด็กท่ีคลอดครบก�าหนด ไม่ควรบีบเค้น 
ที่เต้านมลูกเพราะอาจเกิดการอักเสบได้
Swollen breasts
The newborn (both boys and girls) can have 

swollen breasts. That is normal for full term 

babies. You should not squeeze their breasts 

as they might get inflammation.

“การไม่ส่งเสียงดังและห่มผ้าให้ลูกจนถึงหน้าอกจะช่วยลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้”
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13 
อาการบิดตัว
การบิดตัวของทารกเรียกอีกอย่างว่า 

“บิดเรียกเน้ือ” เป็นอาการปกติท่ีเกิดขึ้น 
กับเด็กทารกทุกคน ซ่ึงการบิดตัวถือเป็น 
การออกก�าลังกายกล้ามเนื้อของทารกที่มักจะ
ท�าตอนเวลาตื่นนอน
Body twisting
Body twisting is a normal condition of all 

newborns. It is the way they exercise their 

muscles and this normally happens after a 

long sleep.

14 
ผิวหนังลอก
ทารกแรกคลอดจะ มี ไข สีขาวๆ 

ปกคลุมอยูท่ั่วท้ังตวั เรยีกว่า เวอร์นิกซ์ (Vernix) 
ท่ีถูกสร้างขึ้นมาต้ังแต่ท่ีลูกอยู่ในครรภ์ ไขน้ี 
จะหลุดไปเองตามธรรมชาติประมาณ 2-3 วัน
หลังคลอด
Skin peeling
Newborns normally have white waxy coating 

called vermix covering all over their bodies. 

Vermix is developed when they are in the 

wombs and it will peel off naturally about  

2 - 3 days after birth. 

15 
มีผดร้อนขึ้น
ตามท้ายทอยอาจมีผดเม็ดเล็กๆ ขึ้น

เรยีกกันว่า “ผดร้อน” สาเหตเุกิดจากต่อมเหง่ือ
ท่ีอยู ่บนผิวหนังยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ท�าให ้
เกิดการอุดตันของท่อต่อมเหง่ือได้ วิธีแก้คือ 
ให้ลูกอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ให้
เหงื่อออก อาการผดร้อนก็จะค่อยๆ หายไป
Heat rash
If the newborn’s occiputs happen to have 

rash, it is called heat rash which happens 

because their sweat glands aren’t fully 

developed so they can get blocked. You can 

solve this problem by making sure your child 

stays cool and avoids getting sweaty.

16 
ลิ้นขาว
เป็นปกติของเด็กท่ีทานนมแม่ ซ่ึงล้ิน

จะมีสีขาวตรงกลางล้ิน และจะหายเป็นปกติ
เมื่อลูกโตขึ้น อาจจะช่วยเช็ดล้ินให้ลูกโดยใช้ 
ผ้านุ่ม สะอาด ชบุน�า้ต้มสุกเชด็ท�าความสะอาด
ช่องปากและล้ินเช้าเย็น
White tongue
This condition is normal in breastmilk-fed 

babies. Their tongues will have white coating 

on the top. That is normal and will disappear 

when they get older. You might help clean 

your baby’s tongue by using a soft cloth 

soaked with boiled water to wipe his mouth 

in the morning and evening.

17 
ร้องโคลิค
โคลิคหรือร้องไห้นาน ร้องในเวลา

เดียวกันของทุกวัน ร้องต่อเน่ืองเป็นชั่วโมง  
และจะหยุดร้องไห้เอง ส�าหรับการร้องโคลิค 
จะหายไปเมื่อลูกอายุครบ 3 เดือน หรือนาน
กว่านั้น และอาการโคลิคจะหายไปเอง
Colic
Colic is excessive, frequent crying at the 

same time of each day. The crying can last 

for hours and will stop automatically. This 

condition normally disappears when the 

babies reach three months or older. 

18 
อาการแหวะนม
ทารกบางคนจะมีอาการแหวะนม 

หลังทานนมอิ่ม ซ่ึงส ่วนหน่ึงมาจากหูรูด
กระเพาะอาหารยังปิดไม่สนิท บวกกับระบบ
การย่อยอาหารท่ียังท�างานได้ไม ่สมบูรณ์ 
อาการนี้จะดีขึ้นเมื่อลูกโตขึ้น 
Vomiting
Some newborns might vomit after feeding 

partly because the muscle valve at the top of 

their stomach does not close as tightly and 

the digestive system is not fully functioning. 

This condition will be better when they get 

older. 

19 
ผิวหนังลายเหมือนร่างแห
ผิวหนังของทารกอาจมีลักษณะลาย

คล้ายร่างแห ซ่ึงเกิดจากหลอดเลือดด�าย่อย
ก�าลังขยายตัว เห็นได้ชัดเจนถ้าลูกอยู่ในท่ีท่ี
อณุหภมูเิยน็หรือร้อนเกินไป อาการน้ีจะค่อยๆ 
หายไปเมื่อลูกอายุได้ 2-3 เดือน
Stork bite
Newborn skin might look like a net because 

of dilated blood veins. This will be clearly 

visible when the babies are in too low or too 

high temperature, but it will disappear when 

the babies are 2 - 3 months old. 

20 
ปานแดง ปานด�า
อาจพบว่าบริเวณหลังหรือช่วงขา 

แขน มักจะมีรอยปานแดง ปานด�า (ออกเขียว
จางๆ) ซึ่งรอยปานน้ีจะค่อยๆ หายไปเมื่อลูก 
โตขึ้น ส่วนเด็กท่ีมีปานแดงนูนขึ้นท่ีใบหน้า  
โดยเฉพาะหัวตาเหนือค้ิว แนะน�าให ้พบ 
คุณหมอเด็กตรวจดูอย่างละเอียด
Red and black birthmarks 
These birthmarks can be seen on the 

newborn’s backs and limbs. They can be 

either red or black (pale green) and will 

gradually disappear when the babies get 

older. If your baby has like a red raised  

bump on his face, especially around eyes 

above eyebrows, please consult with a 

pediatrician. 

Source / แหล่งที่มา : mamaexpert.com   Photo / ภาพ : pexels.com
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‘QUALITY PREGNANCY’ 
TRAINING

 โรงพยาบาลเจตนินได้จัดให้มีการอบรมเร่ือง “ครรภ์
คุณภาพ ครั้งที่ 81 - 83” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนคลอดและรับมือกับเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 
อาคารเจตพงษ์ โรงพยาบาลเจตนิน

 Jetanin Institute held the 81st - 83rd ‘Quality 
Pregnancy’ training for new moms and dads at 
the auditorium on Floor 4, Jetapong A Building.

GUANGZHOU’S HEALTH CARE 
INDUSTRY EXPOSITION

 ศนูย์รักษาผูมี้บตุรยากเจตนนิ ได้เข้าร่วมการสมัมนาในงาน 
“The 9th GZ International Health Care Industry 
Exposition” หรือ “นิทรรศการอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
ระดับนานาชาติกว่างโจว คร้ังท่ี 9” ในฐานะโรงพยาบาล 
ช้ันน�าในแวดวงเทคโนโลยีการรักษาผู ้มีบุตรยาก โดยมี 
สถานกงสุลไทย เมืองกว่างโจว เป็นผู้จัดงาน งานดังกล่าว 
จัดขึ้นเม่ือวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ด้วยวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านสุขภาพในประเทศไทยให้แก่
ชาวจีนและชาวต่างชาติในเมืองกว่างโจว ให้หันมาสนใจ
ประเทศไทยเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเดินทาง

 As one of the leading hospitals in assisted 
reproduction technology field, Jetanin’s team 
attended a seminar “The 9th GZ International Health 
Care Industry Exposition” organized by Royal Thai 
Consulate General in Guangzhou. The event was 
held during 14th - 16th September 2018 aim to 
promote Thailand medical tourism to the Chinese 
and foreign in Guangzhou, choosing Thailand as a 
preferred destination.

THE BIRTHDAY PARTY FOR  
KHUN USANEE JETSAWANGSRI,  
DIRECTOR OF JETANIN INSTITUTE

 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ
ศนูย์รักษาผูมี้บตุรยากเจตนนิ ได้เป็นประธานในการจดังานฉลองครบรอบวนัคล้าย
วันเกิดให้กับ คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อ�านวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมแสดงความยินดี 
อย่างคับคั่ง โดยมีการแสดงเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย

 On the 2nd of October 2018, Jetanin Institute, leaded by Pol.Gen.
Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute for Assisted 
Reproduction, held a birthday party for Khun Usanee Jetsawangsri, 
Director of Jetanin Institute. Doctors, nurses, staff members, and guests 
joined the occasion to celebrate her birthday.

JETANIN SHARED EXPERIENCE AND  
EXPERTISE TO LOVING CARE INTERNATIONAL 
MEDICAL, SHENZHEN, CHINA. 

 เจตนินร่วมแบ่งปันวทิยาการและประสบการณ์ในงาน “Loving Care International 
Medical” ณ เมืองเชินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2561  
โดย นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ พร้อมด้วยทีมบุคคลากรจากเจตนินได้รับเชิญ 
เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ด้านวิทยาการและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการรักษา 
ผู้มีบุตรยากในงานนี้ด้วย

 On the 26th of August 2018, Dr. Kriengchai Sajjachareonpong and  
the Jetanin team were invited by Loving Care International Medical  
to share our experience and expertise with Assisted Reproductive 
Technology to patients.
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JETANIN’S NEW YEAR 
2019 PARTY IN “GOLD  
& WHITE ELEGANCE”

 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ศูนย์ซูพีเรีย 
เอ.อาร์.ที และไทย สเตมไลฟ์ จัดปาร์ต้ีในธีม 
“Gold & White Elegance” ฉลองปีใหม่ 2019 
มีกิจกรรมและการแสดงมากมาย พร้อมท้ัง 
มินิคอนเสิรต์จาก รัดเกล้า อามระดิษ, นูโว  
และ เจ เจตริน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 

 Jetanin Institute, Superior A.R.T., and 
Thai Stem Life celebrated the New Year 
party 2019 under the theme “Gold & 
White Elegance” with special activities 
and performances, plus a mini concert 
by Rudklao Amratisha, NUVO, J -Jetrin at 
World Ballroom 23rd floor, Centara Grand 
Hotel @ CentralWorld Bangkok, on 22nd 

December 2018.

LAB SAFETY AND SPILL KIT 
PROCEDURE

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้จัดการอบรม  
“Lab safety and Spill kit procedure” เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าท่ีได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งาน 
ชุดเก็บกู้สารเคมีและสารคดัหลัง่ได้ถกูต้อง โดยการอบรม
จดัขึน้ในวนัพธุ ที ่5 กนัยายน 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 
อาคารเจตพงษ์ เอ 

 Jetanin Institute’s Academic Management 
Committee held the “Lab Safety and Spill Kit 
Procedure” training to educate staff members 
on lab safety procedure and how to properly 
handle chemical or fluid spill with the Spill kit. 
The training was held on Wednesday 5th 

September 2018, at the auditorium on Floor 4, 
Jetapong A Building.

BASIC LIFE SUPPORT (BLS) TRAINING  
TO JETANIN’S STAFF.

 ศูนย์บริหารคุณภาพและวิชาการร่วมกับส่วนการพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (BLS) เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในด้านการจัดการเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย คุณนภคพร รจนา พยาบาลวิชาชีพ 
แผนกฉุกเฉิน ผ่านการอบรม BLS Instructor for HCP เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 และ 
26 กันยายน 2561 

 On 24th and 26th September 2018, Jetanin Institute’s Academic 
Management Committee in collaboration with Nursing Division held a 
Basic Life Support (BLS) Training to prepare the staff members for 
emergency cases. The training was hosted by Khun Napakaporn Rojjana, 
Registered ER Nurse with BLS Instruction for HCP Certificate. 
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Follitrope Inj. (Recombinant Human Follicle Stimulating Hormone (FSH)). Strength: 75IU, 150IU. Dosage form: White lyophilized powder for injection and clear solution for reconstitution. Indications: 
Treatment of female infertility in controlled ovarian hyperstimulation to induce the development of multiple follicles in medically assisted reproduction program. Dosage: Hyperovulation 150-300 IU daily 
SC/IM commencing on days 2-5 of the cycle. Max dose: 450 IU daily. Administer a single inj up to 10,000 IU hCG 48 hr after the last Follitrope. Contraindications: Tumors of the ovary, breast, uterus, 
hypothalamus or pituitary gland, pregnancy & lactation, undiagnosed vaginal bleeding, hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients, primary ovarian failure, ovarian cysts or 
enlarged ovaries not related to polycystic ovarian disease, malformations of the sexual organs & fibroid tumors of the uterus incompatible w/ pregnancy, presence of uncontrolled nongonadal endocrinopathies. 
Special Precautions: The first injection of Follitrope should be performed under direct medical supervision, rates of pregnancy loss in women undergoing assisted reproduction techniques are higher 
than in the normal population. Adverse Drug Reactions: Unwanted ovarian hyperstimulation, local inj. site reactions, ectopic or multiple pregnancies, thromboembolism. Storage Condition: Store 
below 25°C in hermetic container protected from light. Shelf Life: 36 months.

IVF-M Inj. (Human Menopausal Gonadotropin (Menotropin)). Strength: 75IU, 150IU. Dosage form: White sterile or almost white lyophilized powder for injection having FSH and LH activity in a ratio of 
approximately 1 and solvent for injection. Indications: Female Primary & secondary amenorrhea, hypomenorrhea, anovulatory menstruation after delivery including Chiari-Frommel Sheeham symptom, 
Argons-Castille syndrome. Male Oligospermia, azoospermia, hypogonadism, eunuchoidism. Dosage: Schedule A 75 or 150 IU/day IM/SC for 10 days or until follicular activation test indicates the 
bleeding of Graafian follicle. Schedule B 75 IU/day IM/SC for the 1

st

 4 days. Warnings: Should be used only by   physicians’ description. Female Appropriate treatment for hypothyroidism, adrenocortical 
deficiency, hyperprolactin-aemia, or pituitary tumor should be given first. Male Since elevated FSH levels in men are indicative of primary testicular failure, such patients are unresponsive to IVF-M and 
IVF-C. Adverse Drug Reactions: Cerebral thrombosis. Female Local reaction at the inj site, fever & arthralgia; Male Combined treatment of IVF-M & IVF-C may cause gynecomastia. Drug Interactions: 
Excessive ovarian reaction may occur when given concomitantly w/ or subsequently to the ovarian-stimulating hormone. Storage Condition: Store in the light-resistant place at below 25°C. Shelf Life: 
24 months

IVF-C Inj. (Human Chorionic Gonadotropin(hCG)). Strength: 1000 IU, 5000 IU. Dosage form: White or almost white lyophilized powder for injection in a clear vial and solvent for injection. Indications: 
Hypogonadotropic disorder. Dosage: Cryptorchidism, hypogonadism, hypogonadotropic eunuchoidism 1,000 IU or 5,000 IU IM every other day. Sperm asthenia, azoospermia 5,000 IU w/ 500 IU 
of menotropin everyday for 90-120 days. Hypomenorrhea 1,000 IU everyday through the last wk of expected menstruation day. Hypermenorrhea 1,000 IU/day during the 2

nd

 wk of menstrual cycle. 
Threatened abortion 5,000 IU immediately & repeated bid until the risk of abortion disappears. Afterwards, the dose should be diminished to 1000 IU and continued to be administered twice a wk. 
Habitual abortion 5,000 IU every other day during 2

nd

 -3
rd

 months of pregnancy & 1,000 IU continued for 2 months. Primary & secondary amenorrhea or anovulatory cycle 2,000 IU/day for following 
1-2 days after menotropin. Contraindications: Prostatic carcinoma or other androgen-dependent neoplasm, a prior allergic reaction to gonadotropin, precocious puberty. Special Precautions:  Prostatomegaly, 
epilepsy, migraine, asthma & cardiac or renal disease. Adverse Drug Reactions: Shock, hypersensitivity, psychoneural disorder, thrombosis.  Drug Interactions: In case hCG is administered after or 
in combination w/ FSH to induce ovulation, ovarian hyperstimulation syndrome may occur. Storage Condition: Store in the light-resistant cool place (below 15°C). Shelf Life: 24 months
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