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editOr’s TALK

การวางแผนที่ดีเท่ากับ
ส�าเร็จไปแล้วครึ่งทาง
การวางแผนเพือ่ อนาคตเป็นสิง่ ทีเ่ ราควรท�า ไม่วา่ กับ
เรื่องใดๆ ก็ตาม เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพราะเราไม่สามารถล่วงรูไ้ ด้เลยว่าในวันข้างหน้า
จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง การวางแผนจึงเป็นส่วนส�าคัญ
ที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตบนเส้นทางเดินที่ชัดเจน
เช่นเดียวกันกับการวางแผนครอบครัว หลายคู่ต้องการ
มีบุตรหรือต้องการชะลอการมีบุตรเนื่องด้วยเหตุผล
ด้านการงานหรือบางครอบครัวยังสนุกกับชีวติ หนุม่ สาวอยู่
แต่ถ้าหากไม่วางแผนก็อาจจะท�าให้พลาดโอกาสดีๆ
ร้ายแรงที่สุดก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ดั่งใจปรารถนา
ในฉบับนี้ บทความ Topic Focus จึงอาสาพาคุณ
ไปพบกับนวัตกรรมทีช่ ว่ ยในการวางแผนชีวติ ครอบครัว
อย่า งการแช่ แข็ ง ไข่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�า หรับ ว่า ที่
คุณแม่ที่ต้องการมีบุตรแต่ยังไม่พร้อม โดยเจตนินสามารถให้ค�าปรึกษา
วางแผนเก็บรักษาไข่ไว้ใช้ในอนาคตได้ และบทความ Techno Reviews
น�าเสนอการแช่แข็งอสุจิให้ฝ่ายชายได้วางแผนการมีบุตรในอนาคตเช่นกัน
ส�าหรับคุณแม่มือใหม่ ในบทความ Quality of Life จะให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวคนท้องต้องบ�ารุงอย่างไร โดยต้องเริ่มให้ความส�าคัญ
กับตัวเองในเรือ่ งของอาหารการกิน เพือ่ เป็นการวางแผนสุขภาพของตนเอง
และลู ก น้ อ ยตั้ ง แต่ อ ยู ่ ใ นครรภ์ บทความ Live Smart มี เ คล็ ด ลั บ
การออกก�าลังกายส�าหรับคุณแม่ที่ก�าลังตั้งครรภ์ แบบไหนจะปลอดภัย
ทัง้ คุณแม่และคุณลูก นอกจากนี้ ในบทความ Food for Thought น�าเสนอ
เรื่ อ งราวของอาการซึ ม เศร้ า หลั ง คลอด เพื่ อ ให้ เข้ า ใจและช่ ว ยเหลื อ
คุณแม่มือใหม่ให้ผ่านอาการเหล่านี้ไปได้อย่างราบรื่น
การวางแผนไม่ได้เป็นเครื่องการันตีอนาคตทุกอย่าง แต่เหมือนเป็น
เส้นร่างบางๆ ที่จะช่วยให้เรามีทิศทางได้เดินไปทีละก้าวอย่างระมัดระวัง
ถ้าไม่ส�าเร็จในแผนเอ เราก็อาจจะส�าเร็จในแผนบี หรืออีกหลายๆ แผนที่ได้
เคยร่างไว้ เหมือนค�าพูดที่ว่า “การวางแผนที่ดี เท่ากับส�าเร็จไปแล้ว
ครึ่งทาง” มาเริ่มต้นวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีด้วยกันนะคะ

Planning for the future is something we
should do for all aspects of our lives in order
to handle with things that will happen in the
future. We do not know what is going to
happen. Making a plan, accordingly,
is important so that we can have clear
directions. Similarly for family planning, many
couples want to have children or want to
delay pregnancy because of the focus on
career or family reasons. If you do not
make a plan for it, you might miss a good
opportunity, which might lead to woe,
to have a child as desired.
In this issue, Topic Focus will introduce
you to an innovation that helps you achieve
family planning, such as egg freezing, a new
technology for mothers who want to have
children but not ready yet. Jetanin can give
advice and make a plan for you to store
the eggs for future use. In the meantime,
Techno Reviews introduces sperm freezing
for future use as well.
For new mothers, Quality of Life offers
some ideas about how to nourish pregnant
mothers, focusing on self-care and nutrition.
This is like making a plan to take care of your
and your baby’s health from the very first
start. Live Smart offers tips for pregnant
mothers who want to do exercise to ensure
your and your baby’s safety. Besides, Food
for Thought presents about postpartum
depression to promote understanding about
the disease so that new mothers can get
help and survive the conditions.
Although planning cannot guarantee the
future, it is a guideline for us to have a
direction to go step by step carefully. If plan
A is not successful, we might achieve by
Plan B or other plans that we have drafted,
like the saying “the victory of success is half
won when having goals set”. Let’s make
plans for the future together.

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี

Usanee Jetsawangsri

Plan for good life The
vicTory of success is half
won when having goals seT.
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Editor-in-Chief

TREATING
INFERTILITY
INFERTILITY
IS NOT JUST A
WOMAN’S PROBLEM
,QIHUWLOLW\ LV D GLVHDVH WKDW DϑHFWV WKH
UHSURGXFWLYH V\VWHP4 The World Health
2UJDQL]DWLRQ :+2  GH¿QHV LW DV WKH
IDLOXUH WR DFKLHYH SUHJQDQF\ DIWHU 
PRQWKV RU PRUH RI WU\LQJ WR FRQFHLYH
ZLWKRXW XVLQJ FRQWUDFHSWLYHV5 For
ZRPHQ RYHU  D FRXSOH VKRXOG VHH D
GRFWRU DIWHU WU\LQJ WR FRQFHLYH IRU 
PRQWKV

WOMEN UNDER
35 YEARS OLD

WOMEN OVER
35 YEARS OLD

2

2

Most cases of infertility can be treated
through one of these options:3
0HGLFDOO\$VVLVWHG5HSURGXFWLRQ
5HSURGXFWLYH6XUJHU\
'UXJ7UHDWPHQW
CHANCE PER MONTH FOR A HEALTHY
2
WOMAN TO CONCEIVE NATURALLY6

1 %RLYLQ-HWDO1HZ'HEDWH,QWHUQDWLRQDOHVWLPDWHVRILQIHUWLOLW\SUHYDOHQFHDQGWUHDWPHQW-VHHNLQJSRWHQWLDOQHHGDQGGHPDQG IRULQIHUWLOLW\PHGLFDOFDUH
+XP5HSURG  -2 $PHULFDQ6RFLHW\IRU5HSURGXFWLYH0HGLFLQH$JHDQG)HUWLOLW\– $JXLGHIRUSDWLHQWV>2QOLQH@$YDLODEOHDW
KWWSZZZUHSURGXFWLYHIDFWVRUJXSORDGHG)LOHV$650B&RQWHQW5HVRXUFHV3DWLHQWB5HVRXUFHV)DFWB6KHHWVBDQGB,QIRB%RRNOHWVDJHIHUWiliW\SGI/DVWDFFHVV0D\
3 1DWLRQDO+HDOWK,QVWLWXWH)HUWLOLW\7UHDWPHQWVIRU)HPDOHV>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSZZZQLFKGQLKJRYKHDOWKWRS LFVLQIHUWLOLW\FRQGLWLRQLQIR
3DJHVWUHDWPHQWV-ZRPHQDVS[/DVWDFFHVVHG0D\4 $PHULFDQ0HGLFDO$VVRFLDWLRQ$0$EDFNVJOREDOKHDOWKH[SHUWVLQFDOOLQJLQIHUWLOLW\DGLVHDVH-XQH
$YDLODEOHDWKWWSVZLUHDPD-DVVQRUJDPD-QHZVDPD-EDFNV-JOREDO-health-H[SHUWV-FDOOLQJ-infertility-GLVHDVH/DVWDFFHVV-XQH5 Zegers+RFKVFKLOG)HWDO7KH,QWHUQDWLRQDO&RPPLWWHHIRU0RQLWRULQJ$VVLVWHG5HSURGXFWLYH7HFKQRORJ\ ,&0$57 DQGWKH:RUOG+HDlth 2UJDQL]DWLRQ :+2 5HYLVHG
*ORVVDU\RQ$577HUPLQRORJ\+XP5HSURG   -6 $PHULFDQ6RFLHW\IRU5HSURGXFWLYH0HGLFLQH$JHDQG)HUWLOLW\– $JXLGHIRU
SDWLHQWV>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSZZZUHSURGXFWLYHIDFWVRUJJOREDODVVHWVUIQHZV-and-SXEOLFDWLRQVERRNOHWVIDFW-VKHHWVHQJOish-IDFW-sheets-and-infoERRNOHWV$JHBDQGB)HUWLOLW\SGI/DVWDFFHVV-XQH7 $JDUZDOHWDO$XQLTXHYLHZRQPDOHLQIHUWLOLW\DURXQGWKHJOREH5HSURGXFWLYH%LRORJ\DQG
(QGRFULQRORJ\  8 $PHULFDQ3UHJQDQF\$VVRFLDWLRQ>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSDPHULFDQSUHJQDQF\RUJLQIHUWLOLW\ZKDWLVLQIHUWLOLW\KWPO/DVt
DFFHVV-XQH
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การแช่แข็งไข่
oocyTe cryoPreservaTion
นสังคมปัจจุบันผู้หญิงเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น ท�าให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการท�างาน
ในองค์กรต่างๆ และให้ความส�าคัญกับงานมาเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ในชีวิต ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้ผู้หญิง
มีแนวโน้มที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่และวางแผนการมีบุตรช้าลง แต่จากงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
หรือเท่ากับ 35 ปี จะมีโอกาสตั้งครรภ์ลดลง และประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากมากขึ้น เพราะปัจจัยส�าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ คือ อายุของไข่ในเพศหญิง เนื่องจากเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้น จะมีจ�านวนไข่ในรังไข่
น้อยลง (Ovarian reserve) รวมถึงคุณภาพของไข่ (Oocyte competence) ก็จะลดลงด้วยเช่นกัน (Cimadomo
et al., 2018) ด้วยเหตุผลนี้ การใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งไข่ (Oocyte cryopreservation) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการเก็บรักษาจ�านวนไข่และคุณภาพไข่เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต
||
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โดย ทนพญ.กนกวรรณ ค�าแคว่น
นักเทคนิคการแพทย์,
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
By Kanokwan Kamquan, Medical
Technician, Embryo Laboratory

การแช่แข็งไข่ (Oocyte cryopreservation)

เป็นการรักษาคุณภาพของเซลล์ไข่ให้คงสภาพเช่นเดิม โดยการหยุดการท�างาน
ของเซลล์ไว้ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิของเซลล์ลงจนถึงอุณหภูมิที่เรียกว่า sub-zero
temperature และใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน�้าแข็ง (Ice formation) ที่เรียกว่า
Cryoprotective additives (CPAs) เพื่อป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ไข่
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเย็น และท�าการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว (Liquid
nitrogen) ที่อุณหภูมิ –196 °c ซึ่งการแช่แข็งที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ
1. Slow freezing เป็ น การแช่ แข็ ง ไข่ ที่ ค ่ อ ยๆ ลดอุ ณ หภู มิ ใ นเซลล์
ลงอย่างช้าๆ 0.3 - 0.5°c/min. โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการแช่แข็ง
2. Vitrification เป็ น วิ ธี ที่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น ใหม่ เป็ น การลดอุ ณ หภู มิ
ของเซลล์ลงอย่างรวดเร็ว 15,000 - 30,000°c/min. และใช้สาร CPAs ที่มีความ
เข้มข้นสูงกว่า เพื่อท�าให้ของเหลวภายในเซลล์มีลักษณะเป็น glass- like stage
และช่วยลดการเกิดผลึกน�้าแข็ง ซึ่งผลึกน�้าแข็งนี้เป็นตัวการส�าคัญที่จะท�าให้เซลล์ไข่
เกิดความเสียหาย
ในปัจจุบันนิยมใช้วิธี Vitrification ในการแช่แข็งไข่มากกว่าวิธี Slow freezing
เพราะสะดวกรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังลดความเสียหายภายในเซลล์ที่เกิดจากผลึก
น�้าแข็ง โดยมีอัตราการรอดชีวิตหลังการละลาย (Survival rate) มากกว่าวิธี Slow
freezing และอัตราความส�าเร็จ (Clinical Pregnancy Rate: CPR) ไม่ต่างกับไข่
ในรอบเก็บสด (Fresh oocyte) (Argyle et al., 2016) แต่อย่างไรก็ตาม อัตรา
ความส�าเร็จหลังละลายนี้จะขึ้นอยู่กับอายุของไข่เป็นส�าคัญ เพราะการแช่แข็งไข่
ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี จะมีอัตราความส�าเร็จอยู่ที่ 48.6% ขณะที่ผู้หญิงมีอายุ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อัตราความส�าเร็จก็จะลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน และพบว่าที่อายุ 41-43 ปี
อัตราความส�าเร็จนี้จะเหลือเพียง 22.2% เท่านั้น [6]

ผู้หญิงที่ควรฝากแช่แข็งไข่

1. ผู้ที่ต้องได้รับการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น
การรักษาด้วยการฉายรังสี หรือการให้เคมีบ�าบัดในผู้ป่วย
มะเร็งที่อาจจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์
2. ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การท� า งานของรั ง ไข่ เช่ น
เนื้องอก ซีสต์ (Cyst)
3. ในกรณีที่ท�าการรักษาภาวะมีบุตรยาก แต่ผู้ชาย
ไม่สามารถหลั่งอสุจิหรือไม่มีตัวอสุจิในวันที่ท�าการเจาะไข่
ก็สามารถแช่แข็งไข่ไว้ก่อนได้
4. ในบางประเทศอาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo) ก็สามารถแช่แข็งไข่ไว้ก่อน
แล้วจึงค่อยๆ ละลายออกมาปฏิสนธิได้หลายๆ ครั้ง
5. ผูท้ ตี่ อ้ งการบริจาคไข่ใน Egg bank (Egg Donation)
6. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวหมดประจ�าเดือนเร็ว
7. ผู ้ ที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มจะมี บุ ต รในขณะนี้ แต่ ว างแผน
จะมีบุตรในอนาคต ที่เรียกกันว่า “Social egg freezing”
Social egg freezing ได้รับความสนใจมากขึ้น
ในสั ง คมปั จ จุ บั น เพราะผู ้ ห ญิ ง วางแผนแต่ ง งานช้ า ลง
ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น การศึกษา หน้าที่การงาน
ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับการวางแผนการมีบุตร
ในอนาคต และบริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัท เช่น Facebook
Google และ Apple มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานหญิง
ฝากแช่แข็งไข่ไว้ก่อน เพื่อให้พนักงานสนุกกับการท�างาน
โดยไม่ต้องกังวลหรือเร่งรีบมีบุตร

Cimadomo et al., 2018
www.jetanin.com
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การเตรียมตัวและขั้นตอนการเก็บไข่

ขัน้ ตอนการเริม่ ต้นส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการฝาก
แช่แข็งไข่ จะคล้ายการท�าเด็กหลอดแก้วปกติ
คื อ ต้ อ งท� า การตรวจร่ า งกายโดยแพทย์
เฉพาะทาง และมีการฉีดยากระตุ้นไข่ทุกวัน
แล้วมีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของไข่
เมื่ อ ไข่ ไ ด้ ข นาดตามที่ ต ้ อ งการแล้ ว จะฉี ด
ฮอร์โมน HCG เพือ่ ท�าให้ไข่สกุ หลังจากฉีดแล้ว
36 ชั่วโมงจะท�าการเจาะและดูดไข่ออกมา
ผ่านทางช่องคลอด จากนั้นนักวิทยาศาสตร์
เลี้ยงตัวอ่อนจะท�าการคัดเลือกเฉพาะไข่สุก
(Mature oocyte: MII) ที่มีคุณภาพดีและ
สมบูรณ์ไปแช่แข็ง

อัตราความส�าเร็จ

เซลล์ไข่ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาแล้ว
เมือ่ น�ามาท�า In Vitro Fertilization (IVF) หรือ
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
พบว่ า มี อั ต ราการปฏิ ส นธิ แ ละอั ต ราการ
ตัง้ ครรภ์ไม่ตา่ งกับไข่ในรอบการเก็บสด (Fresh
oocyte) รวมไปถึงเด็กที่เกิดจากไข่แช่แข็ง
ก็ไม่พบว่ามีความผิดปกติเพิ่มขึ้นจากการท�า
IVF หรื อ ICSI (Argyle et al., 2016;
Crawford et al., 2013)
ยกตัวอย่างเคสของเจตนิน 1 ราย ที่มี
การแช่แข็งไข่ดว้ ยวิธี Vitrification ไว้นานเกือบ
10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 (ขณะนั้นคนไข้อายุ
36 ปี) แช่แข็งไข่ไว้จ�านวน 6 ใบ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2561 (คนไข้อายุ 45 ปี) กลับมาละลาย
ไข่ทั้งหมด มีอัตราการรอดชีวิตหลังละลาย
100% และอั ต ราการปฏิ ส นธิ อ ยู ่ ที่ 83%
เมื่อเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงวันที่ 5 ได้ตัวอ่อนระยะ
บลาสโตซีสท์ (Blastocyst) จ�านวน 4 ตัวอ่อน
คิดเป็น 80% ของตัวอ่อนที่เลี้ยงมา ในเคสนี้
มี ก ารใส่ ก ลั บ (Embryo Transfer: ET)
จ�านวน 2 ตัวอ่อน และประสบความส�าเร็จ
คนไข้ มี ก ารตั้ ง ครรภ์ นอกจากนั้ น ยั ง เหลื อ
ตัวอ่อนแช่แข็งเก็บไว้อีก 2 ตัวอ่อนส�าหรับ
ใช้ในอนาคตหากต้องการมีบุตรเพิ่ม

Cimadomo et al., 2018

n this modern society where women are more empowered and
equality has become the norm, many organizations are run by able
women. With more responsibilities over the shoulders, modern
women are more likely to slow down their plans for marriage and
have a child. However, according to several studies, women at age 35
or older have less chance to get pregnant and greater risk of infertility,
as age is an important factor for fertility. The older a woman gets, the
fewer eggs she has in her ovarian reserve and less competent the oocytes
are. (Cimadomo et al., 2018) For these reasons, oocyte cryopreservation
technology has become one of the readily available methods to ensure
healthy eggs saved for later.

I

Oocyte Cryopreservation

Cryopreservation involves the preservation of cells and tissues for extended periods
of time at sub-zero temperatures. Cryoprotective additives (CPAs) are used in order to
reduce cryodamage by preventing ice formation. The eggs are stored in -196°C liquid
nitrogen. There are two basic techniques generally used in the cryopreservation:
1. Slow freezing Oocytes are cooled at a slow rate of 0.3–0.5°C/minute,
controlled by computer.
การแช่แข็งไข่จงึ นับว่าเป็นทางเลือกหนึง่
2. Vitrification A newly developed technique with fast cooling rates of 15,000ของผู้หญิงหลายๆ คน ที่ต้องการเก็บรักษา 30,000 °C/minute using more concentrate CPAs to create a glass-like stage and prevent
เซลล์ ไ ข่ ใ นขณะที่ ยั ง มี คุ ณ ภาพดี ไ ว้ ใ ช้ ice formation which would damage the egg cells.

ในอนาคต อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
ต่อภาวะมีบุตรยากหรือความผิดปกติที่อาจ
Vitrification is now more widely used than slow freezing due to its convenience and
จะเกิดขึ้นกับทารก
less time-consumption. The technique mitigates cryodamage and contributes to a higher
survival rate after the thawing. The success for clinical pregnancy rate (CPR) is virtually the
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same as fresh oocytes. (Argyle et al., 2016) However, the success
rate after thawing is based on the age of the eggs. Eggs at age up
to 35 years old have a 48.6% chance of success. Such chance is
lower with higher ager. At age 41-43, the success rate drops to
only 22.2%. [6]

Women Who Should Use Oocyte Cryopreservation
1. Those who are at risk of losing their ovary function due to
various medical issues such as cancer, radiation, or chemotherapy
treatment
2. Those with ovarian disorder such as tumor or cyst
3. Cryopreservation can be helpful to store eggs in an infertility
treatment program where sperms cannot be collected from the
man on the same date of egg collection.
4. Preserving the oocytes will bypass any legal or ethical
problems that are associated with frozen embryos.
5. Those who wish to donate to the egg bank
6. Those with early menopause history in the family
7. Those who plan to have a child in the future, called ‘social
egg freezing’
Social egg freezing is becoming more and more popular
nowadays as women tend to delay their motherhood, for example
to focus on their career or education. Large companies like
Facebook, Google, and Apple encourage their female employees
to use oocyte cryopreservation so they can fully focus on their job
without having to rush pregnancy.

with fresh oocytes. There is also no evidence that children born
with a frozen oocyte show more signs of abnormalities than IVF or
ICSI. (Argyle et al., 2016; Crawford et al., 2013)
A client at Jetanin has had her 6 oocytes stored with vitrification
for almost 10 years, starting in 2009 (age 36 at the time). Later in
2018 (age 45), her oocytes were thawed with 100% survival rate
and 83% fertility rate. After 5 days, the 4 of the embryos developed
into blastocysts, or 80% of the embryos. There were 2 embryos
transferred and the client achieved pregnancy with 2 more embryos
kept frozen for the future in case she wants to have another child.
Oocyte cryopreservation is a great option for women to preserve
fertility in anticipation of age-related fertility decline which may lead
to abnormalities in the child.

Preparation and Oocyte Collection
The basic preparations for people who wish to use oocyte
cryopreservation are similar to normal IVF. First, health checkup is
conducted by a specialized physician. The client will be given daily
oocyte stimulant and monitored. Once the oocytes are at the
desirable size, the client will be given HCG hormone that stimulate
the oocytes to become mature. 36 hours afterwards, the oocytes
will be collected through vagina. The embryologist will select only
healthy, mature oocyte to freeze.

Success Rate
The success rate of oocyte cryopreservation used in IVF or
Intracytoplasmic Sperm Injection is now similar to those achieved
References / อ้างอิง
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“Vitrification is now
more widely used than
slow freezing due to
its convenience and
less time-consumption”
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พังผืดในโพรงมดลูก
inTrauTerine adhesions
โดย นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์
การเจริญพันธุ์
By Dr.Kriengchai Sajjachareonpong,
OB/GYN (Women) – Microinvasive
Surgery, Reproductive Medicine

งผืด ในโพรงมดลู ก มี ค วามรุ น แรงแตกต่ า งกั น ไป ตั้ ง แต่ เ ป็ น
พั ง ผืด บางๆ (filmy adhesions) ไปจนถึ ง มี พั ง ผืด หนา
(dense adhesions) ปิดทั้งโพรงมดลูก (complete uterine
cavity occlusion) พังผืดในโพรงมดลูกท�าให้เกิดปัญหา ได้แก่
ภาวะมีบุตรยาก (infertility) การแท้งซ�้า (recurrent miscarriage)
ระดูปริมาณน้อยกว่าปกติ (hypomenorrhea) หรือ ขาดระดู (amenorrhea)

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
พั ง ผื ด ในโพรงมดลู ก มี ส าเหตุ จ ากการ
ท�าลายของเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial
damage) ท� า ให้ มี ก ารติ ด กั น ของผนั ง
โพรงมดลูก ซึง่ มักจะเกิดในคนไข้ทมี่ ปี จั จัยเสีย่ ง
ได้แก่
1. การท� า หั ต ถการในโพรงมดลู ก
(intrauterine procedures) เช่น การขูด
มดลู ก (uterine curettage) การผ่ า ตั ด
ส่ อ งกล้ อ งเอาเนื้ อ งอกในโพรงมดลู ก ออก
(hysteroscopic myomectomy) การผ่าตัด
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การตรวจวินิจฉัย
ส่ อ งกล้ อ งเอาแผ่ น กั้ น ในโพรงมดลู ก ออก
(hysteroscopic resection of uterine
septum)
2. การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกทางหน้าท้อง
(abdominal myomectomy)
3. การแท้ ง ค้ า ง (missed abortion)
การแท้งไม่ครบ (incomplete abortion)
เศษรกค้าง (retained placenta)
4. การอั ก เสบหรื อ การติ ด เชื้ อ ที่ เ ยื่ อ บุ
โพรงมดลูก (endometritis)

1. โดยการซั ก ประวั ติ ว ่ า มี ป ั ญ หาหรื อ
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไว้หรือไม่
2. การตรวจด้ ว ยคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง
(ultrasonography) พบเยื่อบุโพรงมดลูกบาง
(thin ehdometrium) ในช่วงที่มีการตกไข่
(ovulation)
3. การฉีดสารทึบรังสีเอ็กซเรย์ดโู พรงมดลูก
(hysterosalpingography) พบรูป ร่า งใน
โพรงมดลูกผิดปกติ
4. การส่องกล้องดูโพรงมดลูก (hyster-

oscopy) ซึง่ ถือเป็นการตรวจวินจิ ฉัยมาตรฐาน
(gold standard) สามารถมองเห็ น พั ง ผื ด
ในโพรงมดลูก

การรักษาพังผืดในโพรงมดลูก
การผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อเลาะ
พั ง ผื ด ออก (hysteroscopic lysis of
adhesions) เป็นการรักษามาตรฐานส�าหรับ
พังผืดในโพรงมดลูก จุดมุง่ หมายของการผ่าตัด
คื อ พยายามท� า ให้ โ พรงมดลู ก มี ข นาดและ
รูปร่างปกติ ป้องกันการกลับมาเกิดพังผืดซ�้า
หลังการรักษา รวมถึงการท�างานของเยื่อบุ
โพรงมดลูก ภาวะการเจริญพันธุ์ท�าให้กลับมา
ตั้งครรภ์ได้
หลังการผ่าตัดการใส่สายที่มี balloon
(foley balloon catheter) คาไว้ในโพรงมดลูก
เพื่อถ่างขยายโพรงมดลูกป้องกันไม่ให้ผนัง
โพรงมดลูกมาติดกัน ไม่ให้เกิดพังผืดซ�า้ ร่วมกับ
การใช้ ฮ อร์ โ มน estrogen เพื่ อ ให้ เ ยื่ อ บุ
โพรงมดลูกเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว กระตุน้
ให้ เ กิ ด การซ่ อ มแซมและมี ก ารสร้ า งเยื่ อ บุ
โพรงมดลูกที่เสียหายขึ้นใหม่
ในรายทีม่ พี งั ผืดรุนแรงอาจท�าการส่องกล้อง
โพรงมดลูก (hysteroscopy) ซ�้าภายหลังจาก
การผ่าตัดครั้งแรกเพื่อประเมินการเกิดซ�้าและ
เอาพังผืดที่เกิดขึ้นใหม่ออก

ผลการรักษา
ผลการตั้งครรภ์ค่อนข้างแตกต่างกันตาม
ความรุนแรงของพังผืดก่อนผ่าตัด การตัง้ ครรภ์
ในรายทีเ่ คยมีพงั ผืดปานกลางหรือรุนแรงจัดว่า
เป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าการ
ตัง้ ครรภ์ปกติ เช่น ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์
(intrauterine growth restriction) การคลอด
ก่อนก�าหนด (preterm delivery) การฝังตัว
ของรกผิ ด ปกติ (abnormal adherent
placenta) และมดลูกแตก (uterine rupture)

สรุป

ntrauterine adhesions can vary in forms, such as filmy
adhesions, dense adhesions, and complete uterine cavity
occlusion. These adhesions or occlusion can result in infertility,
recurrent miscarriage, hypomenorrhea, or even amenorrhea.
3. Hysterosalpingography to find
abnormalities in uterine cavity
4. Hysteroscopy as a gold standard to
examine intrauterine adhesions

Treatments

“การตั้งครรภ์
ในรายที่เคยมี
พังผืดปานกลาง
หรือรุนแรงจัดว่า
เป็นการตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงสูง”
Causes and Risk Factors
The most common cause of intrauterine
adhesions is injury following a surgical
procedure involving the cavity of the uterus
(endometrial damage). Patients have usually
been exposed to one of these risk factors:
1. Intrauterine procedures such
as uterine curettage, hysteroscopic
myomectomy, and hysteroscopic resection
of uterine septum
2. Abdominal myomectomy
3. Missed abortion, incomplete abortion,
and retained placenta
4. Endometritis or endometrial infection

ภาวะมีบตุ รยากในคนไข้อาจเป็นผลมาจาก
การมีพังผืดในโพรงมดลูก ซึ่งสามารถตรวจ
คัดกรองได้ดว้ ยการตรวจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู
(ultrasonography) การฉีดสารทึบรังสีเอ็กซเรย์
ดู โ พรงมดลู ก (hysterosalpingography)
และให้การวินจิ ฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้อง Diagnoses
โพรงมดลูก (hysteroscopy) หลังการผ่าตัด
1. History examination for such risk
ถ้าคนไข้ตั้งครรภ์ควรได้รับการดูแลแบบครรภ์ factors
ความเสี่ยงสูง และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
2. Ultrasonography to find thin endoต่างๆ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้
metrium during ovulation

Hysteroscopic lysis of adhesions is
a standard treatment for intrauterine
adhesions. This treatment aims to help
maintain a normal cavity to prevent
reoccurrence of the symptom, as well as to
ensure functionality of the endometrium
and fertility.
Following cutting of the adhesions,
a Foley balloon catheter will be temporarily
placed inside the uterus to keep the walls
of the uterus apart and to decrease the
chance of adhesions reforming. Hormonal
treatment with is often prescribed after
surgery to stimulate recovery of the
endometrium.
In severe cases, it may be necessary
to have more than one surgery to remove
adhesions using hysteroscopy.

Treatment Results
Fertility rate varies based on severity of
intrauterine adhesions prior to the surgery.
Patients with severe adhesions or extensive
destruction of the endometrial lining may
have a higher risk of complications such as
intrauterine growth restriction, preterm
delivery, abnormal adherent placenta,
or abnormal adherent placenta.

Conclusions
Infertility in patients sometimes are
resulted from intrauterine adhesions. Such
symptom can be diagnosed using
ultrasonography, hysterosalpingography,
and treated with hysteroscopy. After the
surgery, if a patient gets pregnant, they need
extensive care due to high risk of possible
complications.
www.jetanin.com
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การแช่แข็งอสุจิ
sPerm freezing
and sTorage
ารแช่แข็งอสุจิ เป็นกระบวนการรักษาเซลล์อสุจิ
ในภาวะอุณหภูมิต�่า เพื่อสามารถน�ามาใช้ ได้
ในอนาคต โดยจะแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว
ที่อุณหภูมิ -196 ๐C ซึ่งสามารถแช่แข็งได้
นานมากกว่า 10 ปี
คนไข้ที่มาแช่แข็งอสุจิส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลเจตนิน คือผู้ท่ีหลั่ง
น�้าอสุจิได้ยาก หรือไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ในวันที่ภรรยาท�าการ
รักษามีบุตรยาก นอกจากนี้ ยังมีคนไข้ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยเคมี
บ�าบัด หรือฉายรังสี ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอสุจิ คนไข้อาจจะมีอสุจิ
น้อยลงจนถึงไม่มีอสุจิในอนาคต หรือเป็นคนไข้เบาหวานที่หลั่งน�้าอสุจิ
ได้ยาก รวมทั้งคุณผู้ชายที่วางแผนท�าหมัน อาจจะเก็บแช่แข็งอสุจิไว้
เผื่อในอนาคตอยากมีบุตร
หากคุณผู้ชายต้องการเก็บแช่แข็งอสุจิ สามารถติดต่อขอใช้บริการ
ได้ทุกวัน โดยจะต้องมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส ไวรัสเอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี เพื่อให้อสุจิที่แช่แข็งนั้นมีความปลอดภัย
ลดความเสี่ ย งการปนเปื ้ อ นระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาในถั ง ไนโตรเจน
โดยโรงพยาบาลเจตนินจะมีถงั ไนโตรเจนแยกอสุจแิ ช่แข็งทีป่ ลอดเชือ้ โรค
ออกจากตัวอย่างที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
นอกจากอสุจทิ คี่ ณ
ุ ผูช้ ายหลัง่ ออกมาแล้วนัน้ อสุจทิ ไี่ ด้จากการผ่าตัด
ที่เรียกว่า PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)
คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน�้าเชื้อ
แล้วดูดตัวอสุจิออกมา หรือ TESE (Testicular Epididymal Sperm
Extraction) คือการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยก
ตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมายังสามารถแช่แข็งไว้ได้ เพื่อไม่ให้
คุณผู้ชายต้องผ่าตัดซ�้าเมื่อต้องการใช้อสุจิในครั้งถัดไป
แต่ละท่านที่มาใช้บริการฝากแช่แข็งสามารถเก็บแช่แข็งอสุจิได้
จ�านวนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานในอนาคต
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ะท� า การแช่ แข็ ง ในหลอดที่ ส ามารถบรรจุ อ สุ จิ ไ ด้
ต่อหลอดได้มากที่สุดถึง 100 ล้านเซลล์ต่อหลอด หรือน้อยมากๆ
เพียงไม่กเี่ ซลล์ ก็สามารถแช่แข็งเก็บไว้ได้ ซึง่ คุณภาพอสุจหิ ลังการละลาย
ก็จะมีความแตกต่างกันตามคุณภาพของอสุจิเช่นกัน
อย่างที่บอกในตอนต้นว่า อสุจิสามารถเก็บแช่แข็งได้นานกว่า 10 ปี
เรามีข้อมูลของโรงพยาบาลเจตนินที่มีอสุจิแช่แข็งตั้งแต่เริ่มให้บริการ
ในปี 2538 เมื่อละลายอสุจิแช่แข็งออกมา อสุจิยังสามารถมีชีวิตรอดได้
และสามารถน�ามาใช้ในการรักษามีบตุ รยากได้ ดังนัน้ คุณผูช้ ายสามารถ
มั่นใจได้ว่า อสุจิที่ฝากไว้ที่โรงพยาบาลเจตนินจะได้รับการดูแลให้
ปลอดภัย และสามารถน�ามาใช้ได้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
|

14

|

www.jetanin.com

“โรงพยาบาลเจตนิน
มีถังไนโตรเจนแยกอสุจิ
แช่แข็งที่ปลอดเชื้อโรค
ออกจากตัวอย่างที่มี
เชื้อโรคปนเปื้อน”

S

โดย ทนพญ.สุภาพร อาภาธนานนท์
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Supaporn Apathananon, Medical
Technician, Sperm Laboratory

perm freezing is the preservation process of
sperm cells at an extremely low temperature
for later use. Sperm is stored frozen in liquid
nitrogen at -196 ๐C at which it can be stored for
more than 10 years.

Most of the men who use sperm freezing services at Jetanin Institute for Assisted
Reproduction are patients with ejaculation problems and husbands who are unable
to be present at the hospital on the day of their wives’ fertility treatment. Others are
patients requiring chemotherapy or radiation therapy, which may affect sperm
production, resulting in less or even complete absence of sperm. The service may
also be required by patients with diabetes who have ejaculation problems. Men
planning a vasectomy may choose to preserve their sperm to grant them the ability
to have children in the future.
Sperm freezing and storage services are available everyday. Blood tests are
required to screen for syphilis, HIV, hepatitis B, and hepatitis C virus, to ensure that
the sperm is disease-free and to reduce the risk of contamination during the storage
in nitrogen tank. At Jetanin Institute for Assisted Reproduction, nitrogen tanks with
disease-free frozen sperm are separated from the tanks with exposed samples.
Besides ejaculation, sperm retrieval can be done with surgical techniques called
PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration), which involves passing a needle
through the scrotal skin to the epididymis where the sperm is aspirated; and TESE
(Testicular Epididymal Sperm Extraction), which involves a surgical biopsy for small
pieces of testicular tissues, which is then extracted for sperm. Sperm from these
techniques can be frozen and stored for later use without repeated surgery.
The quantity of frozen sperm storage differs for each person, depending on
future needs. Sperm will be frozen and preserved in vials, with the maximum capacity
of 100 million cells per vial. Likewise, vials with only a few cells can also be frozen
and stored. The competence of the sperm after thawing differs, depending on the
quality of the sperm.
As mentioned above, sperm can be stored for more than 10 years. Records of
Jetanin Institute for Assisted Reproduction show that frozen sperms from the first
batch of 1995 still survive after being thawed and can still be used for fertility
treatments. You can rest assured that your sperm will be well-preserved at Jetanin
Institute for Assisted Reproduction and can certainly be used in the future.
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อัลฟาธาลัสซีเมียเกิดขึ้นได้อย่างไร
molecular Basis of α-Thalassemia

อั

ลฟาธาลัสซีเมีย (α-Thalassemia)
เป็ น โรคโลหิ ต จางที่ เ กิ ด จากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมในการสร้าง
โกลบินสายอัลฟา ท�าให้ ไม่มกี ารสร้าง
โปรตี น อั ล ฟาโกลบิ น ในเม็ ด เลื อ ดแดงหรือ
สร้างได้น้อยลง ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย
เกิดภาวะซีดเรื้อรัง อ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย
กว่าคนปกติ โดยความผิดปกตินมี้ กี ารถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive
กล่าวคือ ลูกจะเป็นโรคเมื่อได้รับยีนผิดปกติ
จากทั้ ง พ่ อ และแม่ และจะเป็ น พาหะของโรค
เมื่อได้รับยีนผิดปกติมาเพียงอัลลีล (allele)
เดี ย วจากพ่ อ หรือ แม่ โดยอาการของโรค
จะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน ตามชนิด
และจีโนไทป์ (genotype) ของโรค
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คนปกติมียีน α-globin อยู่ 4 ยีน ประกอบไปด้วย HBA1 และ HBA2
อย่างละ 2 ยีน ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 16 เขียน genotype ได้เป็น αα/αα
ส�าหรับผู้ที่เป็นพาหะ α-thalassemia ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) เป็นชนิดที่เกิดจาก
การแหว่งของยีน (gene deletions) และบางส่วน (ร้อยละ 5) เกิดจากการ
กลายพันธุ์ของเบส (nucleotide substitutions) ท�าให้มีฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ
(สายโปรตีนสั้น, โครงสร้างโปรตีนไม่เสถียร) ซึ่งเรียกว่าเป็นชนิด non-deletional
α-Thalassemia
α-Thalassemia แบ่งตามลักษณะทางพันธุกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.αo (α-Thalassemia1: --/αα )
เกิดจาก α-globin ทั้ง 2 ยีนบนโครโมโซมข้างหนึ่งหายไป โดยที่โครโมโซม
อีกข้างหนึ่งมี α-globin 2 ยีนเป็นปกติ ตัวอย่าง α o ชนิดที่พบบ่อยในไทย
คือ Southeast Asian(--SEA/αα) ซึ่งพบประมาณร้อยละ 99 ของ α o และ
ชนิด Thai (--THAI/αα) พบได้ประมาณร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังมีชนิดที่พบได้บ่อย
ในเอเชี ย ได้ แ ก่ Mediterranean (-- MED/α α ), Filipino(-- FIL/α α ) และ
-20.5 kb deletions(---(α)20.5/αα)
2.α + (α -Thalassemia2) มี 2 ประเภท คื อ deletional และ
non-deletional
2.1 α+ (α-Thalassemia2) ชนิด deletional (-α/αα) เกิดจาก
ยีน α-globin 1 ยีนขาดหายไป ชนิดที่พบบ่อยในไทย คือ 3.7 kb deletion
(-α3.7/αα) และ 4.2 kb deletion (-α4.2/αα) ซึ่งพบในประชากรภาคเหนือ
ตอนบนประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 1 ตามล�าดับ
2.2 α + (α-Thalassemia2) ชนิด non-deletional (αTα/αα)
เกิดจากการกลายพันธุ์ของเบสบนยีน α-globin ท�าให้เกิดการสร้างฮีโมโกลบิน

โดย ขวัญฤทัย ตาละลักษณ์
นักวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Kwanrutai Talalak,
Scientist, Genetics Laboratory

ที่ผิดปกติไป ชนิดที่พบได้บ่อยในไทย คือ Hb Constant
Spring (α CSα/αα) และ Hb Pakse (α PSα/αα)
นอกจากนั้น ยังพบ Hb Pak Num Po (αPNP) ที่เกิดจาก
การเพิ่ม (insertion) ของ nucleotide T, Hb Siam,
Hb Q (Mahidol) และ Hb Suan Dok ซึง่ พบได้ไม่บอ่ ยนัก
โอกาสเกิดโรคในลูกเมือ่ พ่อแม่เป็นพาหะ α-Thalassemia
หากคู่สมรสพบว่าตนเองเป็นพาหะ α-Thalassemia
ทั้ ง 2 ฝ่ า ย ลู ก มี ค วามเสี่ ย งเป็ น โรคธาลั ส ซี เ มี ย รุ น แรง
2 ประเภทได้ คือ
1. Hb Bart’s hydrops fetalis (--/--) เป็นชนิดที่
รุนแรงที่สุด ส่วนใหญ่เสียชีวิตในครรภ์มารดาหรือภายใน
ไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด พบว่าทารกมีลักษณะบวมน�้าทั้งตัว
คลอดล�าบาก ซีด ตับม้ามโต มีรกขนาดใหญ่ หากทารกเป็น
Hb Bart’s hydrops fetalis การตรวจก่อนคลอดให้ได้เร็ว
และยุติการตั้งครรภ์จะสามารถช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน
ชนิดรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาได้ ซึ่งโอกาสที่จะเป็น
Hb Bart’s hydrops fetalis จะเกิดจากพ่อและแม่
ที่เป็นพาหะ αo (α-Thal1: --/αα) ทั้งคู่ ท�าให้มีโอกาส
ได้ลกู ทีเ่ ป็น Hb Bart’s hydrops fetalis ร้อยละ 25, พาหะ
α-Thalassemia1 ร้อยละ 50 และลูกปกติร้อยละ 25

พ่อ

แม่

αo(--/αα ) αo(--/αα )

ลูก
(αα/αα)

αo(--/αα ) αo(--/αα ) Hb Barts
(--/--)

โอกาสเกิดโรคในลูกกรณีพ่อและแม่เป็นพาหะ α-Thal1

แม่

พ่อ

αo(--/αα)

α+(-α/αα)

α+(-α/αα)

Hb H (--/-α) αo(--/αα)

ลูก
(αα/αα)

โอกาสเกิดโรคในลูกกรณีพ่อและแม่เป็นพาหะ α-Thal1 และ α-Thal2

ภาพแสดงโครงสร้างของ α-globin gene cluster บนโครโมโซม 16 และประเภทของ α-Thalassemia
เมื่อมี α-globin gene ไม่ท�างาน (ดัดแปลงจาก Harteveld C., et.al, 2010)
Diagram showing α-globin gene cluster on chromosome 16 and types of α-Thalassemia
with nonfunctional α-globin genes (adapted from Harteveld C., et.al, 2010)
www.jetanin.com
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ส�าหรับคู่สมรสที่เป็น Hb H disease (--/-α, --/αTα)
ทั้งคู่ หรือท่านหนึ่งเป็นพาหะ αo (α-Thalassemia1: --/
αα) นอกจากมีโอกาสได้ลูกเป็น Hb Bart’s hydrops
fetalis ร้อยละ 25 แล้วยังเพิม่ โอกาสลูกเป็น Hb H disease
ร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามล�าดับ โดยไม่มีโอกาส
มีลูกปกติเลย
2. Hb H disease (--/-α) หรือ (--/αTα) ผู้ป่วย
มีอาการไม่รุนแรงนัก เช่น ตัวซีด และตัวเหลืองเล็กน้อย
หากมีไข้หรือติดเชื้อผู้ป่วยจะซีดลง เกิดจากพ่อและแม่
เป็นพาหะทัง้ คู่ โดยท่านหนึง่ เป็นพาหะ α-Thalassemia1
(--/α α ) และอี ก ท่ า นหนึ่ ง เป็ น พาหะ α + แบบ
heterozygous (α-Thalassemia2: -α /αα หรือ αTα
/αα) จะมีโอกาสมีลูกเป็น Hb H disease ร้อยละ 25
แต่หากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ α+ แบบ homozygous
(α-Thalassemia2: -α/-α, -α/αTα หรือ αTα /
αTα) โอกาสมีลูกเป็น Hb H disease จะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 50 ชนิดของ Hb H disease ที่พบในไทยจากการ
ศึกษาโดย Fucharoen S., et.al แสดงให้เห็นตามตาราง
การตรวจคัดกรองพาหะ α-Thalassemia จึงมีความ
ส�าคัญในคู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตร เพื่อที่จะทราบความ
เสี่ยงและมีทางเลือกเพื่อจะวางแผนหลีกเลี่ยงการมีลูก
เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ผู้ที่วางแผนมีบุตรทุกคน
ควรได้รับการตรวจภาวะพาหะของ α-Thalassemia
และควรมีการพิจารณาผลควบคู่ไปกับ Hb typing ด้วย
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลเจตนินมีบริการ
ตรวจ α-Thalassemia 7 deletions ตั้งแต่ปี 2018
เนื่องจาก non-deletional α-Thalassemia เป็นชนิดที่
พบได้ไม่บอ่ ย ถ้าได้ผล Hb typing ทีน่ า่ สงสัยจึงควรส่งตรวจ
หา gene mutation ชนิด non-deletional เป็นขั้นต่อไป

α

-Thalassemia (Alpha Thalassemia)

is a blood disorder characterized
by a microcytic hypochromic
anemia where the body has
a problem producing alpha globin,
a component of hemoglobin. Affected
individuals also have a shortage of red
blood cells (anemia), which can cause
pale skin, weakness, fatigue, and more
serious complications. α-Thalassemia
is an inherited, autosomal recessive,
disorder which is caused by inheriting
abnormal genes from both parents.
A person will become Thalassemia carrier
when inheriting only one allele from either
parent. The symptoms of the disorder vary
based on types and genotypes.
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α+(α-Thalassemia2)
α+(α-Thalassemia1)

ภาพแสดงต�าแหน่งการขาดหายไปของ α-globin gene cluster ที่พบได้บ่อย 7 ชนิด
(David H.K.C., et.al, 2003)
Diagram showing 7 deletions of α-globin gene cluster commonly found
(David H.K.C., et.al, 2003)
Typically, individuals have 4 functional alpha-globin genes: 2 copies of
HBA1 and 2 copies of HBA2 gene, on each chromosome 16 (genotype αα/
αα). The primary cause of most α-Thalassemia carriers (95%) is alpha-globin
gene deletions, while the rest (5%) is caused by point mutations (nucleotide
substitutions) resulting in abnormal hemoglobin (reduced α-globin chain
synthesis or unstable protein structure), called non-deletional α-Thalassemia.
α-thalassemia can be classified as 2 types:
1.αo (α-Thalassemia1: --/αα)
Caused by deletion of 2 α-globin genes on either arm of chromosome
while the other has 2 genes as normal. The most common αo in Thailand is
Southeast Asian (--SEA/αα), found by 99% of αo and Thai(--THAI/αα) which
is found by 1%. Other common thalassemia in Asia include Mediterranean
(--MED/αα), Filipino(--FIL/αα) and -20.5 kb deletions(---(α)20.5/αα).
2. α+ (α-Thalassemia2): deletional and non-deletional
2.1 Deletional α+ (α-Thalassemia2) (-α/αα) is caused by deletion
of one α-globin. Commonly found in Thailand are 3.7 kb deletion (-α3.7/αα)
and 4.2 kb deletion (-α 4.2/α α ) found in the Northern people 20%
and 1% respectively.
2.2 Non-deletional (α-Thalassemia2) (α Tα/αα) is caused by
mutation of α-globin gene, resulting disorders of hemoglobin. Commonly found
in Thailand are Hb Constant Spring (αCSα/αα) and Hb Pakse (αPSα /αα).
In addition, there are also rare Hb Pak Num Po (αPNP) caused by insertion of
nucleotide T, Hb Siam, Hb Q (Mahidol) and Hb Suan Dok.
chance of inheriting α-thalassemia from carrier parents
If both spouses are diagnosed as α-Thalassemia carriers, a child born to
the couple risks having two types of severe Thalassemia:
1. Hb Bart’s hydrops fetalis (--/--) is the most severe form of alphathalassemia and is almost always lethal. It is characterized by fetal onset of
generalized edema, pleural and pericardial effusions, and severe hypochromic
anemia. It is crucial to diagnose Hb Bart’s hydrops fetalis in unborn babies prior
to childbirth in order to abort the pregnancy and prevent risks to the mother.
A child born from both αo (α-Thal1: --/αα) carrier parents has a 25% chance
of having Hb Bart’s hydrops fetalis, 50% of becoming an α-Thalassemia1
carrier, and a 25% chance to be born without Thalassemia.

ตารางแสดง Hemoglobin ผิดปกติที่พบในประเทศไทย
Table showing disorders of hemoglobin found in Thailand

If both parents are carriers of Hb H
disease (--/-α, --/αTα), or either of them
Hemoglobin
Mutation
Base change
is a carrier of αo (α-Thalassemia1: --/αα),
they have an increased chance of getting a
Hb Constant Spring 142 Ter → Gln (C terminal elongation) TAA → CAA
child with Hb H disease by 50% and 25%
Hb Pakse’
142 Ter → Tyr (C terminal elongation) TAA → TAT
respectively, in addition to the existing 25%
Hb Pak Num Po
131/132 insertion
+T
chance Hb Bart’s hydrops fetalis. It is
→
→
impossible to give birth to a normal child.
CTG CGG
Hb Saun Dok
109 Leu Arg
2. Hb H disease (--/-α) or (--/αTα) are
CTG → CCG
Hb Quong Sze
125 Leu → Pro
not as severe. The symptoms may include
GAC → CAC
Hb Q (Mahidol)
74 Asp → His
paleness or slight jaundice. The paleness
will be more visible when having a fever or
GGT → CGT
Hb Siam
15 Gly → Arg
infection. This is caused by both parents
ตารางแสดงความถี่ของ Hb H disease แต่ละ genotype ที่พบในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย being carriers, either of which is
จากการสุ่มตรวจจ�านวนทั้งหมด 803 คน (ดัดแปลงจาก Fucharoen S., et.al, 2014)
α-Thalassemia1 (--/αα) carrier and the
Table showing the frequency of each genotype of Hb H disease found in each region other heterozygous α+ (α-Thalassemia2:
of Thailand, from a total 803 random samples. (Adapted from Fucharoen S., et.al, 2014) -α /αα or αTα /αα). The child has a 25%
chance of inheriting Hb H disease. However,
ร้อยละ/ Percentage
if either of them is a carrier of homozygous
ชนิดของ
α+ (α-Thalassemia2: -α/-α, -α/αTα or
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
Hb H disease /
α Tα /α Tα ), the chance of passing
เฉียงเหนือ
North
Central
South
Type of Hb H disease
Hb H disease to the child will rise to 50%.
(n = 102)
(n = 500) (n = 149) Northeast
(n = 52)
Types of Hb H disease commonly found in
Thailand, according to Fucharoen S., et.al,
Deletional Hb H disease
are shown in the diagram below:
--SEA/-α3.7
39.8
50.4
26.9
33.3
Screening for α-Thalassemia carriers
1.8
4.7
9.8
--SEA/-α4.2
is highly advisable for couple planning to
have a child in order to know their risk and
0.8
0.7
--THAI/-α3.7
options to avoid passing severe Thalassemia
other
0.2
to the child. The screening for α-Thalassemia
Total
42.6
55.8
26.9
43.1
should be always included in the plan for
having a child. The results should also be
Non-deletional Hb H disease
examined for Hb typing. Jetanin’s Genetics
49.4
36.9
67.3
53
--SEA/αCSα
Laboratory has been offering screening
5.6
2.7
5.8
2.9
--SEA/αPSα
services for 7 deletions of α-Thalassemia
THAI CS
since 2018. Non-deletional α-Thalassemia
0.4
1.3
1
-- /α α
is rare, however, non-deletional gene
2
3.3
other eg. --SEA/ααPNP
mutation detection will be performed in case
Total
57.4
44.2
73.1
56.9
of suspicious Hb typing results.
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รู้จักกามโรค

โรคติดต่ออันตรายถึงชีวิต
geT To Know venereal diseases
ามโรค (Venereal Disease) หรือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted
Infection: STI) คือโรคที่แพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งการสอดใส่ทางช่องคลอด
ทวารหนัก หรือท�าออรัลเซ็กส์ กามโรคติดต่อกันได้โดยไม่ใช่จากการร่วมเพศเพียงอย่างเดียว
แต่ ร วมไปถึ ง การติ ด ต่ อ จากแม่ ไ ปสู ่ ลู ก ซึ่ ง เกิ ด ขึ้น ได้ ทั้ ง ในขณะตั้ ง ครรภ์ แ ละจากการคลอด
การถ่ายเลือด การใช้เข็มร่วมกัน และการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือของเหลวของผู้ป่วยที่มีเชื้อ
หากติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษา โรคเหล่านี้จะสร้างความเสียหายต่อร่างกายอย่างถาวร เช่น
เกิดภาวะการมีบตุ รยาก หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
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“สามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ ทั้งในขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด
ทารกที่ติดเชื้อจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างมาก”
อาการของกามโรค

ผู้ที่ติดเชื้อกามโรคจะแสดงอาการของโรค
แตกต่ า งกั น ไปตามชนิ ด ของโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ที่ได้รับเชื้อ ซึ่งอาจปรากฏอาการ
ของโรคที่ส่งผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์อย่างเดียว
หรือส่งผลต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
และบางรายก็อาจไม่ปรากฏอาการใดๆ เลย
โดยทั่วไป ผู้ที่ติดเชื้อกามโรคอาจมีอาการดังนี้
 มีตุ่มนูนขึ้นบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ปาก หรือ
ช่องทวารหนัก
 เจ็บหรือแสบเมื่อปัสสาวะ
 ผู้หญิงมีตกขาวออกมากหรือมีกลิ่นผิดปกติ
ส่วนผู้ชายพบน�้าหรือหนองออกมาจากปลาย
องคชาต
 รู้สึกเจ็บระหว่างสอดใส่ขณะมีเพศสัมพันธ์
 ต่ อ มน�้ า เหลื อ งบวมโตและท� า ให้ รู ้ สึ ก แสบ
โดยเฉพาะบริเวณขาหนีบ
 ไข้ขน
ึ้ ปวดเมือ่ ย และอาจรูส้ กึ เจ็บทีท่ อ้ งน้อย
 ระคายเคืองผิวบริเวณอวัยวะเพศอย่างมาก
และมีผื่นขึ้นตามมือ แขน และเท้า
ผู ้ ติ ด เชื้ อ กามโรคจะมี อ าการดั ง กล่ า ว
หลังจากได้รับเชื้อมาภายใน 2-3 วัน บางราย
อาจใช้เวลาเป็นปีจึงจะแสดงอาการของโรค
ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วย

สาเหตุของกามโรค

เชื้ อ โรคที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ปรสิต และไวรัส
โดยลั ก ษณะพฤติ ก รรมการร่ ว มเพศและ
พฤติกรรมอืน่ ทีจ่ ดั เป็นปัจจัยเสีย่ งท�าให้ตดิ เชือ้
กามโรค ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกัน
การร่วมเพศกับคู่นอนหลายคน การร่วมเพศ
ทางทวารหนัก และการใช้สารเสพติด เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้
โดยมีการติดเชื้อได้ท้ังในขณะตั้งครรภ์และ
ในขณะคลอด ทารกที่ติดเชื้อจะมีปัญหาต่างๆ
เกิดขึ้นตามมาค่อนข้างมาก เช่น มีการเจริญ
เติ บ โตผิ ด ปกติ พิ ก าร และอาจเสี ย ชี วิ ต ได้
ดังนั้น สตรีที่ตั้งครรภ์จึงควรได้รับการตรวจ
คัดกรอง และรักษาโรคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
อย่างเหมาะสม

การตรวจวินิจฉัยกามโรค

การตรวจกามโรคจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัย
ได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ หรื อ ป่ ว ยเป็ น โรคติ ด ต่ อ
ทางเพศสั ม พั น ธ์ โ รคใด โดยเฉพาะผู ้ ที่ มี
ประวัติการป่วยหรือได้รับเชื้อกามโรค และ
Photo / ภาพ : pixabay.com, shutterstock.com

ยั ง ช่ ว ยระบุ ส าเหตุ ก ารติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
โดยแพทย์อาจเจาะเลือด เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
หรือสารคัดหลัง่ เพือ่ น�าไปตรวจในห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดง
อาการของโรคก็ อ าจต้ อ งได้ รั บ การตรวจ
คัดกรองด้วย

การรักษากามโรค

โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ต่ ล ะโรค
มีวิธีรักษาที่แตกต่างกันไป เช่น การรักษาด้วย
ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส และการฉีดวัคซีน
เป็นต้น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย และปรสิ ต นั้ น รั ก ษา
ให้หายได้ง่ายกว่า ส่วนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ท�าได้โดยดูแลอาการไม่ให้กา� เริบ แต่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ และสตรีมีครรภ์ที่ได้รับ
เชื้ อ กามโรค ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาทั น ที เ พื่ อ

โดย ทนพ.พลศิษฏ์ สิริเขมมะนันท์
นักเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By Mr.Pholsit Sirikhemmanan,
Medical Technologist,
Routine Laboratory

ป้องกันหรือลดโอกาสเสี่ยงที่ทารกในครรภ์
จะได้รับเชื้อ

การป้องกันกามโรค

วิธีป้องกันกามโรคนั้นท�าได้โดยเริ่มจาก
การป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งดูแลผู้ป่วยที่
ติดเชื้อแล้วไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น การไม่มี
เพศสั ม พั น ธ์ เ ป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการป้ อ งกั น
การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (แต่เป็น
เรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ยาก) ดังนัน้ การไม่เปลีย่ นคูน่ อน
บ่อย ไม่มคี นู่ อนหลายคน และการอยูก่ บั คูน่ อน
ที่ไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะช่วย
ลดโอกาสการเป็นโรคได้ นอกจากนี้ ควรเรียนรู้
และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพือ่ ช่วยให้สงั เกตอาการ
ของโรคและป้องกันตัวเองได้อย่างปลอดภัย
และถูกวิธี

ถือก�าเนิด “กามโรคสายพันธุ์ ใหม่” รักษาไม่หาย ฆ่าไม่ตาย อันตรายกว่าเอดส์

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)) ได้ประกาศถึงการค้นพบ
เชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae สายพันธุ์ ใหม่ที่มีความอันตรายและดื้อยามากกว่า
เชื้อเดิมที่ก�าลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยใช้ชื่อว่า Extensively drug-resistant gonorrhea
หรือ Super Gonorrhea ซึ่งโรคที่เกิดจากเชื้อชนิดนี้มีความยุ่งยากในการรักษามากกว่า
เชือ้ แบบเก่า และอาการของโรคทีเ่ กิดยังมีความรุนแรงมากกว่าด้วย ซึง่ จากการตรวจสอบข้อมูล
ของ ECDC พบว่า มีชายชาวอังกฤษติดเชื้อดังกล่าวหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในการรักษาชายคนนี้พบว่ายาปฏิชีวนะแบบเดิมที่เคยใช้กับ
เชือ้ โกโนเรียเดิม (Neisseria gonorrhoeae) ไม่สามารถฆ่าเชือ้ Super Gonorrhea นี้ได้ ท�าให้
ในตอนนี้มันกลายเป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษา และจากการเก็บข้อมูลล่าสุดของ ECDC พบว่า
มีผตู้ ดิ เชือ้ ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ แล้วอย่างน้อย 3 รายในแถบประเทศออสเตรเลียและยุโรป ซึง่ ถ้าหาก
เรายังไม่สามารถค้นหาวิธีรักษาได้ หลังจากนี้อีก 20 ปี ทั่วโลกอาจจะมีผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อ
ชนิดนี้มากขึ้นถึง 10 ล้านคนต่อปี
ถึงแม้ในตอนนี้จะยังไม่ค้นพบวิธีในการรักษาอาการติดเชื้อ Super Gonorrhe ซึ่งก่อให้
เกิดโรคหนองในทีร่ นุ แรง แต่เราก็ยงั สามารถป้องกันตัวเองในขัน้ ต้นได้ โดยการใช้ถงุ ยางอนามัย
ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์ ยิง่ แหล่งข่าวระบุวา่ ต้นตอของเชือ้ นีม้ าจากประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยิ่งต้องระวังป้องกันตัวมากขึ้นหลายเท่า อย่าได้ประมาทก่อนจะสายเกินไป

enereal diseases or sexually transmitted infection (STI)
can be spread via vaginal intercourse, anal sex, and
oral sex. STIs can also be transmitted to an infant
before or during childbirth, blood transfer, needle
sharing, and contact with the infected blood or body fluids.
Without appropriate treatment, these diseases will cause
permanent damage to the body such as infertility or even death.
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technO REVIEW
Symptoms

should be screened for such diseases to
The symptoms of STIs vary based on receive proper treatment and cure.
the type of the infection. Some diseases
may cause symptoms at the genital or other Diagnosis
parts of the body, while some diseases have
A thorough diagnosis will allow the
no signs or symptoms. Common STI doctor to identify the disease, especially in
symptoms may include:
patients with venereal disease history. It also
 Blisters at genital areas, mouth, or anus
helps identify the cause of infection.
 Pain or burning sensation when urinating The doctor may need to collect some blood
 Thick, cloudy or bloody discharge from samples, urine samples, or body fluids from
the penis or vagina
a patient to be tested in the medical lab.
 Pain during sexual intercourse
People suspicious with asymptomatic STIs
 Swollen lymph nodes causing pain, should also be checked for STIs.

Treatments
Each venereal disease requires different
cure and treatment, such as antibiotics,
antivirals, and vaccination. The diseases
caused by bacteria or parasites are generally
easier to cure, while the ones caused by
viruses are treatable, but not curable.
Pregnant women infected with a venereal
disease need immediate medical attention
to mitigate the risk of transmitting the
disease to their child.

Prevention
It is crucial to avoid exposing to the risk
of infection and to prevent patients from
spreading the diseases. The best way to
prevent venereal diseases is abstinence
(which is difficult). Know your sexual
partners and limit their number—Your
partner’s sexual history is as important as
your own. The more partners you or your
partners have, the higher your risk of getting
an STI. You should also get to know more
about sex and sexually transmitted diseases
to be able to properly watch out for the signs
and prevent yourself from getting one.

especially at groin
Fever, fatigue, or abdominal pain
 Serious irritation at the genital, rash on
the limbs
Patients infected with STIs normally
show any of these signs in 2-3 days after
the infection. However, it may take up to a
year in some patients to show any symptoms,
depending on each patient’s immunity.


Causes
The causes of STIs are bacteria,
parasites and viruses. The biggest risk
factors for STIs include unprotected sex,
a polyamorous relationship, anal intercourse,
and use of drugs, etc. In addition, it is
possible that the infection is passed from
the mother to the child either during
pregnancy or birth-giving. Babies infected
with STI are likely to develop to severe
conditions like abnormalities, disabilities,
or even deaths. Therefore, pregnant women
|
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A “New Disease”, More Dangerous than AIDS, Has Emerged.
A few months ago, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
announced their discovery of a pandemic new strain of Neisseria gonorrhoeae bacteria
which is highly dangerous and drug-resistant called “Extensively drug-resistant
gonorrhea” or Super Gonorrhea. The disease caused by the bacteria is more difficult
to treat. The symptoms are more severe than ever. According to ECDC, a British man
was infected with such bacteria after having sex with a Southeast Asian woman.
Conventional antibiotics used to cure normal Neisseria gonorrhoeae failed to cure this
super gonorrhoeae, thus becoming an uncurable disease. The recent survey by ECDC
suggests that there are at least 3 more people infected with the bacteria in Australia
and Europe. Unless no cure is discovered soon, it is estimated that in 20 years, there
will be over 10 million deaths caused by the disease each year.
Although this ‘Super Gonorrhea’ is still impossible to cure, you can prevent yourself
from such infection by using latex condoms when having sex. Bear in mind that the
origin of this bacteria is in Southeast Asia, meaning we need to be even more careful
to stay safe.
References / อ้างอิง
1. https://www.pobpad.com/กามโรค
2. http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=802
3. http://www.uptodate.com/contents/screening-for-sexually-transmitted-infections
4. https://www.iflscience.com/health-and-medicine/drugresistant-super-gonorrhea-is-on-the-rise-and-going-global/
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คนท้องต้องบำารุงอย่างไร

how To nourish yourself during Pregnancy
มื่อก�าลังจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่ คุณสาวๆ จึงต้องกลับมาให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเรือ่ ง
สุขภาพ การดูแลตัวเอง ไปจนถึงอาหาร ซึ่งทุกอย่างล้วนมีผลกับเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์ทั้งสิ้น เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการในระยะเริ่มต้น เตรียมพร้อมให้เด็กออกมามีสุขภาพแข็งแรง พร้อมมีพัฒนาการที่ดี
ต่อไปในอนาคต และนี่คืออาหารที่ให้ประโยชนต่อแม่และลูกในครรภ์ของคุณด้วย
When you are going to be a mother, you might need to put yourself as a first priority. You have to
take care of yourself, health, and diet. All those stuff could definitely affect your unborn baby as
they could promote its development from the very beginning. The baby then will be well prepared
to be born healthy and ready to develop in the future. Here are foods good for you and your baby.

3

1

โยเกิร์ตไขมันต�่า
ในโยเกิ ร ์ ต นั้ น มี ส ารอาหารที่ ใ ห้
ประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบไปด้วย
จุ ลิ น ทรี ย ์ ช นิ ด ต่ า งๆ แคลเซี ย ม และ
โปรตีน โยเกิร์ตนั้นย่อยง่าย ดีต่อระบบ
ขับถ่าย ซึ่งสารอาหารที่มีอยู่ในโยเกิร์ต
จะเข้ า ไปช่ ว ยเพิ่ ม ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น โรค
ให้ กั บ ร่ า งกาย ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
จึงเหมาะอย่างมากที่คุณแม่และลูกน้อย
ในครรภ์ควรได้รบั อย่างสม�า่ เสมอ แต่ตอ้ ง
เป็นโยเกิร์ตที่มีไขมันต�่านะ
1. low-fat yogurt Yogurt has
nutrients good for your body. It contains
probiotics, calcium, and protein.
Yogurt is easy to digest, good for your
excretory system. The nutrients in
yogurt can help enhance the body’s
immune system, preventing infection.
It will be good if you and your unborn
baby can have those nutrients
regularly. Only low-fat yogurt is
recommended though.

2

อาหารที่มีโปรตีน
ร่างกายของคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก
ต้องการโปรตีนที่เพียงพอเข้าไปช่วย
สร้างกล้ามเนื้อและบ�ารุงให้ร่างกาย
แข็งแรง โดยสารอาหารจ�าพวกโปรตีน
จะเข้าไปช่วยต้านทานโรคที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย อีกทั้งยังช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ได้แก่
เนื้อสัตว์ติดมัน เนื้อไก่ ไข่ และอาหาร
ทะเล เป็นต้น
2. high protein foods Pregnant

อาหารที่มีธาตุเหล็ก
อาหารจ� า พวกที่ มี ธ าตุ เ หล็ ก สู ง
ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้เป็นอย่างดี
หากร่างกายขาดธาตุเหล็กจะมีผลกระทบ
ต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค ท�าให้เจ็บป่วย
ได้ง่าย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย คุณแม่
ที่ก�าลังตั้งครรภ์อ่อนๆ จึงควรกินอาหาร
ที่มีธาตุเหล็ก จะพบได้จากเนื้อสัตว์ ไก่
ตับ เลือด ปลา ไข่แดง ผักที่มีสีเขียวเข้ม
ถั่วแดง งา ลูกพรุน และขนมปังโฮลวีต
เป็นต้น
3. iron-rich foods Iron-rich foods

help prevent thalassemia effectively. If
the body lacks iron, immune system
will be affected. As a result, the body
will easily get sick, tired, and drained.
The mothers who are in the first stage
of pregnancy should eat iron-rich
foods, which include meats, chicken,
liver, blood, fish, egg yolk, dark green
vegetables, red bean, sesames, prune,
and whole-wheat bread.

women need sufficient protein to
help build muscles and nourish the
bodies. Protein will help fight against
diseases caused by viruses and
bacteria while, at the same time,
developing immunity. Protein
sources include fatty meat, chicken
meat, eggs, and seafood.
www.jetanin.com
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4

ผักและผลไม้
ในอาหารประเภทนี้มีวิตามินและแร่ธาตุที่จ�าเป็นต่อร่างกาย
ช่วยในการบ�ารุงครรภ์และช่วยสร้างกระบวนการเจริญเติบโต
ของลูกน้อยได้ ผลไม้ท่ีแนะน�าให้กินก็ได้แก่ มะม่วง มะละกอ
แอปเปิ้ล ส้ม ส่วนผักก็เป็นจ�าพวกผักใบเขียวที่สามารถน�าไปปรุง
เป็นอาหาร หรือคัน้ ออกมาเป็นน�า้ ผักผลไม้ได้ เช่น น�า้ แครอทคัน้ สด
ผสมมะนาว หรือน�้าแตงกวา เป็นต้น ควรกินผักผลไม้อย่างน้อย
3 - 5 ชนิด เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างเพียงพอ
4. vegetables and fruits These kinds of food have vitamins
and minerals essential for the body. They can help nourish
pregnancy and unborn babies. Recommended fruits include
mango, papaya, apple, and orange. For vegetables, those green
ones are good. The mothers can either cook them or make
vegetable and fruit juices, such as carrot juice mixed with lime
or cucumber juice. Pregnant mothers should eat 3 – 5 types
of fruit and vegetable in order to get sufficient vitamins and
minerals.

5
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กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
คุณ แม่ตั้งครรภ์จ ะรู้สึกว่า ตัว เองกินตามใจปาก
มากขึ้น กินจุกกินจิก ต้องระวังว่าอย่ากินในปริมาณ
ทีม่ ากจนเกินไป เสีย่ งท�าให้นา�้ หนักตัวเพิม่ และเสีย่ งเป็น
โรคเบาหวาน ซึง่ จะน�ามาสูโ่ รคแทรกซ้อนอืน่ ๆ ระหว่าง
ตั้งครรภ์ได้ ทางที่ดีให้แบ่งปริมาณในการกินแต่ละมื้อ
ให้พอดี กินให้ครบมื้อ แต่ต้องไม่ให้อิ่มมากจนเกินไป
อาจแบ่งเป็นมื้อที่เป็นอาหารว่างเล็กๆ การกินอาหาร
ครั้งละน้อยๆ จะท�าให้ย่อยเร็วขึ้น ไม่รู้สึกอึดอัด อีกทั้ง
ยังลดความเสี่ยงที่เกิดภาวะกรดไหลย้อนด้วย
6. the five food groups During pregnancy, the
mothers will feel they can eat anything they want
and eat more often. However, do not eat too much
because you might be overweight and there is risk
of getting diabetes that might lead to other diseases
and pregnancy complications. It is better
that you eat each meal in proper quantity.
You should eat every meal but don’t
make yourself too full. You might have
some snack between the main meals.
Eating each meal in small quantity can
help boost your digestive system,
not making you feel bloated yet
helping reduce the risk of getting
gastroesophageal reflux
disease.

7

ปลาซาร์ดีน
ในปลาซาร์ดีนประกอบไปด้วยวิตามินดี
ที่ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนาของเจ้าตัวเล็ก
หากขาดวิ ต ามิ น ดี ไ ปก็ จ ะท� า ให้ ก ารดู ด ซั บ
แคลเซียมท�าได้ไม่เพียงพอ ท�าให้กระดูกและ
ฟันของทารกไม่แข็งแรง
5. sardine Sardine contains vitamin D

ดื่มน�้าเปล่าเยอะๆ
ควรดื่ ม น�้ า ประมาณ 8-12
แก้วต่อวัน การดื่มน�้าเปล่าเยอะๆ
จะช่ ว ยป้ อ งกั น อาการต่ า งๆ
ขณะตั้งครรภ์ อีกทั้งยังป้องกัน
ภาวะขาดน�า้ ลดความไม่สบายตัว
ที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์
7. drink a lot of water Drink

that helps enhance calcium absorption that
can strengthen bones. That is essential for
unborn baby’s development. If you lack
vitamin D, calcium absorption will not be
good enough, making unborn baby’s
bones and teeth unhealthy.

about 8–12 glasses of water per
day. Drinking a lot of water can
help prevent pregnancy
complications and dehydration
as well as any discomfort during
pregnancy.
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พลังบวกสรรค์สร้าง
ครอบครัวแห่งความสุข
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คือตัวอย่างของครอบครัวที่มีการวางแผนชีวิตได้อย่างลงตัว ถึงแม้จะมีเงื่อนไขของเวลา การงาน และ
ธุ ร ะอื่ น ๆ อี ก สารพั ด แต่ ยั ง สามารถบริห ารข้ อ จ� า กั ด เหล่ า นั้ น เพื่อ ให้ ค� า ว่ า ครอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ์
ขึ้นมาได้ เจตนินขอหยิบเรื่องราวของคุณจ๋า “อลิสา พันธุศักดิ์” ภรรยาแสนสวยมากความสามารถ
ของคุณอั๋น “ภูวนาท คุนผลิน” มาเล่า คุณจ๋าในวัย 45 ปี นอกจากจะเป็นผู้บริหาร เป็นภรรยา เธอยัง
ท�าหน้าที่เป็นแม่ของลูก “น้องพอล” วัย 1 ขวบ อีกด้วย บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับความรัก
ความอบอุ่น และการวางแผนเพื่อค�าว่าครอบครัวของพวกเขากัน
ครอบครัวใหญ่อบอุ่นและเกื้อกูลกัน

คุณอั๋น : เรื่องมีลูกกี่คน เราไม่ได้วางแผน
เป๊ะๆ ว่าจะต้องมีตอนไหน ท�าอะไรตอนไหน
เพียงแต่ถ้ามีลูกสองคนก็น่าจะดีนะ แล้วเราก็
หันมามองหน้ากัน นั่งนับเดือน (หัวเราะ) ก็คิด
แค่ว่าอยากให้ลูกอายุห่างกันพอสมควร แต่คง
ไม่ห่างมากนักเพราะเราอายุเยอะแล้ว ขี้เกียจ
รอเวลานาน เสร็จแล้วก็ปิดอู่สวยๆ ทีเดียวเลย
คุณจ๋า : อ๋อ... คิดแทนภรรยา (หัวเราะ)
คุณอั๋น : ตอนแรกผมคิดว่ามีลูกหนึ่งคน
จะปิดอูแ่ ล้ว มีลกู คนเดียวสบายใจ แต่ระหว่างทาง
เกิดเปลี่ยนใจอยากให้น้องพอลมีพี่น้องน่าจะดี
เพราะผมกับจ๋าเราครอบครัวใหญ่ทั้งคู่ แล้วการ
มี พี่ น ้ อ งของเรามั น ดี จั ง เราชอบการมี พี่ น ้ อ ง
แล้วท�าไมเราจะไม่ให้ลูกเรามีพี่น้องล่ะ
คุณจ๋า : จ๋าอยากมีลูก 2 คนอยู่แล้วค่ะ
ไม่อยากให้ลูกโตมาคนเดียว มีมากดีกว่าน้อย
มีคู่ช่วยคิด พี่น้องช่วยกันคิด
คุณอัน๋ : จริงครับ พีน่ อ้ งเป็นคนทีเ่ ราไว้ใจได้
ที่สุดในโลกใบนี้

จุดเริ่มต้นของการวางแผนชีวิตครอบครัว

คุณจ๋า : จ๋าฝากไข่ไว้ตั้งแต่อายุ 38 แต่งงาน
ตอนอายุ 42 หลังแต่งงานเราก็ปล่อยไปตาม
ธรรมชาติอยู่ประมาณ 6 เดือน ก็เลยไปปรึกษา
คุณหมอสมเจตน์ ซึ่งรู้จักเป็นเพื่อนเรียนตั้งแต่
สมัยมัธยม เรามั่นใจเพราะเพื่อนเราเก่งอยู่แล้ว
และที่โรงพยาบาลเจตนินก็มีชื่อเสียงด้านนี้
คุณอัน๋ : แต่จริงๆ 6 เดือนทีเ่ ราปล่อยให้มลี กู
เป็นไปตามธรรมชาติ เราวุ่นวายมาก เดินทาง
สุดฤทธิส์ ดุ เดช ช่วงทีจ่ า๋ ไข่ตกเราก็อยูบ่ นเครือ่ งบิน
หรือติดเดินทาง งานวุ่นพอๆ กัน ก็เลยมาที่
โรงพยาบาลเจตนิน ปัจจุบันการพบแทพย์คือ
การวางแผนชี วิ ต เราไม่ ไ ด้ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพ
คุณหมอก็บอกท�าไมไม่พยายาม 2 เดือนได้ลูก
แน่ๆ แต่เรานับวันตกไข่ตรงกับวันที่ผมมีทริปไป
ต่างประเทศ ไปต่างจังหวัด จ๋าติดงานประกวด
มันไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์

ฝากไข่ ตอนอายุ 35 อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ว่า
มีออปชันฝากไข่ ชึง่ เป็นสิง่ ทีด่ สี า� หรับผูห้ ญิงยุคนี้
ก็อยากท�าแต่ก็ลืม พอมาอายุ 38 ก็คิดว่าจะ
แต่งงานกับภูวนาทนีแ่ หละ (หัวเราะ) แต่ตอนนัน้
จ๋ามีความคิดไม่อยากรีบแต่งงาน สมัยนั้นเขาก็
ถามตลอดเวลา ไม่รีบแต่งมีลูกไม่ได้นะ เพราะ
อายุมากเกิน
จริงๆ จ๋าอยากยืดระยะเวลา ขอคิดก่อน
ได้ ไ หม ขอเวลาท� า ใจก่ อ น เหมื อ นคนอายุ
ประมาณหนึ่งแล้ว การอยู่คนเดียวมันฟรีดอม
เวลาคิดเรื่องคู่มันจะต้องเปลี่ยนชีวิตเรา เราต้อง
ไม่มเี วลาของตัวเอง ไม่ได้ทา� งานอย่างทีเ่ คยบ้างาน
เราต้องใช้ชวี ติ กรุงเทพฯ บ้าง พัทยาบ้าง คิดเยอะ
จนไม่อยากแต่ง ไม่ใช่ไม่ชอบนะ แต่คิดเยอะ
คิดจะเซฟเวลาคนเดียวให้นานที่สุด ซึ่งตอนอายุ
38 เขาก็ขอเราแต่งงานแล้ว
จากนั้นก็โทรหาหมอสมเจตน์ เพราะเรา
ก็อยากมีลูก หมอก็แนะน�าให้มาฝากไข่ ตอนนั้น
ต้องเช็คเลือดว่าฝากไข่ได้ไหม เพราะอายุจ๋าเกิน
35 ก็รู้สึกหวั่นๆ อาจจะฝากไม่ได้
แต่ พ อผลตรวจเลื อ ดออกมา
จ๋ า แข็ ง แรงมากเหมื อ นคน
อายุ 30 ปี หมอก็ถามไปท�า
อะไรมา ซึ่ ง จ๋ า เป็ น คนที่
ดูแลตัวเองทั้งอาหารการ
กิน เล่นโยคะทุกวัน ตอน
นัน้ สุขภาพแข็งแรงมาก รูส้ กึ
ตัวเองแอคทีฟมาก
ในการฝากไข่ไม่ยงุ่ ยาก ไม่เจ็บ
เลยค่ะ ฉีดยาตามหมอสั่ง เวลาไปไหน
ก็พกยาไปด้วย ท�าให้เปนเรื่องปกติ ไม่มีความ
กังวล กังวลเรื่องงานอาจจะมีแต่เรื่องชีวิตกับ
สุ ข ภาพเราเป็ น คนที่ มี วิ นั ย การฝากไข่ ก็ คื อ
เรื่องของวินัย ฉีดยาตรงเวลา ไปหาหมอตามนัด
หมอบอกท�าอะไรก็ตามนั้น

สุขภาพดี อารมณ์ดี ทุกอย่างก็ดี

คุณจ๋า : เราไปหาหมอหลังแต่งงาน ไปเช็ค
สุขภาพทั้งสองคนผลออกมาดีมาก แล้วจ๋าก็
ฝากไข่เท่ากับฝากอนาคตทีด่ ี
เก็บไข่อีก ซึ่งตอนนั้นอายุ 42 แล้ว แต่สุดท้าย
คุณจ๋า : จ๋าเป็นคนมีระเบียบวินยั มีมายด์เซ็ต คุณหมอเลือกใช้ไข่ที่ฝากไว้ตอนอายุ 38 เพราะ
ในการที่จะท�าอะไรเสมอ เริ่มมีความคิดในการ แข็งแรงมากกว่า คุณหมอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้

คุณอั๋น : เราผสมสเปิ ร ์ ม กั บ ไข่ 2 ครั้ ง
ครั้งแรกไม่ได้มีการเคลียร์มดลูก ไม่ได้ตรวจ
ฮอร์โมน ซึง่ คุณหมอก็บอกแล้วว่าผลอาจจะน้อย
จ๋าเองก็ทายว่าไม่ติด แต่พอครั้งที่สองคุณหมอ
เคลียร์ผนังมดลูก จ๋าก็บอกว่าครั้งนี้ติดแล้ว ก็ได้
เป็นน้องพอล จ๋าเขาเหมือนคนมีเซ้นต์ มันเป็น
ความรู้สึกแบบ จ๋าบอก... ฉันมั่นใจมาตั้งแต่เกิด
(หัวเราะ) เขามีความเชือ่ อย่างวันทีค่ ลอดเขาตืน่
ขึ้นมาก็บอก “ฉันว่าลูกคลอดวันนี้” ผมก็ตกใจ
ถามว่าปวดท้องเหรอ ต้องเก็บกระเป๋าเลยไหม
แต่อาการจ๋าปกติทุกอย่าง
คุณจ๋า : คุณหมอเคยบอกว่าจะคลอด 13
พฤษภาคม แต่ก็บอกว่าไม่แน่นะอาจเลื่อนไป
อีกอาทิตย์ แต่จ๋าเป็นคนเตรียมพร้อมทุกอย่าง
ถ้าหมอบอก 13 เราก็จะอยู่เฉยๆ ไม่ท�างาน
มายด์เซ็ตมันเซ็ตแพลนไว้แล้วจะท�าอะไร จ๋าเชื่อ
แบบนั้น จริงๆ มันก็มั่วแหละ แต่มายด์เซ็ตเรา
อยากให้เกิดแบบนี้
คุณอั๋น : ผมเคยคุยกับจ๋าว่า ท�าไมคนอื่น
เวลาจะมี ลู ก ดู เ ป็ น เรื่ อ งยากจั ง
เขาเครี ย ดกั น มาก แต่ ข องเรา
มันดูง่ายไปหมด อย่างตอนที่
ใส่ ตัวอ่ อ นเข้ าไป หมอให้
นอนนิ่งๆ 3 วัน แต่หมอ
บอกใช้ ชี วิ ต ปกติ ซึ่ ง จ๋ า ก็
ไม่ ได้ น อนนะ เพราะการ
นอนเฉยๆ ยิ่งเครียด ผมว่า
เราไม่กดดัน ไม่ซเี รียส ถ้าไม่ได้
เอาใหม่ ไม่ทันก็พักลองธรรมชาติ
ก็ได้ อะไรก็ได้ เรามีความสุขมากอยูแ่ ล้ว
จะสร้างเงื่อนไขให้ทุกข์ท�าไม อย่างเรื่องเพศ
ของลูกอะไรก็ได้

ใช้ชวี ิตดีสิ่งทีด่ ๆี จะตามมา

คุณจ๋า : จ๋ามีเพื่อนในวัยเดียวกันหลายคน
เขาอยากมีลูก ไปท�าทุกอย่างทั่วโลกแต่ก็ไม่ได้
เขาเล่าให้ฟังร้องไห้เลยนะ ตอนนั้นจ๋ายังไม่มีลูก
ก็แนะน�าให้กลับมาเมืองไทยมาหาหมอสมเจตน์
เพราะเราฝากไข่ที่นี่ จ๋ารู้สึกว่าท�าไมเขาทุกข์
ขนาดนี้นะ พอเพื่อนมาหาหมอสมเจตน์ก็เก็บไข่
ได้ 2 ฟอง เขาท�าที่อื่นมาแล้วหลายครั้ง ใช้เงิน
มหาศาลเลย แล้วในที่สุดครั้งนี้เขาก็มีน้องค่ะ
www.jetanin.com
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ก่อนเขาไปท�า จ๋าก็บอกเขาว่า ต้อ งท� าใจ
ให้สดใส ต้องท�าตัวให้มีความสุขกับทุกวันที่มีอยู่
เพราะเพื่ อ นจ๋ า เขารอการมี ลู ก แบบทุ ก นาที
จ๋าก็บอกเธอไปท�าให้ชีวิตมีความสุข เธอเคย
ออกก�าลังกายไหม มีความสุขที่หุ่นดูดี แต่งตัว
ไปเที่ยวนอกบ้าน ให้จิตภูมิใจกับความเป็นเรา
ก่อนเลยนะ เที่ยวให้มีความสุข ท�าตัวเองให้สวย
ท�าแค่นกี้ อ่ น เพือ่ นก็คงคิดบ้าหรือเปล่า ท�าแบบนี้
แล้วจะมีลูก (หัวเราะ)
คุณอั๋น : เราเป็นพวกสุขนิยม ผมคิดว่า
ถ้าเรามีความสุข ครอบครัวมีความสุข ท�าไมจะ
ไม่มดี วงวิญญาณบริสทุ ธิอ์ ยากมาเกิดในทีด่ ๆี ล่ะ
แต่ถ้าคุณท�าตัววุ่นวายเป็นทุกข์ อย่าว่าแต่การมี
ลูกเลย แฟนก็คงไม่มี
คุณจ๋า : จ๋าท�างานก็เครียดแต่เราก็ตอ้ งหลุด
จากตรงนั้น เราท�างานเพื่อให้ทุกอย่างมันดีข้ึน
ไม่ใช่เกิดการเกลียดชัง รู้สึกไม่ดีต่อกัน ใช้ชีวิต
ให้เป็น ถ้าเราใช้ชีวิตไม่เป็นเวลา เรามีลูกจะสอน
ลูกให้ใช้ชีวิตเป็นได้อย่างไร
นี่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งเท่าที่เราจะสามารถ
หยิบยกเอามาเล่าได้ เพราะครอบครัวนีป้ ระกอบ
ไปด้วยสมาชิกที่เคมีเข้ากัน เป็นส่วนผสมของ
คู ่ ชี วิ ต ที่ ส ่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น และผลของ
การผสมผสานที่ลงตัวย่อมท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่น่า
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด
คือการมองการณ์ไกล และไม่พลาดโอกาสส�าคัญ
ที่มีบุตรได้เมื่อพร้อมทั้งกายและใจ

his is a great example of a family with a perfect plan to
properly balance their time between work and personal
matters in order to make a complete family. Jetanin would
like to introduce you to the story of Mrs. Alisa “Ja” Phanthusak,
a beautiful, talented wife of Dr. Poowanart “Aun” Kunpalin. Khun Ja
is 45 years old. Apart from her role as an executive and a wife,
she is also a mother of 1-year-old “Paul”. Now we are going to see
how they plan for their warm, loving family.

T

Loving, caring, sharing family
Aun : Honestly, we don’t plan on when
exactly to have another baby. But we
thought it would be nice if we have two
children, then we looked at each other,
counting the months. (laugh) We wanted to
leave a-few-year gap between the two
children, but not so many years. As we’re
getting old, we thought it was time to have
another baby before we shut down our baby
factory.
Ja : Well… didn’t you think of that all by
yourself? (laugh)
Aun : At first, I thought I would stop after
having Paul. It would be much easier to
raise a single child. Then, I changed of mind.
I wanted him to have a sibling. Ja and I were
both raised in large families. Having brothers
and sisters is such a great thing. Why would
we bar him from having some?
Ja : I always wanted to have two children
as I don’t want my baby to grow up alone.
The more the merrier. Siblings can always
help each other.
Aun : That’s true. No one in the world
can be as trustworthy as your own siblings.

The start of marriage-life planning
Ja : I had deposited my eggs when
I was 38, before getting married at the age
of 42. We tried it natural way for about 6
months to no avail. Then, we consulted with
Dr. Somjate, who is also my classmate since
high school. I trust in my good friend and
also in Jetanin’s reputation.
Aun : Actually, we were very busy during
our 6 months of trying it natural way. We were
|
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traveling all the time. It was like we were
always on a plane or car during her ovulation.
We finally decided to come to Jetanin
Institute. I think consulting the doctor is a part
of life-planning. You don’t have to be sick or
something to visit a doctor. The doctor
suggested us to try it natural way for another
2 months. But we checked the schedule and
the ovulation laid on my trips abroad and to
other provinces. She was busy with some
contest, too. It wouldn’t work that way.

Egg deposit is future assurance
Ja : I’m a very organized person who
likes to plan for everything. I started to think
about egg deposit when I was 35 after
learning about it on a newspaper. The news
suggested it was a good option for modern
women. I was a bit busy and forgot about it
until I turned 38 and was thinking about
marrying Dr. Poowanart. (laugh) I didn’t want
to rush to get married. He kept asking me
about it, warning it would be difficult to have
a child when we were old.
Actually, I was thinking hard. I wanted
some time to prepare. It was like I had been
enjoying freedom of being on my own.
Getting married would be a big change in
my life. I wouldn’t have my personal space
and time anymore. I wouldn’t be able to give
120% on work like I used to do. My business
required me to travel back and forth from
Bangkok to Pattaya. It was so hectic I didn’t
think about getting married. I didn’t hate to
get married, but I just wanted to get a hold
of my old way of life as long as I could. But
he proposed when I was just 38.

Good way of life brings about
good things.

“ I believe if we pursue
happiness, make our family
happy, how wouldn’t a pure
spirit want to incarnate as
our baby.”
I contacted Dr. Somjate as we wanted
to have a baby. He suggested us to take an
egg deposit. I had to get my blood tested to
see if I could undergo the operation. I was
a little worried that, at age of 35, I might be
a bit too old for it. Fortunately, the result
showed that my blood was as healthy as
people at age of 30. The doctor even asked
me how I maintained my health. It was
because I took good care of myself. I eat
healthy food and did yoga routinely. I was
very healthy and active back then.
Egg deposit was simple and painless.
I took shots as prescribed. I just had to
make it a routine. I wasn’t worried about it
at all. It’s all about discipline. You need to
make yourself used to the new routine;
taking shots on time, visiting the doctor as
arranged, and Following the doctor’s
advice.

Good health. Good mood. Good life.
Ja : We visited the doctor after we got
married. Our health checkup showed that
we both were very healthy. I took another
egg deposit when I was 42. But in the end,
the doctor chose to use my age 38 eggs as
they were healthier. It was about choosing
the best.
Aun : We tried the fertilization twice. The
first one was unsuccessful as we didn’t take

a hormone take and prepare the
endometrium. The doctor already told us it
might not be successful. Then Ja got her
endometrium prepared for the second
attempt and it was a success. That was
when we got Paul. It’s like Ja has prescience.
She told me that the first one would be
unsuccessful and the second one would be
alright. She’s a bit confident in her intuition.
In the morning of the date of delivery,
she told me she felt our baby was going to
be born that day. I was a bit surprised
because she wasn’t having any signs of
active labor.
Ja : The doctor told us he expected it
to be 13th of May, but it could be delayed
for, like, a week. But I was so prepared for
everything. When it was 13th, I took a day
off, ready for the labor. It might be just my
intuition, but I somehow believed that would
be the day.
Aun : Ja and I used to talk about how it
looked so hard for others to have a baby. But
for us, it was simple and smooth. Like after
embryo transplant, the doctor suggested
Ja to stay home and lie in bed for 3 days.
She didn’t strictly follow that. That might
be because we weren’t stressed and got
no pressure to rush having a baby. We could
always try it again if we failed. We could try
it natural way again or anything that was
available. We were already happy with our
life and we didn’t want such matter to ruin
our happiness. We just let it be as it would,
without any expectations. We didn’t even
expect what gender our baby would be.

Ja : I have some friends who really want
to have children. They went around the
world to seek for the solution. They have
tried it every possible way they could but
never got the result. They were so upset
about it. At that time, I hadn’t had a baby yet,
but I suggested them to visit Dr. Somjate
whom I deposited my eggs with. They
consulted with the doctor and they finally
got a baby they long wished for, after having
spent a fortune elsewhere.
I suggested them to stay happy and
relaxed. Be happy with everyday life. She
was too worried and stressed about having
a baby. I told her to get herself up. Do more
exercise. Get in shape. Put on nice clothes
and be confident. Go travel until she
becomes happier. That’s it. She might think
I was crazy to give out such advice. (laugh)
Aun : I’m a hedonist. I believe if we
pursue happiness, make our family happy,
how wouldn’t a pure spirit want to incarnate
as our baby. On the other hand, if you’re
putting yourself in depression, you can’t
expect to have a baby, or even a spouse.
Ja : I’m stressed when at work. But
I know I must separate work from my
personal life. I work for a better life, not
worse. You need to know how to live your
life. Else, I wouldn’t be able to teach my
children how to live their life.
This is just one of the many great
aspects we have been touched by this loving
family that shows amazing chemistry,
supporting each other in a perfect way. Such
perfect combination blends into spectacular
marriage life. On top of that, they plan for
their future and do not miss the best
opportunity to have a baby.
คุณอลิสา พันธุศักดิ์ อายุ 45 ปี
Mrs. Alisa Phanthusak Age 45 years
ดร. ภูวนาท คุนผลิน อายุ 43 ปี
Dr. Poowanart Kunpalin Age 43 years
น้องพอล-ภูริท พันธุศักดิ์ คุนผลิน อายุ 1 ปี
Purith Phanthusak Kunpalin Age 1 year
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ที่สุดแห่งความพยายาม
นำาไปสู่ความยินดีเป็นที่สุด
where There’s a will,
There’s a way.
มื่อลูกน้อย คือ แก้วตาดวงใจที่พ่อแม่รอคอย ท�าให้ “คุณจูน” ในวัย 31 ปี กับสามีชาวไต้หวัน
“คุณจาง” วัย 38 ปี พยายามทุกวิถีทางเพื่อทายาทตัวน้อย แต่ธรรมชาติก็ปฏิเสธพวกเขา
ในที่สุดทั้งคู่จึงตัดสินใจปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเจตนิน และดวงใจน้อยๆ ที่ทั้งคู่รอคอย
ก็ได้มาสู่อ้อมอก
รอคอยมานานแต่ก็ไม่สมหวัง

การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เราก็จะมาพบคุณหมอตามนัด
เรารู้จักเขาในฐานะเจ้านายกับลูกน้องค่ะ เราท�างาน ตามกระบวนการ ตามรอบการกระตุ้นไข่ จนถึงการเก็บไข่
ด้วยกันมา 7 ปี แต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเขามีแฟนอยู่แล้ว จากนั้นฟรีซไว้ก่อนจนเราพร้อมจึงค่อยใส่เข้ามดลูกอีกที
จนได้ยา้ ยบริษทั ไปท�าทีเ่ ดียวกัน เพือ่ นเขาชาวไต้หวันก็ยใุ ห้
เราคบกันค่ะ ตอนนั้นก�าลังโสดพอดี เขาก็จีบแต่เราไม่ชอบ ฝากความหวังไว้ที่เจตนิน
เพราะเขาเป็นเจ้านายที่ดุ (หัวเราะ) แต่พอเราปฏิเสธไป
ก่อนมาหาคุณหมอไม่ได้ศึกษาอะไรเลยค่ะ เพราะเรา
เขาก็ท�าตัวเศร้าๆ พอนานเข้าเราก็ใจอ่อน จากนั้นอีก 1 ปี อยากตั ด ความกั ง วลต่ า งๆ ออกไป ปล่ อ ยให้ ทุ ก อย่ า ง
เราก็แต่งงานกัน คุณจางอยากมีลกู มากอยูแ่ ล้วค่ะ ก็เลยลอง เป็นไปตามการวางแผนของคุณหมอ แล้วเรารู้จักพี่ที่อยู่
ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อน แต่ผลก็คือจนผ่านมา 3 ปี โรงพยาบาลเจตนิน เขาเป็นนักเทคนิค การแพทย์ด้ว ย
ก็ไม่ตงั้ ครรภ์สกั ที อาจเพราะเราเครียดทัง้ คู่ ยิง่ ตัง้ เป้าหมาย เราก็เลยมั่นใจ และมีอีกหลายคนที่รู้จักกันก็เคยมารักษา
อยากมีลูกแต่ไม่มีก็ยิ่งเครียดค่ะ
ที่ นี่ ตอนมาถึ ง โรงพยาบาลเจอคนต่ า งชาติ เ ยอะมากๆ
นึกว่าอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ท�าให้เรามั่นใจว่าชาวต่างชาติ
ลองปรึกษามาหลายที่ก่อนจะได้รู้จักกับเจตนิน
เขายังยอมรับไว้ใจหมอไทยเลย เราก็ยิ่งมั่นใจในทีมแพทย์
จากที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วไม่ได้ผล ก็เลย ต้องมีแต่คนเก่งๆ แน่นอนค่ะ
ไปปรึกษาคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึง่ ค่ะ ตอนนัน้ ผลตรวจ
คือไข่ของเราปกติแต่สเปิร์มของสามีไม่แข็งแรง แต่เราก็ยัง ฝ่าฝันอุปสรรคอีกหลายด่าน
ไม่ถอดใจคิดว่าต้องมีวิธีอ่ืนสิ แล้วมีพี่คนหนึ่งแนะน�าว่า
พวกเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยค่ะ แต่คุณหมอ
ให้ ล องมาปรึ ก ษาคุ ณ หมอที่ เจตนิ น ดู ก ่ อ น จึ ง ได้ ม าพบ ก็แนะน�าดีมากจนเข้าใจ แล้วก็มาทราบปัญหาอีกอย่างหนึง่
คุณหมอสิรสิ ขุ ค่ะ และตรวจอีกครัง้ ผลปรากฏว่าสามีมคี วาม คือตอนที่จ ะใส่ตัว อ่อน ตอนนั้นคุณ หมอบอกว่า มดลูก
สมบูรณ์ของสเปิร์มอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ดูเหมือนน้อยนะคะ ของเราไม่เรียบเลยต้องไปคลีนให้เรียบร้อยก่อน เราเลย
แต่ส�าหรับเรามีสเปิร์มแค่ตัวเดียวที่แข็งแรงก็โอเคแล้ว
ยิ่งรู้สึกสบายใจและคิดถูกที่เลือกรักษาที่นี่ เพราะเขาตรวจ
ละเอียดทุกอย่าง ไม่อย่างนั้นเราคงไม่ทราบว่าผนังมดลูก
รู้อาการและรักษาได้ถูกจุด
เรามีปัญหา เรารู้สึกตื่นเต้นมากตอนที่เอาตัวอ่อนใส่เข้าไป
หลังจากตรวจพบว่าทีเ่ รามีบตุ รยากส่วนหนึง่ เป็นเพราะ ในมดลู ก หลั ง จากนั้ น นอนในโรงพยาบาลอี ก 7 วั น
สามีมีลักษณะของหัวสเปิร์มไม่เจาะเข้าไปในไข่ ตัวสเปิร์ม นอนนิ่งๆ คือถ้ากลับบ้านคงไม่สะดวก ต้องขึ้นลงบันได
ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ ส่วนหนึ่งก็เพราะตอนวัยรุ่นเขาใช้ชีวิต แฟนเป็นห่วงก็เลยมาเฝ้า เขาก็เอางานมาท�าด้วยนะคะ (ยิม้ )
หนักหน่วงเกินไป บวกกับเรื่องความเครียดด้วย ตอนที่
ไปปรึกษาคุณหมอสิริสุขก็แนะน�าเรื่องกระบวนการรักษา พยายามและลุ้นหนักก่อนจะสมหวังดังใจ
ขั้นตอนต่างๆ และพวกเราก็เลือกวิธีอิ๊กซี่ (ICSI)* ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายที่อยู่โรงพยาบาล ก่อนจะกลับก็ฝากแม่บ้าน
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“ชาวต่างชาติ
เขายังยอมรับ
ไว้ใจหมอไทย
เราก็ยิ่งมั่นใจ
ว่าในทีมแพทย์
ต้องมีแต่คนเก่ง
แน่นอน”

www.jetanin.com
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ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ แล้วผลก็ออกมาขีดเดียวค่ะ
ตอนนัน้ ใจแป้วเลย แต่กค็ ดิ ว่ายังมีการตรวจเลือดอีกวิธหี นึง่
แล้วระหว่างรอฟังผลเลือดลุ้นยิ่งกว่าลุ้นอีกค่ะ จริงๆ แล้ว
ทุกขั้นตอนเราตื่นเต้นหมดเลย พอคุณหมอแจ้งผลตรวจ
ว่าตั้งครรภ์เราดีใจมาก ส่วนแฟนไม่ต้องพูดถึงเขาดีใจมาก
เพราะอยากมีลูกมานาน ตอนเราอุ้มท้องเขาก็ช่วยดูแล
เป็นพิเศษ เหมือนช่วงโปรโมชั่นจีบกันใหม่ๆ (หัวเราะ)
พอถึงวันก�าหนดคลอด ตอนแรกสามีไม่ยอมเข้าไปด้วย
เพราะเขากลัว แต่ในที่สุดเขาก็ไปนะคะ พอคลอดออกมา
แล้วได้ยินเสียงลูกร้องเขาน�้าตาไหลเลยค่ะ

ecause a baby is a precious gem to parents,
that’s why a 31-year-old mother, ‘June’ and
her 38-year-old husband ‘Chang’ had been
trying every way to have a baby only to be
denied by the nature. They eventually consulted with
Jetanin and what they had been wishing for was
granted.

B

วางแผนอนาคตส�าหรับเจ้าตัวน้อย

หลังคลอดแรกๆ คุณยายก็มาช่วยเลี้ยง แต่พอคุณยาย
กลับไปแล้วก็ต้องเลี้ยงกันเอง ตอนนี้น้องได้ 3 เดือนแล้ว
เวลางานก็เลยเอาเขาไปเลี้ยงที่บริษัทด้วย น้องค่อนข้าง
เลี้ยงง่าย เขาไม่ค่อยร้องงอแง ชอบนอน ที่ใครเขาบอกว่า
มีลูกอ่อนจะไม่ได้นอนต้องตื่นทุกชั่วโมง แต่คนนี้ไม่ตื่น
มากินนมเลยจนน�้าหนักหาย ต้องคอยปลุกมากินนมเพื่อ
ท�าน�้าหนักค่ะ
ส่ ว นอนาคตอยากให้ เขาเติ บ โตและเรี ย นหนั ง สื อ ที่
เมืองไทยนะคะ เพราะที่ไต้หวันเข้มงวดเรื่องการเรียนมาก
เรียนเช้าเลิกเย็นเลย เมืองไทยยังเลิกบ่ายสาม และพ่อเขา
ก็อยู่เมืองไทยมา 18 ปีแล้ว รักเมืองไทยมาก

ถ้าพยายามแล้วไม่สมหวังก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ส�าหรับลูกคนที่สองก็คุยกับคุณพ่อเขาว่าจะรอคนโต
ครบ 2 ขวบก่อน แล้วค่อยกลับไปใส่ตัวอ่อนอีก เพราะเรา
ยังมีตัวอ่อนแช่แข็งฝากไว้อยู่ค่ะ ส่วนครอบครัวไหนที่มี
ปัญหาเรื่องการมีบุตรยากก็อยากแนะน�าให้มาปรึกษาที่
โรงพยาบาลเจตนินเลยค่ะ พีท่ ที่ า� งานด้วยกันเห็นเราท�าแล้ว
ได้ผลก็ไปปรึกษาเหมือนกัน ทุกคนมีสาเหตุที่แตกต่างกัน
อยากให้ ล องเข้ า ไปปรึ ก ษากั บ คุ ณ หมอก่ อ น แต่ ล ะคน
มีปัญหาที่ยากง่ายไม่เหมือนกัน ถ้าใครมาถามจะบอกว่า
ไปปรึ ก ษาหมอเถอะจะได้ มี ลู ก เพราะเขาน่ า รั ก จริ ง ๆ
มีลูกแล้วชีวิตเรามีความสุขขึ้นมากค่ะ
icsi (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือ
เรียกว่า “อิ๊กซี่” เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย เกิดขึ้น
ในห้องปฏิบตั กิ าร เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยในการปฏิสนธิ
ส�าหรับผูม้ บี ตุ รยาก โดยน�าเอาสเปิรม์ ทีด่ ที สี่ ดุ หนึง่ ตัว
ผสมไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ
โดยใส่สเปิร์มเข้าไปในไข่โดยตรง วิธีการนี้ให้ผลการ
ปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิ
แบบผิดปกติอนั เนือ่ งมาจากไข่และสเปิรม์ เช่น การเกิด
การผสมด้วยสเปิร์มหลายตัว หรือสเปิร์มไม่สามารถ
เจาะผ่านเปลือกไข่ (ZP) เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น
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A long wait to no avail
We met as a boss and a subordinate. We had been working together
for 7 years but we didn’t really talk to each other as he was already in a
relationship. We eventually worked at the same place and he happened to
be single at that time. My Taiwanese colleagues wanted us to go out together.
He tried to approach me, but I didn’t like him that way as he was a strict
boss. (laugh) I refused him, and he was very sad. That started my sympathy
that finally developed into affection. We got married a year later. Chang
always wanted to have a baby, so we tried it natural way. However, we were
never successful… Perhaps because we were so stressed after many fails.

Tried several places before Jetanin

bit afraid. But he eventually decided to be there. He even

After we had tried it natural way without success, we tried consulting cried out when he first heard our little baby cry.
with a doctor at another hospital. The result showed that my eggs were
healthy, but his sperms were not. We tried to find a way until a friend of mine Plans for the baby
My mother came to stay over and helped me take care
suggested that we visit Jetanin where we met Dr. Sirisuk. Another test
showed that he has 8% healthy sperms. It might sound little, but as long as of the baby for a while after the birth. Now that she’s back
home, it’s all up to us. Our baby is already 3 months now.
it’s not 0%, it’s still hopeful.

Knew the causes and get the right treatment
After the infertility test that suggested that his sperms were unhealthy.
It was partly because he lived an extreme life when he was younger. And
partly because stress. Dr. Sirisuk recommended us several treatments and
we decided to go with ICSI*, where a single sperm cell is injected directly
into the egg. We were appointed for the process,
based on a stimulated ovulation period until the egg
collection. The egg was stored frozen until I was ready “He even
cried out
for the transfer.

Counted on Jetanin
Before we visited here and Dr. Sirisuk, we hadn’t
done any research so that we wouldn’t get too
anxious. We only relied on the doctor’s suggestions.
In addition, my friend also works here as a Medical
Laboratory Scientist. Many people we know
also received their treatments at Jetanin. We
were a little surprised to see so many
foreigners here. That made me even
more confident in the quality of Jetanin
that is widely-acknowledged among
foreign patients.

when he
first heard
our little
baby cry”

Many obstacles along the path
Despite us not knowing anything, the doctor
was so kind to explain everything to us clearly. I was
informed before the transfer that my endometrium wasn’t
smooth and was then treated to better the results. I was so relieved that Jetanin’s team
was thorough in every single step to increase our chance of success. I was so excited
when the embryo was transferred. After the operation, I spent 7 days in hospital until
recovered enough to go back home. My husband was a bit worried about me and even
brought his work to do in my room just to stay with me.

Anxiety before success
On my last day of stay, I asked my maid to buy me a pregnancy test kit. The selftest gave a negative result, making us a little anxious. But we kept it cool until we got
the blood test result. It was such a thrill to see a positive result. My husband was also
on top of the world. He took extra care of me during my pregnancy, just like when we
first met. (laugh)
On the date of delivery, he kind of hesitated to be in the room at first as he was a

I have to take her to work. She does not cry a lot, only sleeps
all day. Unlike that people say newborns tend to cry all the
time so the mother can’t get a good sleep at night, our little
girl usually sleeps through the night. It’s me who needs to
wake her up to breastfeed, so she won’t be malnourished.
For her future, I want her to stay and go to school here
in Thailand. Schools in Taiwan are very tough. The schools
there last until late in the evening, while here it’s only 3PM.
Her dad also loves living in Thailand after 18 years of being
here. He really loves Thailand.

Consulting experts is always a way to go
We think we will wait until she’s 2 years old before we
take another operation for the second child. We still have
our embryos stored here. For everyone out there with
infertility problems, I highly recommend that you try
consulting Jetanin. One of my colleagues also came here
after seeing my success. The causes can vary among
different persons. It’s best to see a doctor to address
the issue. So, if you ask me, I would tell you to consult
a doctor at Jetanin. Doctors here are helpful and really
know what they do. We’re so happy now.

icsi (Intracytoplasmic Sperm Injection)
is short for intra-cytoplasmic sperm injection,
a fertilization taking place outside of the body,
performed in a laboratory. It is another option
that is used for the treatment of severe cases of
infertility. ICSI involves the selection of the only
one best sperm to be injected directly into a
mature egg. The method yields a satisfying result
and helps reduce disorders of fertilization, such
as a fertilization by more than one sperm
(polyspermy), sperm inability to timely penetrate
the egg, etc.
คุณณัฏฐพิชา จึงธนานุวัตร อายุ 31 ปี
Mrs.Nuttapicha Jungtananuwat Age 31 years
คุณจาง เจีย หวา อายุ 38 ปี
Mr.Chang Chia Hua Age 38 years
น้องคิตตี้ เอวารินทร์ จาง อายุ 4 เดือน
Avalyn Chang Age 4 months
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คุณแม่ตั้งครรภ์
ออกก�าลังกายแบบไหนดี
exercising during Pregnancy
การออกก�าลังกายระหว่างตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ควรท�า คุณแม่ที่มีสุขภาพร่างกาย ออกก�าลังกายแบบไหนจึงจะ
ยทั้งแม่และลูก
แข็งแรงปกติก็ ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ การออกก�าลังกายระหว่างตั้งครรภ์ ปลอดภั
คุ ณ เคยออกก� า ลั ง กายแบบไหน
ส่งเสริมให้คณ
ุ แม่มสี ขุ ภาพร่างกายทีด่ ี น�า้ หนักเพิ่มไม่มาก หลังคลอดบุตรน�า้ หนัก ก็ให้ออกก�าลังกายเหมือนก่อน
จะลดเร็ว อารมณ์ดี และหลับง่าย ลดอาการท้องผูก ปวดหลัง เส้นเลือดขอด และ การตั้งครรภ์ แต่ต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังและต้องปรับความแรง
ทีส่ า� คัญส่งผลดีตอ่ พัฒนาการทางสมองของลูกรักด้วย
ของการออกก�า ลังกายให้ลดลง
Doing exercise during pregnancy is a right thing to do. For pregnant
mothers who are healthy and have no medical restriction, doing exercise
can promote the mother’s health. The mothers will not gain too much
weight and, after labour, the weight will decrease quite fast. It also helps
the mothers to have a good mood and sleep and decrease constipation,
back pain and varicose vein. More importantly, it is good for the baby’s
brain development.
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รวมทั้งระยะเวลาที่ออกก�าลังก็ให้
ลดลง ส� า หรั บ คุ ณ แม่ ที่ ไ ม่ เ คย
ออกก� า ลั ง กายมาก่ อ นให้ ค ่ อ ยๆ
เริ่ ม คุ ณ แม่ ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ป ั ญ หา
สุ ข ภาพและภาวะแทรกซ้ อ น
ระหว่ า งตั้ ง ครรภ์ คลอดก่ อ น
ก�าหนด แท้ง ความดันโลหิตสูง
หรื อ มี เ ลื อ ดออก ควรปรึ ก ษา
สูติแพทย์ก่อนการออกก�าลังกาย
การออกก�า ลังกายแต่ละครั้งไม่
ควรหักโหมจนเหนื่อยมากเกินไป
เพราะขณะตั้ ง ครรภ์ จ ะท� า ให้
ศู น ย์ ถ ่ ว งของร่ า งกายเปลี่ ย นไป
และอาจจะได้รับอันตรายที่เกิด
กับข้อ เนื่องจากเอ็นจะหย่อนลง
ในช่วงตั้งครรภ์

How to do exercise safely
Do exercise like you ever did before pregnancy but be more careful and do not do it hard like before and
shorten the exercise session. For the mothers who have never worked out, start slowly. For the mothers
who have health conditions and pregnancy complications like premature labour, miscarriage, high blood
pressure, or bleeding, please consult an obstetrician before doing exercise. Each time, the mothers should
not work out too hard until getting too exhausted. During pregnancy, the mother body’s centre of gravity
changes. The mothers might get ankle pain as tendons will be flabby during pregnancy.

เพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และลูกน้อยในครรภ์ ควรปฎิบัติดังนี้
For both mother and unborn baby’s safety, here are suggestions:

1 หากเคยออกก�าลังมาก่อนก็ให้

11 คุณแม่ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือน

ออกก�าลังต่อโดยปรับความแรง
และระยะเวลาที่ออกให้น้อยลง

ขึน้ ไป ไม่ควรออกก�าลังกายท่านอน
เพราะมดลู ก จะไปกดเส้ น เลื อ ด
ท�าให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง

If the mothers did exercise before
pregnancy, renew the session
but reduce intensity and duration.

The mothers who have more
than 4-month pregnancy should
not do exercise in reclining
poses as the uterus will press
veins that might obstruct blood
flow to the uterus.

2 ถ้าไม่เคยออกก�าลังกายแนะน�า
ให้ค่อยๆ ออกก�าลังอย่าหักโหม

If the mothers have never
worked out, start doing exercise
slowly and gently.

6 สวมใส่รองเท้าอย่างเหมาะสม 12

ทุ ก ช่ ว งอายุ ค รรภ์ ไ ม่ ค วร
3 ความถี่ในการออกก�าลังกาย คือมีแผ่นรองฝ่าเท้า และกันข้อเท้า ยื น นานเกิ น ไปเพราะจะท� า ให้
ให้ท�าอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย Wear suitable shoes which have เลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
insoles and ankle support.
In every stage of pregnancy, the
For frequency, it is suggested to 7 สวมยกทรงส� า หรั บ การออก mothers should not stand too
do exercise regularly, at least ก� า ลั ง กายโดยเฉพาะ กระชั บ long as it will reduce blood flow
สามารถรับน�้าหนักของเต้านมได้ to the uterus.
three times a week.
เป็นอย่างดี
13 อย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อน
Wear sport bras as they are fit ออกก�าลังทุกครั้ง
and can support breasts well.

Warm up before doing exercise.

8 ระหว่างออกก�าลังกายต้องพัก 14 หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้

เป็นระยะๆ และควรดื่มน�้าเพื่อ ให้หยุดออกก�าลังกายทันที คือ
ชดเชยการสูญเสียน�้าด้วย
ปวดท้ อ ง เลื อ ดออก หน้ า มื ด
During a workout, take a break เป็ น ลม หั ว ใจเต้ น ไม่ ส ม�่ า เสมอ
4 อย่าออกก�าลังจนเหนื่อยมาก from time to time and drink เดินล�าบาก
หรือหัวใจเต้นเกิน 140 ครัง้ ต่อนาที water to avoid dehydration.
If there are these conditions
Do not work out until being too 9 หากหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น during workouts, stop immediexhausted; the heart rate should ให้ตรวจนับชีพจรทันที หากพบว่า ately: stomachache, bleeding,
not be more than 140 beat per มากกว่า 140 ครั้งต่อนาทีให้หยุด being faint, passing out,
พักทันที
minute.
irregular heartbeat, struggling
5 อย่าออกก�าลังกายจนหายใจ If your heart beats hard and fast, to walk.
เหนื่ อ ยหอบเพราะร่ า งกายของ check your pulse immediately.
คุณแม่ขาดออกซิเจน ผลกระทบ If it is higher than 40 beats per
ที่ ต ามมาท�า ให้ ลู ก น้ อ ยในครรภ์ minute, please take a break.
ขาดออกซิเจนไปด้วย ข้อนีอ้ นั ตราย 10 เวลาที่เหมาะสมในการออก
Do not work out too hard until ก�าลังกาย คือ เช้า-เย็น ไม่แนะน�า
you can’t catch your breath สถานที่แออัดและอากาศร้อน
because that means your body
lacks oxygen. As a result, the
unborn baby lacks oxygen, too.
This is dangerous.
Source / แหล่งที่มา : mamaexpert.com

Morning and evening are suitable for working out. Please
avoid the places that are
crowded and too warm.

การออกก�าลังกายที่คุณแม่
ตั้งครรภ์สามารถท�าได้
1. การเดิน
2. ปั่นจักรยานอยู่กับที่
3. เต้นแอโรบิคในน�้า
4. เต้นแอโรบิคเบาๆ
5. ว่ายน�้า
6. การบริหารแบบยืดเส้น
7. โยคะส�าหรับคุณแม่ตง้ั ครรภ์
(ควรมีผู้เชี่ยวชาญแนะน�า)
ถึ ง แม้ ร ่ า งกายคุ ณ แม่
จะเเข็งแรงและไม่มีข้อห้าม
จากแพทย์เรือ่ งออกก�าลังกาย
แต่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีขอ้ แนะน�าว่า การออกก�าลัง
บางประเภทที่ไม่เหมาะกับ
คุณแม่ตั้งครรภ์ เช่น เล่นสกี
ด�าน�้า ขี่ม้า การออกก�าลังที่
ก้มมากๆ หรือต้องใช้แรงมาก
อาจท�าให้แท้ง หรือส่งผลเสีย
อย่างอื่นต่อทารกในครรภ์
exercises that pregnant
mothers can do
1. Walking
2. Still cycling
3. Hydro aerobic
4. Soft aerobic dance
5. Swimming
6. Stretching
7. Prenatal yoga (under
expert instruction)
Although the mothers
have strong bodies and
have no medical restriction
for doing exercise, sport
scientists suggest that
some exercises are not
suitable for pregnant
mothers, such as ski,
diving, horse riding, and the
exercises that require over
bending and hard force, as
they could result in
miscarriage and other bad
effects to unborn babies. .
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ทำาไมคุณแม่จึงซึมเศร้าหลังคลอด
why do moThers geT PosTParTum dePression?
ารมีลูกช่วยเติมเต็มค�าว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ แต่ส�าหรับผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์จากโรคซึมเศร้า
หลังคลอด ท�าให้ความสุขของแม่มอื ใหม่ถกู บดบังด้วยอุปสรรคจากสภาวะทางจิตใจที่ไม่อาจควบคุม
ได้ โรคซึมเศร้าหลังคลอดเป็นอาการซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังคลอด
คุณแม่บางคนมีอาการซึมเศร้าเพียงไม่กี่สัปดาห์ ในขณะที่แม่บางคนอาจนานเป็นปี แม่หลังคลอด
เกือบร้อยละ 20 เผชิญกับโรคซึมเศร้า มาท�าความรูจ้ กั กับอาการซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อเตรียมตัวรับมือกันเถอะ
Having a baby can make a family complete. But for new mothers who are suffering from
postpartum depression, their happiness is overshadowed due to the uncontrollable mental
condition. Postpartum depression is moderate-to-severe depression that might occur after
childbirth. Some of new mothers might get depressed for only few weeks while the others
might be suffering from it for a year. Almost 20% of postnatal mothers get postpartum
depression. Let’s get to know what it is and how to deal with it.
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“ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นหลังคลอด บวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของแม่”
ที่เกิดขึ้นหลังคลอด บวกกับการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากในการ
ด� า เนิ น ชี วิ ต ประจ� า วั น ของแม่
โรคซึมเศร้าหลังคลอดเป็นความ รวมไปถึ ง การอดนอนของแม่
ผิ ด ปกติ ท างอารมณ์ ห ลั ง คลอด มือใหม่ด้วย
แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1. ซึมเศร้า 2. postpartum depression
2. วิตกกังวลแบบซึมเศร้าและวิตก is different from baby blues
กังวลแบบไม่ซมึ เศร้า 3. ตืน่ ตระหนก Baby blues are common
และ 4. ย�้าคิดย�้าท�า ขอบเขตของ phenomena found in 50 – 58%
โรคซึมเศร้าหลังคลอดนี้กว้างกว่า of women after giving birth. The
ที่คิด แม่บางคนมีความวิตกกังวล condition normally occurs in the
มากโดยที่ ไ ม่ มี อ าการซึ ม เศร้ า first few days after giving birth
แต่คุณอาจไม่รู้ตัวว่าก�าลังเผชิญ and could be worst on the 4th – 5th
อยู ่ กั บ โรคซึ ม เศร้ า หลั ง คลอด days and disappears after ten
ในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
days. In some cases, the

โรคซึมเศร้าหลังคลอด รวมถึง
1ผิดปกติ
ความวิต กกั ง วล และความ
ทางอารมณ์อื่นๆ ด้วย

1. postpartum depression
includes anxiety and other
emotional disorders
Postpartum depression is an
emotional disorder divided into
four types: 1. depression,
2. depressive and nondepressive anxiety, 3. panic
attacks, and 4. obsessivecompulsive disorder. The
spectrum of postpartum
depression is wider than we
thought. Some of the mothers
get anxiety without depression.
However, you might not be
aware that you are encountering
some form of it.

โรคซึมเศร้าหลังคลอดไม่เหมือน
กั บภาวะซึ มเศร้ าหลังคลอด
(Baby Blues)
Baby Blues เป็นปรากฏการณ์
ปกติหลังคลอดบุตร ซึง่ พบได้บอ่ ย
ถึง 50-85 เปอร์เซ็นต์ อาการ
มั ก เริ่ ม เกิ ด ในช่ ว งหลั ง คลอด
ไม่ กี่ วั น โดยมี อ าการมากที่ สุ ด
ประมาณวันที่ 4-5 และมักหาย
ภายในวันที่ 10 ในบางรายอาจมี
อาการอยู ่ น านถึ ง สองสั ป ดาห์
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงฮอร์โมนครัง้ ใหญ่

2

condition exists for two weeks.
Baby blues are caused by
dramatic hormone changes after
giving birth plus changes of
postnatal mother’s lifestyles
which include sleep deprivation.

ยเสีย่ งทีท่ า� ให้ผหู้ ญิงบางคน
3แม่ทปัเป็ี่มจนีอจัโรคซึ
มเศร้าหลังคลอด
ารมณ์อ่อนไหวง่าย หรือ
เคยมี ป ระวั ติ ค วามผิ ด ปกติ ท าง
อารมณ์มาก่อนมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็น
โรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ แต่ตาม
ข้ อ มู ล ของสมาคมกุ ม ารแพทย์
อเมริกันระบุว่า ครึ่งหนึ่งของแม่
หลั ง คลอดที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
เพิ่งเกิดอาการเช่นนี้เป็นครั้งแรก
ในชีวติ และปัจจัยอืน่ อาทิ แม่ทเี่ คย
สูญเสียลูก หรือมีภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตัง้ ครรภ์ มีปญ
ั หาสุขภาพ
ทารกคลอดก่อนก�าหนดและต้อง
อยู ่ ใ น NICU รวมถึ ง แม่ ที่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ห รื อ เสพยาเสพติ ด
ยิง่ มีความเสีย่ งสูงขึน้ ทีจ่ ะมีอาการ
ซึมเศร้าและวิตกกังวล ฮอร์โมนที่
เปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยส�าคัญ
เนื่องจากระดับฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนและเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้น
ในช่ ว งตั้ ง ครรภ์ และลดต�่ า ลง
อย่างมากในช่วง 2-3 วันหลังคลอด
จึงส่งผลต่ออารมณ์ของแม่

3. risk factors that cause postpartum depression for some
women The mothers who are emotionally sensitive or have history
of emotional disorders tend to have postpartum depression after
giving birth. Information from the American Academy of Pediatrics,
however, suggested that half of postnatal mothers who were
diagnosed as postpartum depression got the condition for the first
time in their lives. Other factors, such as the situations where the
mother has lost her baby, has pregnancy complications, health
problems, or premature birth and the baby needs to stay in NICU,
including alcohol consumption and drug abuse, are potential risks
of depression and anxiety. Hormone change is another crucial factor
as the levels of progesterone and estrogen will increase during
pregnancy and decrease dramatically on the first few days after giving
birth. That affects postnatal mother’s emotion.
www.jetanin.com
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การอดนอนส่ ง ผลต่ อ โรค
ซึมเศร้าหลังคลอด
การนอนของแม่ ห ลั ง คลอดจะ
เปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากคุณต้อง
ตื่นมาให้นมลูกน้อยทุก 2 ชั่วโมง
ถ้าคุณแม่ได้นอนยาว 5-6 ชัว่ โมง
และมีชว่ งทีง่ บี หลับได้ คุณจะรูส้ กึ
ดีขนึ้ ใน 1-3 สัปดาห์ นัน่ หมายความ
ว่าควรมีผู้ช่วยที่สามารถป้อนนม
จากขวดบ้าง เพื่อที่คุณแม่จะได้
พักผ่อนในช่วงกลางคืน และขณะ
ที่ลูกนอนหลับ คุณแม่ควรนอน
ไปพร้อมกับลูกด้วยเลย

5

4.sleep deprivation results in
postpartum depression
Postnatal mother’s sleeping
would change as you have to
wake up and breastfeed your
newborn every two hours. If you
can have long sleep for 5–6
hours and have some time to
take a nap, you will feel better
within one to three weeks. But
that means you should have a
helper who can bottle-feed your
baby sometimes so that you can
sleep at night. While your baby
is sleeping, you should sleep
as well.

5. the mothers who get this
disorder often think they are
suffering alone The mothers
might feel guilty, thinking they are
not a good mother. They will
keep that feeling with themselves.
No one can notice that they are
facing a hard time because,
physically, they look normal.
That’s why it is difficult for the
mothers who are facing the same
หากคุณแม่มีอาการซึมเศร้า
การเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด
situation to know that they are
หลั ง คลอดลู ก คนแรกและ
ไม่ได้ท�าให้คุณเป็นแม่ท่ีแย่
not facing it alone. That also มีแผนจะมีลูกคนที่สอง
อาการซึมเศร้าหลังคลอดเป็นเรือ่ ง
makes it hard for them to get ในท้องที่สองคุณแม่ควรเฝ้าระวัง ปกติและไม่ได้เป็นภาพสะท้อน
help.
และคอยสังเกตตัวเองอย่างใกล้ชดิ ถึ ง ความสามารถในการเป็ น แม่

4

คุณแม่ที่เป็นโรคนี้คิดว่าตัวเอง
ทุกข์ทรมานอยู่คนเดียว
คุณแม่อาจรู้สึกผิด คิดว่าตัวเอง
เป็นแม่ที่ไม่ดี และเก็บความรู้สึก
นั้ น ไว้ ค นเดี ย ว จนคนภายนอก
ดู ไ ม่ อ อกว่ า คุ ณ ก� า ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว ง
เวลาทีย่ ากล�าบาก เพราะภายนอก
คุ ณ ดู ป กติ ดี ทุ ก อย่ า ง จึ ง เป็ น
เรื่ อ งยากที่ คุ ณ แม่ ที่ ต กอยู ่ ใ น
สภาวะเดียวกันจะได้เห็นว่าจริงๆ
แล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียว และยัง
เป็นอุปสรรคต่อการได้รับความ
ช่วยเหลืออีกด้วย

“
Postpartum
common

and does not
reflect your
ability as
a mother

”
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6. get cognitive behavioral therapy and get help from the family
You should get therapy by a clinical psychologist to understand the
conditions you are encountering, which is not your fault at all. The
clinical psychologist will gradually rehabilitate your mental health.
If you like doing exercise, the doctor might suggest aerobic dance
as it could help balance your emotion. But if you want to take an
anxiolytic, in this case, you might need to stop breastfeeding first.
Effective treatment needs support from the family who can help take
care of the baby or doing the chores so that you can have some time
to physically and mentally rest.

7

depression is

|

การรักษาโดยปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และความช่วยเหลือ
จากคนในครอบครัว
คุณแม่ควรเข้ารับการบ�าบัดโดยนักจิตวิทยาคลินกิ เพือ่ ท�าความเข้าใจกับ
อาการต่างๆ ทีค่ ณ
ุ แม่กา� ลังเผชิญอยู่ ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่อย่างใด
โดยนักจิตวิทยาจะค่อยๆ พืน้ ฟูสภาพจิตใจของคุณแม่ให้ดขี นึ้ หากคุณชอบ
ออกก�าลังกาย คุณหมออาจแนะน�าให้เต้นแอโรบิก ซึ่งจะสามารถช่วย
ปรับอารมณ์ให้สมดุลได้ แต่หากคุณแม่ต้องการรับยาคลายเครียด
ในกรณีนี้อาจจ�าเป็นต้องหยุดให้นมลูกก่อน การรักษาอย่างได้ผลต้อง
ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว ทีจ่ ะคอยช่วยเหลือคุณแม่ในการดูแล
ลูกน้อย หรือท�างานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระ และช่วยให้คุณแม่ได้มีเวลา
พักผ่อนร่างกายและจิตใจบ้าง

8

แม้จะยังไม่มีอาการใดๆ ก็ตาม
หากสังเกตว่าตนเองเริ่มมีอาการ
ควรรี บ เข้ า รั บ การรั ก ษาทั น ที
ก่อนที่อาการต่างๆ จะเริ่มส่งผล
ต่อชีวิตของคุณ

ของคุณ ถ้าคุณแสวงหาการรักษา
และขอความช่ ว ยเหลื อ จากคน
ที่รักคุณ การขอความช่วยเหลือ
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สั ญ ญาณของความ
อ่อนแอ แต่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้
7. if you have postpartum สถานการณ์ของคุณดีขึ้น
depression after giving birth
to the first child and you have
a plan to have another child
For the second pregnancy, you
should be cautious and keep
monitoring yourself closely.
Although you have not got any
conditions, if you notice that you
start to feel it, you should get
treatment immediately before
any conditions can affect your
life.

8. postpartum depression
does not make you a bad
mother Postpartum depression
is common and does not reflect
your ability as a mother. If you are
seeking treatment and help from
your beloved ones, it is not a sign
of weakness. It can only help
make your situation better.

Source / แหล่งที่มา : mamaexpert.com Photo / ภาพ : pexels.com, shutterstock.com
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news & ACTIVITIES
BlessiNg aCtivitY
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ถวายพระพร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลเจตนิน
On the auspicious occasion of the coronation of King
Rama X in 2019, a board of directors, doctors, nurses
and staffs together organised a well-wishing activity for
His Majesty at Jetanin Hospital on May 3.

studeNts visited JetaNiN Hospital
เมื่อเดือนเมษายน 2562 โรงพยาบาลเจตนิน ประกอบด้วยแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับฟัง
การบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยาก
แบบครบวงจร ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
On April 2019, doctors, nurses, and personals at Jetanin
Hospital welcomed professors from the Faculty of Public
Health (Medical Technology), Mahidol University to attend a
special lecture, and have a study visit on processes of an
advanced and comprehensive infertility treatment.

2019 New Year CeremoNY
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงพยาบาลเจตนิน โดย พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์
อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน และคุณอุษณีย์
เจตน์สว่างศรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันท�าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
On 18th January 2019, Pol.Gen. Dr. Jongjate Aojanepong,
President of Jetanin Hospital and Khun Usanee Jetsawangsri,
Director of Jetanin Hospital; as well as doctors, nurses and
staffs; made a merit for the New Year Celebrations.

‘QualitY pregNaNCY’ traiNiNg
โรงพยาบาลเจตนินได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 85, 86 และ 87” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดและรับมือ
กับเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ โรงพยาบาลเจตนิน
Jetanin Hospital held the 85th, 86th and 87th ‘Quality Pregnancy’ training for a new mom and dad at Level 4 of Jetapong
Building, Jetanin Hospital for Assisted Reproduction.
|
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news & ACTIVITIES
Hospital tour
เมื่อวันที่ 19 และ 23 มกราคม 2562 คณะผู้สนใจเทคโนโลยีการรักษา
ผู้มีบุตรยาก จาก Yiyu Promotional Tour เยี่ยมชมโรงพยาบาลเจตนิน
โดยมี พญ. ปิ ย พั น ธ์ ปุ ญ ญธนะศั ก ดิ์ ชั ย นพ.ปกป้ อ ง ปานศรี แ ก้ ว และ
พญ.สิริสุข อุ่ยตระกูล ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยาก
On January 19 th and February 23 rd , 2019 Dr.Piyaphan
Punyatanasakchai, Dr.Pokpong Pansrikaew and Dr.Sirisuk
Ouitrakul, consulted with patients from Yiyu Promotional Tour
at Jetanin Hospital.

CoNfereNCe oN mediCal tourism
เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 คณะจากเจตนินได้เข้าร่วมงาน
“The 11th China International Medical Tourism (Shanghai) Fair”
หรือ “นิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติจีน (เซี่ยงไฮ้)”
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบาย “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” ของรัฐบาลจีน และการประชุมการท่อง
เที่ยวและอุตสาหกรรมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้กบั ประชาชนชาวจีน โดยคณะได้เข้าร่วมงานดังกล่าวเพือ่ ส่ง
เสริมประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาของเจตนินด้วย
From 18th - 20th April 2019, Jetanin’s team attended
“The 11th China International Medical Tourism (Shanghai) Fair”,
Shanghai, China’. This conference is part of the Chinese
‘Belt and Road’ initiative, and this Medical Tourism and
Health Industry Conferences aims to promote medical tourism
to the Chinese. Jetanin’s team attended to promote Thailand
as a preferred destination, and to promote Jetanin’s excellent
record and results.

JetaNiN’s tHaNk You partY
“silver NigHt”
โรงพยาบาลเจตนิน จัดปาร์ตี้ ในธีม “Silver Night” เพื่อขอบคุณ
เอเจนซี่และล่าม ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงมากมาย พร้อมทั้ง
มิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จาก บี้ - สุ ก ฤษฏิ์ วิ เ ศษแก้ ว ณ เดอะ กลาสเฮ้ า ส์
บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยงานปาร์ตี้ครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อสร้างความน่าจดจ�าให้กับเอเจนซี่และผู้สนับสนุน อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลเจตนิน
เอเจนซี่ และผู้สนับสนุนอื่นๆ ด้วย
Jetanin Hospital held a party under a theme of “Silver
Night” to thank Interpreters and Patient Referral Agencies.
Several activities and shows, including a mini-concert
performed by Bie Sukrit Wisetkaew, were held at The Glass
House, Nai Lert Park Heritage Home on the 22nd April 2019.
Purposes for holding this party were to give a memorable
party to agencies and other supporters as a thank you
message for their great supports, and strengthen the
relationship between Jetanin Hospital officers, the agencies
and other supporters.
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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
st
bleeding of Graafian follicle. Schedule B 75 IU/day IM/SC for the 1 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
nd
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 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.
nd
rd
Habitual abortion 5,000 IU every other day during 2 -3 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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