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editor’s TALK

เทคโนโลยีมอบโอกาสชีวิต
Technology for life
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิต
ของเรามากขึ้ น ทุ ก ขณะ จนบางครั้ ง
ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ไปแล้ ว
อย่ า งหลี ก เลี่ ย งได้ ย าก เทคโนโลยี
ถู ก คิ ด ค้ น ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ชี วิ ต ง่ า ยขึ้ น
มีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และเทคโนโลยีบางอย่าง
ยั ง ท� า ลายข้ อ จ� า กั ด ทางธรรมชาติ ไ ด้
อีกด้วย เช่น ในวงการแพทย์ที่เทคโนโลยี
เข้ามาท�าให้การป้องกันโรคท�าได้ง่ายขึ้น
และมีโอกาสประสบความส�าเร็จในการ
รักษามากกว่าเดิม
ในบทความ Topic Focus จะพาไป
ท�าความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับ
วงการแพทย์ อ ย่ า ง Non-invasive
preimplantation genetic screening (NIPGS) หรือการตรวจ
จ�านวนโครโมโซมตัวอ่อนโดยไม่ต้องดึงเซลล์จากตัวอ่อน ที่จะ
ช่ ว ยให้ คุ ณ แม่ มี โ อกาสตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ ม ากขึ้ น เพราะเทคนิ ค นี้
จะไม่รบกวนตัวอ่อนโดยตรง ส่วนบทความ Techno Reviews
ได้แนะน�าเกี่ยวกับ “วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับว่าที่คุณแม่”
ช่วยให้คุณแม่เข้าใจได้ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่องช่วยคลาย
ข้อข้องใจให้คณ
ุ แม่ทมี่ กั ถามมาเสมอเกีย่ วกับความสวยความงามว่า
“คุณแม่ตงั้ ครรภ์เสริมสวยได้หรือไม่” ในบทความ Quality of Life
เรามีค�าตอบให้ ส่วนบทความ Live Smart จะอาสาพาไปพบกับ
“วิธปี ลอบลูกน้อยเมือ่ ร้องไห้งอแง” ซึง่ เหมาะส�าหรับคุณพ่อคุณแม่
มือใหม่ทสี่ ดุ และยังมีความสุข ความประทับใจกับ Based on True
Stories เมือ่ สองครอบครัวสมหวังในการมีบตุ รอย่างทีต่ ง้ั ใจรอคอย
กันมานาน
นวัตกรรมทางการแพทย์สามารถช่วยให้การรักษาง่ายขึ้น
และได้ผลมากขึ้นก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะท�าให้ประสบ
ความส� า เร็ จ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว โอกาสที่ จ ะประสบความส� า เร็ จ
ในการรั ก ษานั้ น ต้ อ งมาควบคู ่ ไ ปกั บ ก� า ลั ง ใจและการปฏิ บั ติ ต น
ตามค�าแนะน�าของแพทย์ด้วย เมื่อทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และคุณหมอ
ร่วมมือกัน โอกาสของความส�าเร็จย่อมมีมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

Technology has become more important
to the point it is now part of our life, no matter
how you want to deny it. It was developed to
make life easier and better. Some technologies
help break through the natural limits we used
to have, such as in medicine where technologies
are employed to provide much greater chance
to prevent and treat diseases.
Check out ‘Topic Focus’ that will introduce
you to the latest medical technology NonInvasive Preimplantation Genetic Screening
(NIPGS) that allows chromosome examination
without cell removal from the embryos, thus
avoiding disturbance to them and increasing
the chance of pregnancy. ‘Techno Review’
has useful advice on the topic ‘Influenza Shots
and Pregnant Women’. Moreover, the ‘Quality
of Life’ will answer every mother’s question
about wearing makeups in the topic ‘Beauty
and Pregnant Mothers’. ‘Live Smart’ for this
issue will teach you ‘Tips for Soothing Crying
Babies’ that will particularly useful for new
parents. We also have heart-warming ‘Based
on True Stories’ interviews of two families who
eventually have their dream come true as their
long-awaited little baby is knocking at their door.
Medical innovations make treatment easier
and more effective. However, success requires
more than that. Patients must also have strong
will and disciplines to follow the doctor’s
prescriptions. With combines efforts from both
sides, chance of success significantly
increases.

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
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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$650B&RQWHQW5HVRXUFHV3DWLHQWB5HVRXUFHV)DFWB6KHHWVBDQGB,QIRB%RRNOHWVDJHIHUW iliW\SGI/DVWDFFHVV0D\
3 1DWLRQDO+HDOWK,QVWLWXWH)HUWLOLW\7UHDWPHQWVIRU)HPDOHV>2QOLQH@$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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การตรวจจ�านวนโครโมโซมตัวอ่อน
โดยไม่ต้องดึงเซลล์จากตัวอ่อน
NON-INVASIVE PREImPLANTATION GENETIc ScREENING (NIPGS)
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โดย คุณพัชรี แซ่หลิน, นักวิทยาศาสตร์,
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Patcharee Saelin, Scientist,
Genetics Laboratory

IPGS คือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ ในการตรวจจ�านวนโครโมโซม
ตัวอ่อนระยะก่อนฝังตัวโดยไม่รบกวนตัวอ่อน ซึ่งเป็นวิธีที่
ไม่ตอ้ งดึงเซลล์ออกมาจากตัวอ่อน nIPgS เป็นการทดสอบกับ
ดีเอ็นเอทีห่ ลัง่ ออกมาภายนอกเซลล์ ซึง่ พบได้ในน�า้ ในช่องว่าง
ของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส (blastocoelic fluid) และอาหารเลีย้ งตัวอ่อน

N

การตรวจจ�านวนโครโมโซมตัวอ่อนระยะ
ก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic
Screening: PGS)
PGS หรือ PGT-A (Preimplantation
Genetic Testing for Aneuploidy) คือ
การตรวจจ�านวนโครโมโซมของตัวอ่อนระยะ
ก่อนใส่กลับไปฝังตัวทีโ่ พรงมดลูก เป็นการช่วย
เพิม่ โอกาสส�าเร็จของการตัง้ ครรภ์จากกระบวนการ
ท�าเด็กหลอดแก้ว (In vitro fertilization: IVF)
เนือ่ งจากการเกินมาหรือขาดหายไปของจ�านวน
โครโมโซม เป็นสาเหตุท�าให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัว
เกิดการแท้งในไตรมาสแรก หรืออาจตั้งครรภ์
ต่อด้วยการทีท่ ารกมีจา� นวนโครโมโซมทีผ่ ดิ ปกติ
ท�าให้ทารกเกิดมาและมีความผิดปกติ

ท� า ให้ แ ต่ ล ะเซลล์ มี ส ่ ว นประกอบของสาร
พันธุกรรมแตกต่างกัน เช่น มีจ�านวนโครโมโซม
ไม่เท่ากัน ส่งผลท�าให้การตรวจ PGS อาจไม่
สามารถทราบถึงสภาวะจ�านวนโครโมโซมที่
แท้จริงของตัวอ่อนนั้น ซึ่งภาวะโมเซอิกเกิดได้
หลายแบบ เช่น อาจเกิดกับเซลล์ในส่วนทีจ่ ะ
เจริญไปเป็นทารก (Inner cell mass: ICM)
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถน� า ออกมาตรวจวิ เ คราะห์ ไ ด้
(ดูเพิ่มเติมได้ที่วารสารเจตนินฉบับ 9 เล่ม 2)
จึ ง มี ก ลุ ่ ม นั ก วิ จั ย คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารตรวจ PGS
โดยไม่รบกวนตัวอ่อน โดยเป็นวิธีที่ไม่ต้อง
ดึ ง เซลล์ อ อกมา (NIPGS) โดยวิ ธี นี้ เ ป็ น
การทดสอบกับดีเอ็นเอที่ถูกหลั่งออกมานอก
เซลล์ (cell-free DNA) ซึ่ ง พบได้ ใ น

“การตรวจ PGS โดยไม่รบกวนตัวอ่อน เป็นวิธี
ที่ไม่ตอ้ งดึงเซลล์ออกมา (NIPGS) วิธนี ี้
ทดสอบกับดีเอ็นเอทีถ่ กู หลัง่ ออกมานอกเซลล์”
ปัจจุบันการตรวจ PGS ท�าได้โดยดึงเซลล์
ออกมาจากตัวอ่อน (embryo biopsy) ทีอ่ ยูใ่ น
ระยะบลาสโตซิส (blastocyst) โดยจะดึงเซลล์
ส่วนที่เป็น trophectoderm (TE) ออกมา
จ�านวนเพียง 4-5 เซลล์ ซึง่ เซลล์สว่ นนีจ้ ะพัฒนา
ไปเป็นส่วนรก จากการศึกษาพบว่าการดึง TE
ออกไปจ�านวนเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเจริญของตัวอ่อน และใช้เทคโนโลยี WGA
(Whole Genome Amplification) เพื่อเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอของเซลล์ ก่อนน�าไปวิเคราะห์
ตรวจจ� า นวนโครโซมด้ ว ยวิ ธี NGS (Next
Generation Sequencing) ซึง่ เป็นวิธที มี่ คี วาม
แม่นย�ามากที่สุดในปัจจุบัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่
วารสารเจตนินฉบับ 7 เล่ม 1) อย่างไรก็ตาม
การดึงเซลล์ (TE biopsy) เป็นเสมือนเพียง
การสุ่มตัวแทนของเซลล์ทั้งหมดของตัวอ่อน
ซึ่งหากตัวอ่อนมีภาวะโมเซอิก (Mosaicism)
ทีเ่ กิดจากเซลล์บางเซลล์มกี ารแบ่งตัวทีผ่ ดิ ปกติ

blastocoelic fluid (BF) และอาหารเลี้ยง
ตัวอ่อน
ดีเอ็นเอทีพ่ บใน BF อยูใ่ นช่องว่างทีเ่ รียกว่า
blastocoele ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใด
จึงมีการปล่อยดีเอ็นเอออกมาในนี้ แต่มีการ
สั น นิ ษ ฐานว่ า ดี เ อ็ น เอที่ พ บในส่ ว นนี้ อ าจ
ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ที่เกิดกระบวนการ
ตายแบบ apoptosis ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติใน
ตัวอ่อนระยะหลัง cleavage stage หรือ
ตัวอ่อนมีกระบวนการก�าจัดเซลล์ผิดปกติ1-3
โดยปกติ BF จะถู ก ก� า จั ด ก่ อ นการแช่ แข็ ง
ตั ว อ่ อ นเพื่ อ เพิ่ ม การอยู ่ ร อดของตั ว อ่ อ น
เนื่องจาก BF จะกลายเป็นเกล็ดน�้าแข็งที่จะ
ท�าลายเยื่อหุ้มเซลล์ได้ โดยสามารถเก็บ BF
โดยใช้เข็มอิ๊กซี่ (ICSI pipette) เจาะแทรก
ระหว่าง TE แล้วดูดออกมา ซึง่ เป็นการรบกวน
เซลล์น้อยมาก อย่างไรก็ตามใน BF นี้มี cellfree DNA อยู่ในปริมาณน้อย จึงมีงานวิจัย

จ� า นวนมากพยายามเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอ
ดังเช่นในปี 2016 Magli MC และชาวคณะ4
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอจาก BF ได้
ประมาณร้อยละ 80 ของตัวอย่างทีเ่ ก็บได้ และ
มีความสอดคล้องกันของผลการตรวจโครโมโซม
ด้ ว ยวิ ธี array comparative genomic
hybridization (aCGH) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ดีเอ็นเอจาก TE biopsy
ส่วนดีเอ็นเอที่พบในอาหารเลี้ยงตัวอ่อน
มีการสันนิษฐานเช่นกันว่าอาจมาจากเซลล์
ที่เกิดกระบวนการตายแบบ apoptosis แต่
ดีเอ็นเอทีพ่ บมีปริมาณน้อยมาก ซึง่ จากรายงาน
งานวิจยั ของ Vera-Rodrigue M และชาวคณะ1
สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ถึงประมาณ
ร้ อ ยละ 90 ของตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ ได้ ทั้ ง หมด
แต่ ผ ลการตรวจโครโมโซมด้ ว ยวิ ธี NGS
เมื่อเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอจาก TE มีความ
สอดคล้ อ งกั น เพี ย งร้ อ ยละ 33 ทราบจาก
งานวิจยั ภายหลังว่ามีการปนเปือ้ นดีเอ็นเอของ
มารดาทีต่ ดิ มากับไข่ซงึ่ ท�าให้ผลคลาดเคลือ่ นได้
ดังนั้น ปริมาณดีเอ็นเอตั้งต้นและการเพิ่ม
จ�านวนดีเอ็นเอจึงเป็นอุปสรรคในการตรวจ
Inner
cell mass
Blastocyst
cavity
Trophoblast
Diameter = 0.1 to 0.2 millimeters
(0.0039 to 0.0079 inches

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของตัวอ่อนระยะ blastocyst
Picture 1: Components of the embryo
during blastocyst stage

ภาพที่ 2 การเก็บ blastocoelic fluid จาก
blastocyst โดยใช้เข็ม ICSI เจาะแทรกระหว่าง TE
Picture 2: Biopsy of blastocoelic fluid from
blastocyst with the use of ICSI needle
inserted between TE

รูปจาก Luca Gianaroli,Cristina Albanese,Carla Tabanelli,Andor Crippa and Maria Cristina Magli. Blastocoel Fluid Biopsy: Fertility & ReproductionVol. 01, No. 01, pp. 17-20 (2019)

topic FOCUS
วิเคราะห์ จึงมีงานวิจยั จ�านวนหนึง่ ได้มกี าร
พัฒนาทักษะการเก็บ BF และอาหารเลี้ยง
ตัวอ่อน และรวม cell-free DNA จากทั้ง BF
และอาหารเลี้ยงตัวอ่อน ดังเช่นงานวิจยั ในปี
2019 ของ Kuznyetsov V. และชาวคณะ5
ซึ่ ง ประสบความส� า เร็ จ ในการเพิ่ ม จ� า นวน
ดีเอ็นเอ แล้วเปรียบเทียบผลการตรวจจ�านวน
โครโมโซมด้วยวิธี NGS ระหว่างผลที่ได้จาก
cell-free DNA ผลที่ได้จากตัวอ่อนทั้งตัว และ
ผลที่ได้จาก TE พบว่า มีความสอดคล้องกัน
ทั้งหมด แต่ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของจ�านวน
ตัวอ่อนทีน่ า� มาศึกษาทีม่ เี พียง 26 ตัว ซึง่ ยังน้อย
เกินไปในการสรุปผล
NIPGS ยังคงมีขอ้ จ�ากัดในการน�ามาใช้งานจริง
เช่น มีการปนเปื้อนของดีเอ็นเอมารดา และ
ยังต้องอาศัยเทคนิคในการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ให้เพียงพอต่อการวิเคราะห์ด้วยวิธี NGS ซึ่งทาง
เจตนินเองได้เล็งเห็นความส�าคัญดังที่ได้กล่าว
ไปข้างต้น และก�าลังมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการตรวจ
PGS ในอนาคต เนื่ อ งจากวิ ธี นี้ มี แ นวโน้ ม
จะให้ผลลัพธ์ในแง่การรบกวนตัวอ่อนลดลง

“NIPGS still has its limitations,
such as, maternal DNA contamination”
IPGS is a new technology to examine the number of
embryonic chromosomes prior to the implantation
without disturbing the embryo. This is a process
that does not require cell removal from the embryo
(embryo biopsy). NIPGS tests DNA secreted from the cells,
which can be found in blastocoelic fluid of embryo in blastocyst
stage, and spent culture medium.

N

Preimplantation Genetic Screening: that gained or lost number of chromosomes
PGS
is the cause of embryonic implantation
PGS or PGT-A (Preimplantation Genetic
Testing for Aneuploidy) is a method to
examine the embryonic chromosome
prior to the implantation. It helps to increase
the success rate of pregnancy through
in vitro fertilization (IVF). Due to the fact
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failure, miscarriage during the first trimester,
or pregnancy with abnormal number of
chromosomes resulting in infant with
abnormalities.
Nowadays, PGS examination is done
by embryo biopsy in blastocyst stage;

removing (biopsy) around 4-5 cells of
trophectoderm (TE; cells that later develop
into the placenta). According to studies, the
biopsy of a limited numbers of TE does not
affect the embryo development, before the
Whole Genome Amplification (WGA)
technology is used to increase the amount
of DNA from biopsied cells, and later taken
to examine the number of chromosomes
using the method of Next Generation
Sequencing (NGS), which is currently the
most accurate method (can be further
explored in Jetanin journal vol. 7 no. 1).
Nonetheless, TE biopsy is only a random
removal of representative cells out of all the
embryo cells. In case there is an occurance
of mosaicism in embryos, which is caused
by abnormal cell division of some cells,

resulting in different components of genetic
material between each cell; for example,
unequal number of chromosomes, it
therefore causes the PGS examination to
be an inaccurate estimation of the number
of chromosomes in that embryo. Mosaicism
can happen in many ways; for example,
it may happen to a part of embryo cells that
will later develop into the infant called inner

cell mass (ICM), where cannot be taken out
for analysis as the infant development will
be harmed (can be further explored in
Jetanin journal vol. 9 no. 2). For this reason,
a group of researchers studied and has
developed an examining technique that
tests PGS without disturbing the embryo.
This technique does not require biopsy of
the embryo (NIPGS). To achieve this, said
method tests on cell-free DNA that can be
taken from blastocoelic fluid (BF) and spent
culture medium.
DNA found in BF resides in the cavity
called blastocoel. Although it is still unknown
why DNA is stored in this cavity, there is an
hypothesis that DNA found here may be
released from cells undergoing the process
of cell death called apoptosis. Apoptosis
normally happens in the embryo after the
cleavage stage or when abnormal cells in
the embryo are destroyed.1-3 Typically, BF
will be disposed of before the freezing of
the embryo in order to increase the chance
of survival of the embryo. That is due to the
fact that when frozen, the BF will form ice
crystal flakes that will destroy the cell
membrane. This BF can be obtained using
ICSI pipette, by inserting the pipette
between TE, which results in very minimal
disturbance to the cell. However, there is
little cell-free DNA in BF, so there are many
studies attempting to increase that amount.
For example, in 2016, Magli MC et al.4 were
able to increase DNA from BF around 80
percent of the collected BF samples and
was in concordance with chromosome
screening method of array comparative
genomic hybridization (aCGH) when
comparing to the TE biopsy.

DNA found in spent culture medium can
also be hypothesized that it was sourced
from the process of apoptosis. However,
the amount of DNA found is very limited.
According to a study by Vera-Rodriguez M al.1,
they were able to increase the DNA amount
by 90 percent of the collected BF samples,
but the results of NGS chromosome test
when compared to DNA from TE were
only 33 percent consistent. It was later
discovered in the research that contamination
from maternal DNA affected the results.
The amount of starting DNA and the
amount of increase in DNA are obstacles to
the analysis. Therefore, some researchers
aim to improve the technique and collect
cell-free DNA both from BF and spent
culture medium. For example, a research in
2019 by Kuznyetsov V et al.5 was successful
in increasing the amount of DNA, before
examining the number of chromosomes
using NGS. After being compared, the NGS
results of cell-free DNA, the whole embryos
and TE were found completely consistent.
Nevertheless, is a limitation about the
number of embryos used for the study.
There were only 26 embryos, which was too
few to conclude.
NIPGS still has its limitations when
practically applied, such as, maternal DNA
contamination, and it also requires the
technique to increase the amount of DNA
sufficient for NGS analysis, in which Jetanin
foresees such great importance of the initial
statements and aims to research and
develop for this alternative choice in the
examination using PGS in the future, since
this method has potential to cause minimal
disturbance to the embryo.
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โดยทั่วไปคู่สมรสจะคาดหวังว่าผลการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนจะให้ผล
การตรวจว่าตัวอ่อนมีจ�านวนโครโมโซมปกติ (euploid) หรือ มีจ�านวนโครโมโซม
ผิดปกติ (aneuploid) เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงจะมีตัวอ่อนจ�านวนหนึ่งที่มีเซลล์
ทีม่ คี วามแตกต่างทางจ�านวนโครโมโซมอยูใ่ นตัวอ่อนตัวเดียวกัน ซึง่ ตัวอ่อนในกลุม่ นี้
จะเรียกว่ามีภาวะ MOSAICISM (รูปที่ 1) โดยทั่วไปพบว่า 10-20% ของตัวอ่อนที่มี
การตรวจโครโมโซมจะมีภาวะ mosaicism
ภาวะ mosaicism นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการศึกษา
เกีย่ วกับภาวะ mosaicism มานานกว่า 30 ปี โดยพบว่าในการตัง้ ครรภ์โดยธรรมชาติ
ถึงแม้วา่ ทารกทีเ่ กิดขึน้ มาจะมีสขุ ภาพแข็งแรง และมีโครโมโซมทีป่ กติ แต่เมือ่ น�าเซลล์
ของรกไปตรวจ ในหลายครั้งจะพบว่าเซลล์ของรก จะมีทั้งเซลล์ที่เป็น euploid
ปนอยู่กับ aneuploidy ซึ่งเซลล์ในส่วนของรกนั้น ก็คือเซลล์ที่เราน�าไปตรวจ
โครโมโซมของตัวอ่อน (trophectoderm biopsy)
สาเหตุของการเกิดภาวะ mosaicism นั้น เกิดจากในระหว่างที่มีการแบ่งเซลล์
ของตัวอ่อน ในบางครัง้ มีบางเซลล์มกี ารแบ่งตัวทีผ่ ดิ ปกติไป แทนทีจ่ ะมีการแบ่งเซลล์
ที่ให้จ�านวนโครโมโซมเป็น 23 คู่เหมือนปกติ แต่พบว่าความผิดปกติที่เกิดท�าให้

ด้

วยทีป่ จั จุบนั เทคโนโลยีสา� หรับการตรวจ
โครโมโซมของตัวอ่อน (PGS, PGT-A)
มี ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลายมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกตัวอ่อนที่มี
จ�านวนโครโมโซมที่ปกติเพื่อน�ามาย้ายฝังกลับ
เข้ า สู ่ โ พรงมดลู ก ในการที่ จ ะเพิ่ม อั ต ราการ
ตัง้ ครรภ์ ลดอัตราการแท้ง รวมถึงหลีกเลีย่ งการ
ตั้งครรภ์ที่ทารกมีความผิดปกติของโครโมโซม
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รูปที่ 1 / Figure 1

บางเซลล์ได้รบั โครโมโซมเกินไป ในขณะทีเ่ ซลล์อนื่ ได้รบั โครโมโซมทีข่ าดไป (รูปที่ 2)
ด้วยเหตุนต้ี วั อ่อนดังกล่าวจะประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิดทีม่ จี า� นวนโครโมโซมไม่เท่ากัน
ถึงแม้ว่า 10-20% ของตัวอ่อนจะมีภาวะ mosaicism แต่กลับพบว่าทารกที่เกิดมา
โดยส่วนมากจะไม่พบความผิดปกติของโครโมโซมแบบ mosaicism เนือ่ งจากทฤษฎี
ทีว่ า่ ธรรมชาติจะคัดเลือกโดยให้เซลล์ทมี่ จี า� นวนโครโมโซมปกติ (euploid) เจริญต่อไป
และให้เซลล์ที่มีจ�านวนโครโมโซมผิดปกติ (aneuploid) หยุดการเจริญเติบโตไป
ท�าให้ตัวอ่อนที่ในครั้งหนึ่งมีโครโมโซมเป็น mosaicism สามารถกลายเป็นตัวอ่อน
ที่มีโครโมโซมปกติได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีที่ว่าธรรมชาติจะให้เซลล์ท่ีมี
จ�านวนโครโมโซมผิดปกติ (aneuploid) ไปเจริญเติบโตเป็นส่วนของรก ในขณะที่
เซลล์ที่มีจ�านวนโครโมโซมปกติ (euploid) จะเติบโตไปเป็นตัวทารก ท�าให้ถึงแม้ว่า
ตัวอ่อนจะมีรกทีม่ โี ครโมโซมทีม่ ภี าวะ mosaicism แต่ตวั ทารกเองมีโครโมโซมทีป่ กติ
ในหลายครัง้ หลังจากทีม่ กี ารตรวจตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนแล้ว พบว่าไม่มตี วั อ่อน
ทีม่ โี ครโมโซมทีป่ กติเลย มีแต่ตวั อ่อนทีม่ จี า� นวนโครโมโซมผิดปกติ (aneuploid) และ
ตัวอ่อนที่มีโครโมโซมมีภาวะ mosaicism เท่านั้น เลยเกิดค�าถามขึ้นมาว่าเราควร
จะท�าอย่างไรต่อไปดี ควรจะน�าตัวอ่อนทีม่ โี ครโมโซมมีภาวะ mosaicism มาใช้หรือไม่
ข้อมูลในอดีตที่เคยพบว่าการตรวจตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนอาจท�าให้โอกาส
ในการตั้งครรภ์ต่อรอบของการกระตุ้นไข่ลดลง มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่เรา
ไม่ได้เอาตัวอ่อนที่มีโครโมโซมมีภาวะ mosaicism มาใช้ ท�าให้ตัวอ่อนดังกล่าว
เสียโอกาสในการตั้งครรภ์ไป ข้อมูลที่ได้จากหลายงานศึกษาวิจัย และข้อมูลจาก
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากเจตนิ น เองพบว่ า การย้ า ยฝั ง ตั ว อ่ อ นที่ มี โ ครโมโซมมี ภ าวะ
mosaicism นั้นสามารถมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงถึง 40-50% โดยที่ไม่ได้พบว่า
มีความผิดปกติของทารกมากไปกว่าการตั้งครรภ์ทั่วไป และในการตรวจโครโมโซม
ของทารกที่ตั้งครรภ์จากการย้ายฝังตัวอ่อนที่มีโครโมโซมมีภาวะ mosaicism นั้น
พบว่าทารกมีโครโมโซมทีป่ กติ ถ้าเราลองพิจารณาในอีกมุมหนึง่ เราจะพบว่าในอดีต
ก่อนทีเ่ ทคโนโลยีสา� หรับการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน (PGS, PGT-A) จะมีทใี่ ช้กนั
แพร่ ห ลาย ตั ว อ่ อ นทุ ก ตั ว ที่ คุ ณ ภาพดี
ก็ ถู ก ย้ า ยฝั ง กลั บ ไปสู ่ โ พรงมดลู ก โดยที่
ไม่ เ คยทราบว่ า มี ภ าวะของโครโมโซม
เป็นเช่นไร โดยทีก่ ารตัง้ ครรภ์จากการย้าย
ฝังตัวอ่อนที่ไม่ทราบผลของโครโมโซม
ไม่ ไ ด้ พ บว่ า มี ท ารกที่ มี ค วามผิ ด ปกติ
ของโครโมโซมมากไปกว่าการตั้งครรภ์
โดยธรรมชาติ
ในปัจจุบันนี้แนวทางในการพิจารณา
การย้ายฝังตัวอ่อนที่มีโครโมโซมมีภาวะ
mosaicism นัน้ มีขอ้ เสนอว่า ให้พจิ ารณา
ที่ จ ะย้ า ยฝั ง ตั ว อ่ อ นที่ มี โ ครโมโซม
มีภาวะ mosaicism ได้ ในกรณีที่ไม่มีตัว
อ่อนที่มีโครโมโซมปกติให้เลือกใช้ โดยแนะน�าให้ย้ายฝังตัวอ่อน mosaic ครั้งละ
หนึ่งตัวอ่อน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะตั้งครรภ์แฝด ในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ทารกที่มี
ความผิดปกติของโครโมโซมเกิดขึน้ จะได้สามารถพิจารณายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ โดยให้
มีการให้คา� แนะน�าแก่คสู่ มรสว่า เมือ่ มีการตัง้ ครรภ์ขนึ้ มา ให้มกี ารเจาะน�า้ คร�า่ เพือ่ ตรวจ
ภาวะโครโมโซมของทารกในการทีจ่ ะยืนยันถึงภาวะโครโมโซมของทารกทีต่ งั้ ครรภ์ และ
แนะน�าให้หลีกเลี่ยงตัวอ่อนที่มีภาวะ mosaicism ของโครโมโซม 13, 18, 21, X
และ Y เพราะความผิดปกติของโครโมโซมดังกล่าวสามารถให้ก�าเนิดทารกที่มีภาวะ
ผิดปกติได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอ่อนที่มีภาวะ mosaicism ของหลายโครโมโซม
ส�าหรับคู่สมรสที่มีตัวอ่อนที่มีโครโมโซมมีภาวะ mosaicism ควรปรึกษาแพทย์
ถึงข้อมูลในการที่จะย้ายฝังตัวอ่อนดังกล่าวว่าเหมาะสมที่จะน�ามาย้ายฝังหรือไม่
ก่อนการตัดสินใจ

“การย้ายฝัง
ตัวอ่อนที่มี
โครโมโซมมีภาวะ

mosaicism

มีโอกาสตั้งครรภ์
สูงถึง 40-50%”

urrently, Preimplantation Genetic
Screening (PGS) or Preimplantation
Genetic Testing for Aneuploidies
(PGT-A) are widely employed to
select for embryos with normal chromosome
number to implant in order to increase the
implantation rates, lower miscarriage rates
and also to avoid conceiving babies with
chromosome abnormalities.

c

In general, people expect the PGS result of the
embryos to be either having normal chromosome
number (euploid) or having abnormal chromosome
number (aneuploidy). In reality, there is another category
of PGS result called “MOSAICISM” which has the
presence of 2 or more population of cells, each with a
different chromosome make-up within a single embryo
(Figure 1). Approximately, 10-20% of embryos are
expected to be mosaic.
Mosaicism has long been known in medicine. It has
been studies for over 30 years on the presence of
chromosome mosaicism in natural pregnancy. Prior
studies have demonstrated the presence of the
mixed-up of euploid and aneuploidy cells in placenta
of the normal, healthy babies. The current embryo
biopsy technique for PGS is to get trophectoderm
biopsy in which trophectoderm is the part of embryos
the eventually will develop into placenta of the
pregnancy.
Normally, during cell division, the original cells with
23 pairs of chromosomes will double the number of
chromatin before equally divided into 23 chromosomes
for each daughter cells. In some circumstances, the
chromatin division is unequal resulting in a cell line with
extra copy of chromosome and another cell line with
missing copy of chromosome (Figure 2) which leads to
the occurrence of MOSAICISM. Though, it is
demonstrated that 10-20% of embryos are mosaicism
but the occurrence of mosaicism in live birth babies is
not common. There are 2 main theories on the final
development of mosaic embryos. The first theory
believes that cells with normal chromosome (euploid)
will continue to grow while cells with abnormal
chromosome (aneuploidy) will end their development.
This will convert mosaic embryos into normal embryos
when the cells with abnormal chromosomes are finally
eradicated. The other theory believes that cells with
www.jetanin.com
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normal chromosome (euploid) will develop into the part
of fetus/baby while cells with abnormal chromosome
(aneuploidy) will mobilize into the part of placenta which
will end up with pregnancy with normal fetus/baby but
having mosaic placenta.
Occasionally, after obtaining PGS result, there is no
embryo of normal chromosome to make use leaving
patients with only embryos with abnormal chromosome
and embryos with mosaicism. This will lead to the
question on “What to do?”, “Should we use the embryos
with mosaicism?”. Previously, many studies showed
that PGS lower that chance of pregnancy for each
treatment cycle partly due to embryo wastage by not
using embryos which is labelled as “mosaic”. Result
from many studies including Jetanin’s internal data show
that transferring mosaic embryo can give implantation
rates upto 40-50% without increasing the risk of fetal
anomaly. Moreover, amniocentesis of pregnancy from
the transfer of mosaic embryos mostly demonstrates
normal chromosome of the fetus. Considering IVF
practice in the old days when there was no such
technique to test for embryo chromosome status (PGS/
PGT-A), these embryos of good quality will be used for
transfer unknowing of their chromosome status. There
was no increased risk of fetal chromosome abnormality
from the transfer of embryos without knowing their
chromosome status. From these information, it is
reassuring of making use of mosaic embryos.
Currently, there are guidelines for transfer of mosaic
embryos. It is recommended that in those undergo IVF/
ICSI with PGS treatment for whom there is no euploid
embryo for transfer, it is reasonable to have detailed
discussion about the use of mosaic embryos for
รูปที่ 2 / Figure 2
transfer. If the couples decide to have mosaic embryos
transferred, they should be counselled about
amniocentesis to confirm chromosome status of the pregnancies so it is practical to terminate the pregnancy in the event of having
fetus if it results in a viable pregnancy. Single embryo viable pregnancy with abnormal chromosome. It is recommended to avoid
transfer should be employed to avoid multiple transferring mosaic embryos which involve mosaicism of chromosome 13, 18,
21, X and Y as these may result in a viable pregnancy with fetal chromosome
Also, it is not advisable to make use of embryos with mosaicism
“Jetanin’s internal data show abnormalities.
of multiple chromosomes.
that transferring mosaic
For couples having “MOSAIC” embryos, it is advisable to discuss with your
embryo can give implantation doctors on the condition of your embryos before making a decision to use or
rates upto 40-50%”
not to use those embyros.
Reference / อ้างอิง

1. Victor AR, Tyndall JC, Brake AJ, et al. One hundred mosaic embryos transferred prospectively in a single clinic: exploring when and why they result in healthy
pregnancies. Fertil Steril 2019; 111(2):280-93.
2. PGDIS position statement on chromosome mosaicism and preimplantation aneuploidy testing at the blastocyst stage. PGDIS Newsletter, July 19, 2016.
3. COGEN position statement on chromosome mosaicism detected in preimplantation blastocyst biopsies
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บทบาทของ Hyaluronan
กับการฝังตัวของตัวอ่อน
ROLeS OF HyALuRONAN ON
eMbRyO IMPLANTATION
ารตั้ ง ครรภ์ เ ป็ น กระบวนการที่ ล ะเอี ย ดซั บ ซ้ อ นและขึ้น อยู ่ กั บ
หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยที่มาจากตัวมารดาเองและปัจจัยที่มาจาก
ตั ว อ่ อ น โดยเฉพาะตั ว อ่ อ นที่ เ กิ ด จากการปฏิ ส นธิ ภ ายนอก
ร่างกาย (In Vitro Fertilization) จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของตั ว อ่ อ นอย่ า งไร เพื่อ ให้ ก ารย้ า ยตั ว อ่ อ นกลั บ สู ่ โ พรงมดลู ก ได้ รั บ
ประสิทธิผลของการฝังตัวของตัวอ่อนมากที่สุด

เพศหญิง และพบว่าในช่วงเวลาที่จะมีการ
ฝังตัวของตัวอ่อน เยื่อบุโพรงมดลูกจะผลิต
Hyaluronan ออกมาจ� า นวนมากเพื่ อ
เตรี ย มพร้ อ มส� า หรั บ การฝั ง ตั ว ของตั ว อ่ อ น
ซึ่ ง Hyaluronan จะมี CD44 receptor
ที่จะไปจับกับ CD44 บน Trophectoderm
ของตั ว อ่ อ นให้ ม าเชื่ อ มกั บ CD44 บน
Endometrial Epithelium ของมารดา ซึ่งจะ
เหนี่ยวน�าให้เกิดการเกาะติดและฝังตัวของ
ตัวอ่อนในมดลูกของมารดาได้ (Zhu R et
al.,2013). ดั ง นั้ น จึ ง มี แ นวคิ ด ในการใช้
Hyaluronan มาผสมกับน�้ายาส�าหรับเลี้ยง
ตัวอ่อน ที่เรียกว่า Hyaluronan-Enriched
Embryo transfer Medium (HETM)
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� า หรั บ ตั ว อ่ อ น
ก่ อ นท� า การย้ า ยตั ว อ่ อ นกลั บ สู ่ โ พรงมดลู ก
เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราของการฝั ง ตั ว ของตั ว อ่ อ น
(Implantation rate), อัตราการตั้งครรภ์
(Pregnancy rate) และลดการเกิ ด ภาวะ
Pregnancy loss อันเป็นผลให้อตั ราการคลอด
มี ชี พ (Live Birth) ของทารกสู ง ขึ้ น ด้ ว ย
(Urman et al.,2008).
▶ ใช้ Hyaluronan ในการย้ายตัวอ่อนกลับสู่
โพรงมดลูกอย่างไร
ปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
มีการใช้นา�้ ยา Hyaluronan-Enriched Embryo
transfer Medium(HETM) ในการย้ายตัวอ่อน
กลับสู่โพรงมดลูก โดยการน�าตัวอ่อนมาแช่
ใน Hyaluronan-Enriched Embryo transfer
Medium ที่ อุ ณ หภู มิ 37 °C, 6%CO2
อย่ า งน้ อ ย 15 นาที แต่ ไ ม่ เ กิ น 4 ชั่ ว โมง
ก่อนการย้ายตัวอ่อนกลับ เพื่อเป็นการสร้าง
สภาวะแวดล้อมตัวอ่อน ให้คล้ายกับสภาวะ
ตามธรรมชาติภายในโพรงมดลูกมากที่สุด

ปกติแล้วในธรรมชาติหลังจากการปฏิสนธิ
ตัวอ่อนจะมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจ�านวนเซลล์
ระหว่างเดินทางในท่อน�าไข่เข้าสู่โพรงมดลูก
เมื่อเข้า สู่โ พรงมดลูกตัว อ่อนจะเจริญ ต่อไป
เป็นระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) จากนั้น
บลาสโตซิส ท์จ ะหลุด ออกจากเปลือก และ
หาต� า แหน่ ง ที่ จ� า เพาะบนผนั ง โพรงมดลู ก
เพื่อท�าการฝังตัว โดยมีการติดต่อกันโดยตรง
ระหว่ า ง Trophectoderm ของตั ว อ่ อ น
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และ Endometrial Epitheliumของมารดา
เพื่อท�าให้ตัวอ่อนยึดเกาะและแทรกตัวผ่าน
เยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก และระบบไหลเวี ย นของ
มารดา จนถึงเส้นเลือดฝอยของมดลูกและ
เกิดการเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์
Hyaluronan หรือ Hyaluronic acid (HA)
เป็ น สารประกอบ Glycosaminoglycan
โมเลกุลใหญ่ ซึง่ สามารถพบได้ในสารน�า้ ภายใน
ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสืบพันธุ์

▶ข้อบ่งชีก้ ารใช้ Hyaluronan ในการย้ายตัวอ่อน
กลับสู่โพรงมดลูก
แม้ว่าจะมีรายงานการใช้ Hyaluronan
ในการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูกกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีผลสรุปถึง
ข้อบ่งชีใ้ นการใช้ทเี่ ป็นสากล เนือ่ งจากมีผลงาน
วิ จั ย ที่ ห ลากหลายซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ ไ ปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน และขัดแย้งกัน แต่ดูเหมือนว่าการใช้
Hyaluronan ในคนไข้ทมี่ ปี ระวัติ Implantation
failed และคนไข้ทมี่ ภี าวะมีบตุ รยากทีไ่ ม่ทราบ
สาเหตุ เมือ่ ใช้ Hyaluronan ในการย้ายตัวอ่อน

โดย ทนพญ.กัญญารัตน์ มหาวงศ์
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบตั กิ ารเลีย้ งตัวอ่อน
By Kanyarat Mahawong,
Medical Technician, embryo Laboratory

กลับสูโ่ พรงมดลูกอาจจะท�าให้ผลของการฝังตัว แต่ยังคงไม่ประสบความส�าเร็จ การพิจารณา
ของตั ว อ่ อ นดี ขึ้ น (Zhu R et al.,2013) ใช้ Hyaluronan ในการย้ายตัวอ่อนกลับสู่
แต่อย่างไรก็ตามผลจากการใช้ Hyaluronan โพรงมดลูกอาจเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ
ในการย้ า ยตั ว อ่ อ นกลั บ สู ่ โ พรงมดลู ก ยั ง คง
เป็นที่ถกเถียงกัน ในเรื่องของประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้อง
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น จากการย้ า ยตั ว อ่ อ นวิ ธี
มาตรฐาน
ดังนัน้ คนไข้ทรี่ บั การรักษาภาวะมีบตุ รยาก
และมีความพยายามในการใช้เทคนิคต่างๆ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาแล้ ว
Hyaluronan

regnancy is a complicated process that depends on
several factors, either from the mother or the embryo.
The embryo, especially those developing from in vitro
fertilization, will have to go through preparations in a way
that will maximize the success chance of implantation when the
embryo is transferred back into the uterine cavity.

P

Naturally after the fertilization, the
embryo will undergo division to increase cell
number during its path from the fallopian
tube into the uterine cavity. When inside the
uterine cavity, the embryo will grow into the
blastocyst stage. Following that, the
blastocyst will be free from its shell and find
a specific position on the wall of the uterine
cavity for fertilization. There is a direct
connection between the trophectoderm of
the embryo and the maternal endometrial
epithelium in order for the embryo to adhere
and pass through the endometrium of the
uterine cavity and the maternal circulation
system, up until the capillary of the uterus
and the growth of the fetus occurs.
Hyaluronan or hyaluronic acid (HA) is a
compound of glycosaminoglycan
macromolecule which can be found in liquid

substance inside the body, especially in
female reproductive system. It was found
during the timespan that the embryo
implantation will occur, the endometrium of
the uterine cavity will produce hyaluronan
in large quantity to prepare for the
implantation. Hyaluronan has a CD44
receptor that will interact with the CD44 on
the trophectoderm of the embryo to bind to
the CD44 on the maternal endometrial
epithelium. This will pull and induce the
adhesion and implantation of the embryo in
the maternal uterus (Zhu R et al., 2013).
Therefore, there is an idea in using
hyaluronan combining with hyaluronanenriched embryo transfer (HETM) in order
to prepare the embryo before transferring
it back to the uterine cavity to increase the
implantation rate, pregnancy rate, and
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decrease pregnancy loss which in turns
increase live birth rate of the infant (Urman
et al., 2008).

▶How is Hyaluronan to Transfer the
Embryo Back into the Uterine Cavity? •
Currently, the embryo laboratory is using
the hyaluronan-enriched embryo transfer
medium (HETM) in the process of transferring
the embryo back into the uterine cavity by
immersing the embryo inside the hyaluronanenriched embryo transfer medium at 37 °C
and 6%CO2 for at least 15 minutes but not
more than 4 hours before the transfer. This
is to create an optimal environment most
similar to the natural environment inside the
uterine cavity.

▶Indication of the Use of Hyaluronan in
the Transfer of the Embryo back into the
Uterine Cavity

Despite widespread use hyaluronan in
transferring the embryo back into the uterine
cavity being reported, there is no universal
conclusive indication yet. Studies suggest
both consistent and contradicting results.
However, it seems that the use of hyaluronan
in patients with history of failed implantation
and patients with unknown infertility will
increase the chance of implantation after
the transfer of embryo back into the uterine
cavity (Zhu R et al., 2013). Nevertheless, the
use of hyaluronan in transferring the embryo
back into the uterine cavity is still debatable
in terms of its results and cost-effectiveness
since it is a process that requires extra
expenses from the standard embryo
transferring procedure.
Therefore, in patients that are receiving
treatments on infertility and attempting
various techniques in order to increase the
effectiveness of the treatment but still
unsuccessful, the use of hyaluronan is
another interesting option to take into
consideration on transferring the embryo
back into the uterine cavity.
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เทคนิคการคัดเลือกอสุจิโดยวิธี
®
MACS ART ANNExIN V SySTEM
Sperm SelecTion Technique by
mAcS® ArT Annexin V SySTem
nnexin-V magnetic-activated cell sorting (MACS) คือ เทคนิคใหม่ในการคัดแยก
อสุ จิเ พื่อ ใช้ ใ นการรั ก ษามี บุ ต รยาก โดยใช้ ห ลั ก การในการคั ด แยกอสุ จิที่ ก� า ลั ง
เกิดกระบวนการ apoptosis หรือ กระบวนการตายของเซลล์ ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุ
ของความล้มเหลวในการท�า ART ออกไป

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

“เมื่อใช้เทคนิค MACS
จะช่วยแยกอสุจิที่ปกติ
ออกมาได้ เพิ่มโอกาส
การปฏิสนธิ”
ในภาวะปกติเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิจะมี
ส่วนของ Phosphatidylserine (PS) หันเข้า
ด้านในเซลล์ และเมื่อเริ่มต้นเกิดกระบวนการ
apoptosis ส่วนของ Phosphatidylserine (PS)
จะหันออกด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิ
ดังรูปที่ 1
เทคนิค MACS นี้จะมีน�้ายาที่สามารถจับ
กับส่วน Phosphatidylserine (PS) ที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ได้ และติดส่วนแม่เหล็กที่ PS ท�าให้
เมื่ อ ผ่ า น Column ที่ ยึ ด กั บ แถบแม่ เ หล็ ก
อสุ จิ ที่ มี เ ยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ ผิ ด ปกติ ห รื อ อสุ จิ เข้ า สู ่
กระบวนการเกิด apoptosis จะถูกดูดไว้ที่
แม่เหล็ก ส่วนอสุจิที่ปกติจะไหลผ่าน column
สามารถน�ามาใช้ในการท�า ART ได้

รูปที่ 1 / Figure 1

การคัดแยกอสุจิดว้ ยวิธี MACS ดีอย่างไร

อสุจิที่เกิดกระบวนการ apoptosis หรือ
เยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ ถู ก ท� า ลายมี ส าเหตุ ม าจากการ
ได้ รั บ สารเคมี รั ง สี และสารอนุ มู ล อิ ส ระ
หรือ Reactive oxygen species (ROS) ท�าให้
เกิ ด ภาวะ oxidative stress และ lipid
peroxidation ส่ ง ผลให้ ดี เ อ็ น เอของอสุ จิ
ถูกท�าลาย (Sperm DNA fragmentation)
เมื่อใช้เทคนิค MACS จะช่วยแยกอสุจิท่ีปกติ
ออกมาได้ เพิม่ โอกาสปฏิสนธิ และเพิม่ คุณภาพ
ของตัวอ่อนหลังท�า ICSI/IMSI ได้มากยิ่งขึ้น
อสุจิที่ได้จากการแยกด้วย MACS
จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนี้
• ได้อสุจิที่มีรูปร่างปกติมากขึ้น
• อสุจิเคลื่อนไหวดีขึ้น
• ค่า DNA fragmentation index
ลดลง (DNA ของอสุจิ
มีความสมบูรณ์มากขึ้น)
• ได้อสุจิที่เป็น non-apoptosis
sperm
• Mitochondria membrane
potential integrity

รูปที่ 2 / Figure 2
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Mitochondria
membrane potential
integrity

good sperm
Motility

Macs
non-apoptosis
sperm

nnexin-V magnetic-activated cell sorting (MACS) is a
new technique in sperm sorting for the use of treating
infertility, which uses the principle of selecting sperm
that are undergoing the process of apoptosis or cell
death, one of the causes of failure of ART.

A

In a regular state, cell membrane of sperm will consist of the part of Phosphatidylserine
(PS) facing towards to inside of the cell. When starting the process of apoptosis, the part
of phosphatidylserine (PS) will face towards the outside of the sperm cellular membrane,
as seen in the figure 1.
This MACS technique employs a solution that can bind to the part of Phosphatidylserine
(PS) at the cell membrane and adhere to the magnetic part of PS, so that when passing
through the column that connects to the magnetic strip, sperm with abnormal cell membrane
or sperm that undergo the process of apoptosis will be pulled to the magnet, while sperm
with normal cell membrane will pass through the column and can be used in ART.

The benefit of Sperm Selection by MACS technique
The process of apoptosis or cellular membrane destruction in sperm is caused by
exposure to chemicals, radiation, and reactive oxygen species (ROS) that lead to oxidative
stress and lipid peroxidation, resulting in sperm DNA fragmentation. Thanks to the MACS
technique, normal sperm can be sorted, increasing the chance of fertilization as well as
the quality of embryo after ICSI/IMSI.

|

20

|

www.jetanin.com

higher quality of
sperm Morphology

sperm sorted by Macs will have
better quality as follows:
• Higher quality of sperm
morphology
• Good sperm motility
• Decreased DNA fragmentation
index (Reduced sperm DNA
damage)
• Non-apoptosis sperm availability
• Mitochondria membrane potential
integrity
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วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับคุณแม่ตั้งครรภ์
INFLueNzA SHOTS AND PReGNANT WOMeN

รคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบาดที่มีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด
ตลอดช่วงหน้าฝนยาวไปถึงหน้าหนาว เนือ่ งจากมีการแพร่เชือ้
ได้ง่าย ผ่านการไอ จาม สัมผัสสารคัดหลั่ง อาการของผู้ป่วย
มักมีไข้ น�า้ มูกไหล พบว่าหญิงตัง้ ครรภ์จะมีความเสีย่ งมากกว่า
คนทั่ ว ไปหากได้ รั บ การติ ด เชื้ อ จนถึ ง ขั้ น ภาวะแทรกซ้ อ นรุ น แรง
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งหัวใจ ปอด
รวมถึงภูมิคุ้มกันต�่าลง ท�าให้มีอาการรุนแรงและเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลมากกว่าคนปกติ 4-18 เท่า มักพบบ่อยทีส่ ดุ ในไตรมาส
ที่ 3 ซึ่งอาจมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ได้ เช่น เสี่ยงต่อการแท้ง ทารก
เสียชีวิตในครรภ์ น�า้ หนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ หรือคลอดก่อนก�าหนด
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การฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ามารถท� า ได้ ตั้ ง แต่
ช่วงวางแผนการมีบุตร หากล่วงเลยช่วงเวลานี้ไปแล้ว
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ นะน� า ให้
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปสามารถ
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถรับวัคซีนได้เร็วสุดตั้งแต่
อายุครรภ์ 14 สัปดาห์เป็นต้นไป แต่ละปีทางองค์การ
อนามัยโลกจะพิจารณาว่าวัคซีนจะต้องป้องกันสายพันธุใ์ ด
ได้บ้าง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มการระบาดในช่วง
เวลานั้น ปัจจุบันวัคซีนป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ ได้แก่
ชนิด A H1N1, ชนิด A H3N2, ชนิด B Victoria และ
ชนิด B Yamagata ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อย ผลิตจาก
เชื้ อ ที่ ต ายแล้ ว หลั ง จากฉี ด วั ค ซี น จะใช้ เวลาประมาณ
2 สัปดาห์ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากจะสร้าง

โดย ทนพญ.อาทิตยา บัวเรือง
นักเทคนิคการแพทย์,
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By Atittaya buareaung, Medical
Technician, Routine Laboratory

“แต่ละปีองค์การ
อนามัยโลกจะ
พิจารณาว่าวัคซีน
จะต้องป้องกัน
สายพันธุ์ ใดได้บ้าง”

ภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ คุ ณ แม่ เ องแล้ ว ยั ง ส่ ง ผ่ า นรกไปยั ง ลู ก
ในครรภ์ได้ด้วย ท�าให้สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้
จนถึ ง อายุ 6 เดื อ นหลั ง คลอด เพราะวั ค ซี น ในเด็ ก
จะสามารถฉีดได้เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่ภูมิคุ้มกันนั้น
ไม่ได้อยู่ตลอดไป จะลดระดับลงเรื่อยๆ จึงต้องฉีดทุกปี
เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะป้องกันโรคได้
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง
ผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนมีน้อยมาก แต่ประโยชน์
ของการฉี ด วั ค ซี น นั้ น นอกจากสามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
แม่ตั้งครรภ์เป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังสามารถป้องกันไปยัง
ลูกได้ ลดการแพร่กระจายเชือ้ ภายในครอบครัวและบุคคลอืน่
หรือหากมีการติดเชื้อ จะท�าให้มีอาการรุนแรงของโรค
ลดลง จึงคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก
Photo / ภาพ shutterstock.com

nfluenza is an infectious disease which is usually
closely monitored during the rainy season and
cold season. The disease is easily transmitted via
coughing, sneezing, and contact with infected
person’s fluid. Common symptoms include fever and
runny nose. Studies suggest that pregnant women
have greater risk of severe symptoms if infected,
due to drastic changes in their body such as cardiac
activities, lungs functions, as well as weaker
immunity. This often leads to serious symptoms that
require medical attention in hospital 4-18 times more
than normal people. The most serious cases are
influenza infection during the third trimester of
pregnancy that could possibly affect the unborn baby.
Risks include miscarriage, Intrauterine fetal demise,
underweight, or preterm labor.

I

Influenza vaccine can be received during pregnancy planning.
After this period, Department of Disease Control, Ministry of Public
Health, indicates that pregnant women with 4 months or older
gestational age can receive influenza vaccine. The earliest shots
can be given after 14 weeks of pregnancy onwards. Each year,
World Health Organization (WHO) considers and announces influenza
virus type the standard vaccine must be able to prevent, depending
on each year’s situation. Currently, influenza vaccine can prevent
4 influenza virus type, including A H1N1, A H3N2, B Victoria, and B
Yamagata, which are the most common found. The vaccines are
produced from inactivated viruses. The vaccines take approximately
2 weeks to stimulate the body immunity. Not only for the mother, the
fetus also develops the same immunity passed down through the
placenta. This results in influenza immunity for the baby up to 6 months
after birth, closing the 6-month gap as babies need to be 6 months
or older in order to get a shot. However, as the immunity weakens
over time, it is necessary to receive another shot each year to remain
the immunity level required to prevent the disease.
Influenza vaccines are highly safe and have very low side effects.
The benefits from receiving the vaccines, however, are incredibly
cost-effective as they can prevent influenza for both mother and the
baby. This in turn reduces disease transmission in the family and the
society and reduces risk of serious symptoms.
References / อ้างอิง
1. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/pregnant.htm,
2. http://www.immunize.org/vis/thai_flu_inactive.pdf,
3. https://www.pobpad.com/วัคซีนไข้หวัดใหญ่,
4. https://med.mahidol.ac.th/atrama/issue013/health-station,
5. https://ddc.moph.go.th/uploads/files/5a2a11f4bc0449525078697604dd0eb3.pdf,
6. http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2019/03/วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี.pdf
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ท่านอนสำาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
Sleeping poSiTionS during pregnAncy
านวิจั ย ที่ ศึ ก ษาผู ้ ห ญิ ง เกื อ บ 2,400 คน จ�านวนร้ อ ยละ 76 นอนตะแคงดีกว่า
านอนที่ดีที่สุดส�าหรับผู้หญิงตั้งครรภ์คือการ
รายงานว่ า มี คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ที่ ไ ม่ ดี ใ นช่ ว งตั้ ง ครรภ์ ท่นอนตะแคง
เนื่องจากการนอนตะแคงจะช่วยให้
มากกว่าช่วงเวลาอื่น ซึ่งท่านอนของผู้หญิงตั้งครรภ์ถือเป็น หายใจได้ดีขึ้น และลดแรงกดดันบริเวณมดลูก
ปัจจัย ส�า คัญที่จะท�า ให้คุณแม่ตั้ง ครรภ์นอนหลับสบาย และ นอกจากนี้ แม้วา่ ในช่วงไตรมาสแรกคุณแม่ตงั้ ครรภ์
บในท่านอนหงายหรือนอนคว�่าได้
นอนหลับอย่างมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น โดยไม่วา่ จะตัง้ ครรภ์ ในไตรมาสแรกหรือ สามารถหลั
แต่คุณหมอแนะน�าว่าควรเริ่มนอนตะแคงตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3 การนอนหลับด้วยท่านอนที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกาย ช่วงไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากจะช่วย
ของคุณแม่และทารก นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงท่านอนบางท่าที่สามารถ ให้คุ้นเคยกับการนอนด้วยท่านอนตะแคง ก่อนที่
จะต้องเปลี่ยนไปนอนท่านี้เมื่ออายุครรภ์เพิ่มขึ้น
ท�าให้เกิดความเจ็บปวด และมีปญ
ั หาสุขภาพตามมา
Better sleep on side
There is a study showing that 76% of 2,400 women were
reported to have poor sleep during pregnancy, comparing to
other periods. A good sleeping position is a key to healthy and
comfy sleep. No matter which stage of pregnancy the mother is,
a suitable sleeping position can benefit the mother’s and the
unborn baby’s bodies. besides, pregnant mothers should avoid
some sleeping positions that might cause pain and lead to health
problems.

|

24

|

www.jetanin.com

The study suggested that the best sleeping
position for pregnant women is sleep on
side as it helps improve breathing and
reduce the pressure around the womb.
Additionally, although, in the first trimester
of your pregnancy, you can sleep on your
back or your stomach, the doctors suggest
that you should start sleeping on your side
since the first trimester of pregnancy. It will
help you familiarise with the position before
you have to actually do it in later trimesters.

นอนหงายก็ ได้แต่อาจไม่สบายตัว

แม้ว่าตอนเข้านอนจะนอนด้วยท่านอนตะแคง
แต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มว่า
จะตื่นภายในไม่กี่นาทีหลังจากเปลี่ยนไปเป็นท่า
นอนหงาย เนือ่ งจากเป็นท่านอนที่ไม่สะดวกสบาย
เท่าไหร่ ในกรณีทตี่ นื่ ขึน้ มาแล้วอยูใ่ นท่านอนหงาย
ก็ ไม่ตอ้ งกังวลไป เพราะการนอนหงายไม่ได้กอ่ ให้
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ อย่างไร
ก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการนอนในท่านอนหงาย
หลังจากผ่านช่วงตัง้ ครรภ์ ไตรมาสแรก เพือ่ ท�าให้
คุณได้นอนหลับนานขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ความสะดวก
สบายและสุขภาพที่ดี ส่วนสาเหตุที่ ไม่แนะน�าให้
นอนในท่านอนหงายนัน้ เนือ่ งจากการนอนหงาย
ในขณะตั้งครรภ์ท�าให้ท้องไปอยู่ด้านบนล�าไส้และ
หลอดเลื อ ดใหญ่ ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม แรงกดดั น
บริเวณช่องท้องจนอาจท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เช่น ปวดหลัง ปัญหาการหายใจ ปัญหาการย่อย
อาหาร ความดันโลหิตต�่า ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

Sleeping on your back is fine but
you might get discomfort

กรณีทตี่ น่ื ขึ้นมาแล้วอยูใ่ นท่า
นอนหงายก็ไม่ต้องกังวลไป
การนอนหงายไม่ได้กอ่ ให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อลูกในครรภ์
ควรนอนตะแคงข้างไหนดี

สมาคม American Pregnancy Association
ยังแนะน�าว่า การนอนตะแคงซ้ายถือว่าดีที่สุด
เนื่ อ งจากจะช่ ว ยท� า ให้ เ ลื อ ดสู บ ฉี ด ได้ ดี แ ละน� า
สารอาหารไปยังรกและลูกน้อยในครรภ์ การนอน
ตะแคงซ้ายยังช่วยท�าให้มดลูกอยู่ห่างจากตับ
ที่จะอยู่ด้านขวาของร่างกาย และเมื่อนอนในท่า
ตะแคงซ้ายควรงอขาเวลานอน เพื่อไม่ให้หัวใจ
ท�างานหนักเกินไป

Which side you should sleep on?
The American Pregnancy Association
suggested that it is best for pregnant women
to sleep on the left side as it will increase
the amount of blood and nutrients that reach
the placenta and your baby. Sleeping on
the left side also keeps your womb far from
your liver which is on the right side of the
body. While sleeping on the left side, keep
your legs and knees bent, too, in order that
your heart does not work too hard.
Source / แหล่งที่มา : hellokhunmor.com

Although you start the night with the sleep
on side position, most of the pregnant tend
to wake up within few minutes after changing
to lying on the back. That’s because that
position is not quite comfortable. In the case
that you wake up in the lying on the back
position, no need to worry. That position
doesn’t do serious harm to the baby. However,
do avoid sleeping on your back after the first
trimester in order that you can sleep longer,
feel more comfortable and be healthier. The
reason why you should avoid sleeping on
your back is because that position will allow
your abdomen to rest on your intestines
and major blood vessels. That results in the
increase of pressure in the abdomen and
can cause problems with backache, breathing,
the digestive system, low blood pressure,
and hemorrhoid.

ต้องไม่นอนคว�่า

ท่านอนคว�่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า เนื่องจากท้องจะ
กดดันช่องคลอดที่ขยายใหญ่ขึ้นรวมถึงหน้าอก
จนอาจท�าให้เป็นอันตรายต่อแม่และลูกในครรภ์

Don’t sleep on your stomach
Pregnant mothers should not sleep in this
position because the abdomens will press
the wombs and breasts which are enlarging.
This can cause danger to both the mothers
and the babies.

เทคนิคที่ช่วยให้หลับสบายขึ้น
และช่วยป้องกันทารกในครรภ์
▶ ใช้หมอนเป็นตัวช่วย โดยควรรองหมอน
ไว้ใต้ท้อง และเอาหมอนมาไว้ระหว่างเข่า
อาจซื้ อ หมอนส� า หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์
เนื่องจากการน�าหมอนมารองไว้ใต้ล�าตัว
สามารถช่วยให้นอนหลับในท่าตะแคง
ได้นาน และช่วยป้องกันการนอนหงาย
หรือการนอนคว�่าด้วย
▶ กรณีที่หายใจสั้น หายใจไม่อิ่ม ควรน�า
หมอนมาวางรองเพื่อยกหน้าอกขึ้น
▶ กรณีที่มีอาการกรดไหลย้อน ควรปรับ
ที่นอนด้านบนให้สูงขึ้นประมาณ 1-2 นิ้ว
ด้ ว ยการน� า หนั ง สื อ หรื อ ไม้ ไ ปวางไว้ ใ ต้
ทีน่ อน เพือ่ ช่วยให้กรดในกระเพาะอาหาร
ไหลลง แทนที่ จ ะไหลย้ อ นขึ้ น มาใน
หลอดอาหาร
▶ หากตืน่ ขึน้ มาพบว่าอยูใ่ นท่านอนหงาย
ให้เปลีย่ นท่านอน ควรจ�าไว้วา่ ควรปล่อย
ให้ร ่า งกายขยับ ไปในท่า นอนที่ส ะดวก
สบาย ดีกว่าการพยายามบังคับให้นอน
ตะแคงตลอดเวลา เพราะอาจท�าให้คณ
ุ แม่
ตั้งครรภ์ไม่ได้นอนหลับทั้งคืน
Tips for better sleep and
the unborn baby protection
▶ Use pillows by putting them under
your abdomen and between your
knees. There are pillows specifically
made for pregnant women. Using pillows
can help the mothers to sleep on side
for a long time and prevent them from
sleeping on the back or on the stomach.
▶ If you experience shortness of breath,
prop up with pillows to lift your breasts.
▶ If you are experiencing heartburn
during the night, you may want to try
propping your upper part of the mattress
about 1-2 inches, probably putting
books or some pieces of wood under
the mattress. That will allow stomach
acid to flow down instead of flowing
back into the esophagus.
▶ If you wake up and find yourself
sleeping on your back, change the
position and please remember that you
should let your body move to a more
convenient position rather than force it
to sleep on side all the time as it might
disturb your sleep all night.
www.jetanin.com
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เส้นทางสู่ฝัน
ของครอบครัวนักเดินทาง
“A pATh To The dreAm” of The TrAVeler fAmily
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ห

นึ่งในความฝันของใครหลายคน คือการได้เดินทางท่องเที่ยว กันไป หรือหนีไปบวช ทิ้งสมบัติให้เขาดูแลไป”
นพูดไปหัวเราะไป
ไปในโลกกว้าง เช่นเดียวกับคู่รักนักเดินทางอารมณ์ดีคู่นี้ ก�านั...แต่
ความยินดีก็ตามติดมาด้วยความกังวล
คุณอนุศาสน์ สมาน หรือ “ก�านันป๋อง” นักธุรกิจอายุ 42 ปี อีกครัง้
ควงคู่ภรรยาคนสวย คุณชลธิชา โรพันดุง หรือ “คุณนก” ฝันร้ายกลายเป็นดี
อายุ 33 ปี ข้าราชการสาวผู้ชื่นชอบการเดินทางเช่นเดียวกับสามี มาร่วม “ระหว่างนั้นก็มีเลือดออกอีกสองสามครั้ง
เปิดใจถึงเส้นทางวิบากกว่าจะพาพวกเขามาพบเจอกับ “น้องใบบุญ” ตกใจมาก ร้องไห้เลย คิดว่าเขาจะไม่อยู่กับเรา
แล้ว รีบโทรมาถามคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่า
ผู้เป็นทั้งของขวัญและความฝันอันสูงสุดในการสร้างครอบครัว
เราอาจอยู่ใน “ภาวะแท้งคุกคาม” จึงแนะน�าให้
เส้นทางสายเก่า

“คุณนก” ว่าที่คุณแม่เล่าว่า ก่อนจะมาที่
โรงพยาบาลเจตนินนั้น ทั้งคู่เคยไปท�าการรักษา
“ภาวะการมี บุ ต รยาก” ที่ ส ถานพยาบาลอื่ น
มาแล้ว 2 แห่ง ใช้ทั้งวิธีฉีดเชื้อ หรือ IUI (Intra
– Uterine Insemination) และ เด็กหลอดแก้ว
โดยการใช้วิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm
Injection) รวม 5 ครั้ง พยายามกันมาตั้งแต่
ช่วงต้นปี 2557 ท�าไปเรือ่ ยๆ จนถึงปลายปี 2558
แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ
ส่ ว นก� า นั น ป๋ อ งก็ เ สริ ม ถึ ง เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ความรู้สึกของภรรยาในช่วงนั้นว่า “ตอนนั้นมี
ผลข้างเคียงมาก เขาผอมมาก กินอะไรไม่ลง
โดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปว่ ย เราก็เจ็บและรูส้ กึ
ท้อแทน”

พบจุดเปลี่ยน

เขาเล่าต่อว่า “หลังจากที่ผ่านความท้อแท้
และสิน้ หวังจากการพยายามมีลกู มาแล้ว ก็ตดั ใจ
คิดว่าไม่มีลูกก็ได้นะ พร้อมกับพูดแซวภรรยาว่า
เราอายุมากกว่าภรรยา ยังไงเราก็ตอ้ งไปก่อนเขา
อยู่แล้ว ยังไงเราก็มีภรรยาดูแล (ตามด้วยเสียง
หั ว เราะของทั้ ง คู ่ ) แต่ พ อหั น ไปมองรอบตั ว
เห็นเพือ่ นทีไ่ ม่มลี กู ก็เริม่ เป็นโรคซึมเศร้า มันเป็น
จุ ด เปลี่ ย นของความคิ ด และชี วิ ต ครอบครั ว
ให้เราฮึด หันมาสู้กันต่อ”
“เราบังเอิญไปเจอเพื่อนที่ท�าธุรกิจร่วมกัน
แล้วเขาท้อง และก็ทราบมาก่อนว่า เขาพยายาม
ไปท�ามาหลายที่ ก็เลยไปถามว่าท้องมาได้ยังไง
มั น ก็ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจจากตรงนั้ น เกิ ด ฮึ ด สู ้
ขึ้นมาอีกครั้ง”
“เขาแนะน�าให้มาทีเ่ จตนิน และผมเป็นคนให้
คุณนกหาข้อมูลและเลือกคุณหมอทีด่ ที สี่ ดุ เอง”

เดินหน้าเข้าหาความฝัน

คุณนกเล่าถึงภาวะการมีบุตรยากของทั้งคู่
ว่าเกิดจากปัญหาทางฝัง่ สามีทมี่ เี ชือ้ ค่อนข้างน้อย

อาจารย์ ห มอจึ ง ท� า การรั ก ษาโดยใช้ วิ ธี ICSI
(Intracytoplasmic Sperm Injection)
“ไปท�าในวันพระช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
เราเคยผิดหวังมาหลายรอบแล้ว ก็ไม่รวู้ า่ คราวนี้
จะต้องผิดหวังอีกหรือเปล่า แต่กค็ อยสังเกตตัวเอง
อยูต่ ลอด เปรียบเทียบกับครัง้ เก่า ซึง่ ตอนนีเ้ ราก็
รูส้ กึ จีด๊ ๆ ในท้อง แล้วก็ไปลองค้นใน google ดู”
“เขาบอกว่า เหมือนตัวอ่อนก�าลังขุดเพื่อ
ฝังตัว เราสังเกตอาการตัวเองทุกวัน และรู้สึกว่า
เราน่าจะท้องแล้ว ก็แอบดีใจอยู่เงียบๆ เพราะ
คราวก่อนไม่มีอาการอะไรแบบนี้เลย”
ก�านันป๋องทีน่ งั่ ฟังภรรยาเล่า กล่าวเสริมแบบ
ยิม้ ๆ ว่า “ผมรูว้ า่ คุณนกเขาท้องแต่แรกแล้ว เพราะ
เราสังเกตเห็นเขามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งสิวขึ้น
ค่อนข้างหงุดหงิด เหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยน
ตอนหมอมาตรวจและบอกว่าท้อง เราก็ดใี จ”
คุณนกได้เล่าถึงช่วงเวลาประทับใจของชีวิต
ว่า “ตอนนั้นอาจารย์หมอไม่ได้บอกนะว่าท้อง
บอกแค่วา่ “ดีใจด้วยนะครับ” เราก็องึ้ ๆ อยูว่ า่ ดีใจ
อะไรเหรอ จนคุณหมอต้องพูดครัง้ ที่ 3 ว่า “ดีใจ
ด้วยนะครับ ท้องแล้วครับ” วินาทีนนั้ มันเหมือน
อยูใ่ นความฝัน เพราะเรารอมานานมาก และเคย
ผิดหวังมาหลายครัง้ แล้ว ตอนนัน้ ก็รอ้ งไห้เลย”
ถึงตรงนี้ ก�านันป๋องซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ คุณนก
ได้เล่าเสียงเครือ พร้อมน�า้ ตาคลอว่า “ตอนนัน้ เรา
ดีใจมากนะ เพราะเราก็ผดิ หวังมามาก แต่กด็ ใี จ
แบบผูช้ าย เพราะเคยคิดว่าคงไม่ได้แล้ว ยังคิดเผือ่
ไว้เลยว่า ถ้าไม่ได้ลูกเราก็คงไปเที่ยว เดินทาง

พั ก ผ่ อ นเยอะๆ เคลื่ อ นไหว ขยั บ ตั ว น้ อ ยๆ”
คุณนกเล่าถึงช่วงวิกฤตที่ผ่านมา
ขณะทีก่ า� นันป๋อง ได้เล่าต่ออย่างสบายอารมณ์
ว่า “คือคนอืน่ คุณหมออาจจะแนะน�าให้พกั นิง่ ๆ
ไปเลยสองสามเดือนนะ แต่กับคุณนก อาจารย์
หมอก็ไม่ได้หา้ มอะไรมาก ให้ใช้ชวี ติ ปกติ ขับรถ
ไปท�างานเองได้เลย ผมไปงานการกุศลที่โคราช
ก็ยงั นัง่ รถไปด้วยกัน ทัง้ ทีเ่ พิง่ ฝังตัวอ่อนใหม่ๆ นะ”
คุณนกย�้าว่า “ที่ตกใจและกังวลมาก คือตอนมี
เลือดออกครัง้ แรก แต่อกี 2 ครัง้ ก็ไม่กงั วลแล้ว”
“ไปเทีย่ วถึงภูทบั เบิกมาแล้วด้วย นีเ่ พิง่ ไปกัน
อาทิตย์ที่แล้วเลย ถ้าไปไหนได้ผมพาไปหมด”
ก�านันพูดย�้า และคุณนกก็พยักหน้าเห็นด้วยไป
พลางหัวเราะไป

ไปด้วยกัน ไปได้ ไกล

ว่าทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่นกั เดินทางเล่าว่า ได้ตงั้ ชือ่
ลูกสาวที่มีก�าหนดคลอดในเดือนพฤศจิกายนนี้
ไว้ว่า “ใบบุญ” เพราะเขาได้ท�าการฝังตัวอ่อน
ในวันพระ รวมทั้ง ตั้งใจจะกลับมาฝังตัวอ่อน
ที่ฝากแช่แข็งไว้อีกในภายหลัง
ทั้งคู่ยอมรับว่า ตั้งแต่มี “ใบบุญ” เข้ามา
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้องปรับตัวกันเยอะ
ดูแลกันมากขึน้ แต่กร็ กั ตัวเองมากขึน้ ด้วย เพราะ
อยากเห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆ อยากอยู่
ไปอีกนานๆ
“เราตัง้ ใจว่า จะพาลูกเดินทางไปไหนมาไหน
ด้วยกัน เราอยากให้ลูกได้เห็นชีวิตในหลายๆ
รูปแบบ ให้เขาสามารถปรับตัวอยู่ในโลกนี้ได้

“ก่อนหน้านี้ก็เคยคิดอยากใช้ชีวิตอิสระ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันไปเรื่อยๆ พอหันไป
มองรอบตัว เห็นหลานๆ และลูกของเพื่อนๆ
มันก็กระตุกให้คิดถึงตัวเองในอนาคต”
www.jetanin.com
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อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ แม้ในวันทีไ่ ม่มี
เราคอยอยู่ดูแลแล้วก็ตาม อยากพาลูกไปเที่ยว
ขณะที่เรายังแข็งแรง ยังเดินไหว ขับรถไหว”
ก�านันป๋องเล่าด้วยแววตาเปี่ยมสุข
ก่อนจากกัน ก�านันป๋องและคุณนกได้ฝาก
ข้อคิดดีๆ ให้กบั ทุกคูท่ คี่ ดิ จะสร้างครอบครัวใหม่
ให้สมบูรณ์ว่า “เวลาเป็นสิ่งมีค่า อย่าปล่อยเวลา
ให้ผ่านไป ถ้าอยากมีก็รีบมาปรึกษาหมอ เพราะ
เวลาที่ผ่านไปทุกวินาที คือโอกาสในการมีลูก
ที่ก�าลังลดน้อยลงไปทุกทีด้วย”

*icsi (intracytoplasmic sperm
Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิก๊ ซี”่

เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย เกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
ในการปฏิสนธิสา� หรับผูม้ บี ตุ รยาก โดยน�า
เอาสเปิร์มที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมไข่ที่อยู่ใน
ระยะที่ เ หมาะสมในการปฏิ ส นธิ ห นึ่ ง ใบ
โดยใส่สเปิร์มเข้าไปในไข่โดยตรง วิธีการนี้
ให้ ผ ลการปฏิ ส นธิ เ ป็ น ที่ น ่ า พึ ง พอใจ
ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติ
อันเนื่องมาจากไข่และสเปิร์ม เช่น การเกิด
การผสมด้ ว ยสเปิ ร ์ ม หลายตั ว หรื อ
สเปิร์มไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ (ZP)
เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น

any may dream to roam the world with freedom, just like
this happy traveler couple. The 42-year-old businessman,
Mr. Anusas Saman, also known as “Chief Pong”, is here
with his beautiful 33-year-old wife, Ms. Chonthicha “Nok” Ropandung,
a government officer who is in love with traveling just as much as her
husband does. They are with us today to share their path that finally
led them to meet their child “bai boon”, a precious gift and the
highest dream of their family.

m

THe OLD PATH

THe TuRNING POINT

The mother-to-be “Khun Nok” told us
that prior to their visit to Jetanin, they had
been through infertility treatments at 2
hospitals. They employed IUI (Intra – Uterine
Insemination) technique and IVF using ICSI
(Intracytoplasmic Sperm Injection) 5 times
in total. They had tried since 2014 until late
2015 to no avail.
“Chief Pong” further explained the
situation at that time, “She had to suffer side
effects from the treatments. She lost
appetite and got skinnier. She also got sick
easily. I wish I could endure all those in her
place.”

He added, “After we had been through
disappointment and failures of having a
baby, we started to think about letting it go.
I even teased her that I would die before her
as I am older. I would have her to take care
of me when I’m old anyway. (Both laughed.)
But when we looked around and saw our
friends who did not have children suffer
depression. That was a turning point that
made us consider having a child again.”
“We met a friend, or rather a business
partner who was getting pregnant. I was told
that she had had some difficulty and
consulted several hospitals. We asked her
how she finally got successful. That really
inspired us to not let go of our hope yet.
Then we decided to try once more.”
“She suggested that we consult Jetanin.
And it was me who asked Khun Nok to do
some research and choose the best doctor.”

TOWARD THe DReAM
Now Khun Nok would like to explain
about their infertility issue that was due to
quite low sperm count of her husband.
The doctor chose to treat it with ICSI
(Intracytoplasmic Sperm Injection).
“We went for the treatment on a Buddhist
holy day, late February. We had failed many
times and did not know what to expect for
this once. I kept observing my body
conditions, compared to last times. I felt
spasms in my stomach. I googled for that
symptoms.”
“The internet said it was a symptom
relating to the implantation of embryo. I felt
|
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a little confident that I was already pregnant
and kind of ecstatic. Those feelings had
never occurred to me before.”
Chief Pong, who was listening to his
wife, added with a smile, “I knew she was
pregnant all along. I noticed several changes
in her, such as acnes and mood swing,
which were proof of changes in hormones.
When the doctor confirmed the pregnancy.
We couldn’t be happier.”
Khun Nok told us about that once in a
lifetime moment, “The doctor didn’t say
directly that I was pregnant. He only said
“congratulations”. I was a little confused and
asked him what he was congratulating for.
He had to rephrase it saying “Congratulations.
You’re pregnant.” It was like a dream. It was
something that we had been longing for.
Countless failures until the success. I burst
out with joy.”
To this point, Chief Pong who was sitting
beside Khun Nok said with his shaking voice
and watery eyes, “I was also overwhelmed
with joy. After all those failed times. But I
kind of contained myself as a man. I used
to give up on it. I even thought to myself that
we would just be traveling around with only
two of us for the rest of our life. Or I would
just become a monk and leave all the money
for her to take care of.” He jokingly talked
about what he was thinking at that time.
…But joy could only be followed by
concerns.

“We used to think
about having a
free life, traveling
together on and
on. But seeing
the people all
around have
children and
grandchildren
made us think
again about
our future.”
She even went with me on the road to a
charity event in Korat (Nakhon Ratchasima
Province) despite her early stage of
pregnancy.” Khun Nok added, “I was only
scared of the first bleeding. The other two
didn’t concern me much.”

TOGeTHeR TO THe beyOND

คุณอนุศาสน์ สมาน อายุ 42 ปี
Khun Anusas Saman Age 42 years
คุณชลธิชา โรพันดุง อายุ 33 ปี
Khun Chonthicha Ropandung Age 33 years

“We want to take her with us to see the
world. We want her to see different lives of
different people so she can adapt to
anything that may happen in her life. Even
after we are not with her anymore. More
importantly, we would like to travel with her
while we are still strong enough to walk and
drive,” Chief Pong said with glittering eyes.
Before we parted, Chief Pong and Khun
Nok left useful advice for any couple that is
planning to make their family complete.
“Time is precious. Never take it for granted.
Consult the doctor as soon as you are ready
to have a baby. Every second passed means
less chance of success.”

The traveler couple told us that they
named the baby girl that is expected to be
born in November “Bai Boon” because she
was implanted on a holy day. They also
mentioned their intention to undergo
another implantation after this, with the
deposited embryos.
They admitted that “Bai Boon” has
changed their marriage life. There have
ANXIeTy GRIPS IN
been a lot of things to adjust. They take care
“During that time, I had a few bleedings. of each other more. They love themselves
I was shocked and cried out. I was scared more. All for the reason that they want to
that the baby wouldn’t make it to the end. I live long to see their daughter grow up.
called the doctor and he said I might be
risking “threatened abortion”. He advised
more rest and less movements,” Khun Nok
*icsi is short for intra-cytoplasmic sperm injection, a fertilization taking place
continued the story.
outside of the body, erformed in a laboratory. It is another option that is used for
Chief Pong kept on with a smile, “I think
the treatment of severe cases of infertility. ICSI involves the selection of the only
if it were somebody else, the doctor might
one best sperm to be injected directly into a mature egg. The method yields a
have ordered her to take a rest for a few
satisfying result and helps reduce disorders of fertilization, such as a fertilization
months. But it was her, the doctor only told
by more than one sperm (polyspermy), sperm inability to timely penetrate the
us to be careful. Khun Nok could still go to
egg, etc.
work. She drove to work herself like normal.
www.jetanin.com
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“ลูก” ของขวัญ
แห่งความพยายาม
“children” The reWArd for perSiSTence

|

30

|

www.jetanin.com

ารจะเลี้ยงลูกสักคนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และเติบโตเป็น
คนดีของสังคมได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่ส�าหรับครอบครัว
ของ “คุ ณ ปู ” ฐิ ติ ก าญจน์ จิร ะพั ฒ น์ ส กุ ล และ “คุ ณ บอย”
ธนา อุษาประทุมบาน ที่อายุ 44 ปีเท่ากัน และเป็นคู่รักนักธุรกิจ
ที่รู้จักกันมาเกือบ 30 ปี บอกว่า การจะได้มาซึ่งโซ่ทองคล้องใจ “น้องพิบ”
ลูกสาววัย 8 เดือน นั้นก็ยากยิ่งไม่แพ้กัน แต่เมื่อเธอลืมตา
ขึ้นมาดูโลก ท่ามกลางความรักของครอบครัวทีแ่ สนอบอุน่
แล้ ว สิ่ง ต่ า งๆ ที่ ต ามมาก็ คุ ้ ม ค่ า เหนื่ อ ยและความ
พยายามยิ่งนัก
ความหวังที่ไม่คาดหวัง

“คุณปู” และ “คุณบอย” เล่าว่า แต่งงาน
กันมาตั้งแต่ปี 2548 ในวัย 30 ต้นๆ โดยใน
ช่ ว งแรกของการแต่ ง งานนั้ น ทั้ ง คู ่ ไ ด้ ใช้ ชี วิ ต
เหมือนคูแ่ ต่งงานใหม่ทวั่ ไปคือ เดินทางท่องเทีย่ ว
ประมาณ 3 ปี เมื่ อ ตกลงใจว่ า พร้ อ มสร้ า ง
ครอบครัวแล้ว จึงหยุดคุมก�าเนิดและเริม่ ปรึกษา
แพทย์เฉพาะทางร่วมด้วย เนือ่ งจากยังไม่มวี แี่ วว
ว่าจะตั้งครรภ์
“เรือ่ งลูกท�ามาเป็น 10 ปีแล้ว ตัง้ แต่แต่งงาน
ใหม่ๆ ที่ไหนที่เขาบอกว่าดี พี่ไปมาทุกที่ พี่ท�าไป
เยอะมาก ท�าจนมีก้อนเนื้อขึ้นที่หน้าอกเลยนะ
เคยท้องมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ก็มีเหตุให้เสียเค้าไป
แต่ก็ยังพยายามมาเรื่อยๆ จนอายุขนาดนี้แล้ว
เลยไม่หวังว่าจะได้แล้ว รู้สึกว่าพอแล้ว” คุณปู
เล่าย้อนถึงสิ่งที่ต้องพบเจอในอดีต
จนพี่สาวของคุณบอยซึ่งเคยมารักษาภาวะ
ผูม้ บี ตุ รยากทีโ่ รงพยาบาลเจตนินมาก่อนแนะน�า
ว่า “ลองอีกสักครั้งได้ไหม ขอให้เป็นที่เจตนิน
เพราะเป็ น ที่ สุ ด ของเมื อ งไทยแล้ ว ถ้ า ไม่ ไ ด้
ก็ไม่เป็นไร” และการรักษาที่ไม่มีความคาดหวัง
ของคุ ณ ปู ใ นครั้ ง นี้ ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ น ความหวั ง
ครั้งใหม่ของครอบครัว

ยิ่งไม่รู้ ยิ่งไม่เครียด

“ทุกคน
บอกว่า
มีลูกแล้วเหนื่อย
แต่ส�าหรับเรา
มันเป็นความเหนื่อย
ที่มีความสุข”
น�้าตาแห่งความดีใจ

“หลังจากนั้น พี่ก็ไปฟังผลกับคุณพ่อของพี่
พอคุณหมอบอกว่าท้องแล้วนะ ก็ดีใจมาก น�้าตา
ไหลเลย (เสียงเครือ น�้าตาคลอ) พี่บอกคุณหมอ
ว่าขอกอดคุณหมอหน่อย ขอบคุณคุณหมอมากๆ
คุณพ่อก็รอ้ งไห้ดว้ ยความดีใจเหมือนกัน เทียบกับ
ตอนคลอดน้องพิบที่ว่าเราดีใจแล้ว ยังไม่พีคเท่า
วันทีร่ วู้ า่ เรามีเค้าแล้ว” คุณปูเล่าถึงวินาทีทไี่ ด้ยนิ
ค�ายืนยันจากคุณหมอในวันนัดตรวจผล ที่พูดถึง
ทีไรก็ท�าให้น�้าตาไหลทุกครั้ง
โดยคุ ณ หมอได้ ใ ห้ ค� า แนะน� า ว่ า ที่ คุ ณ แม่
คนใหม่ว่า “ให้ยึดว่า อะไรที่เราท�าแล้วไม่เครียด
ก็ท�าไป ใช้ชีวิตธรรมดา ฉีดตัวอ่อนแล้ว ท้องแล้ว
ก็ไม่ต้องอยู่เฉยๆ ซึ่งพี่ชอบแนวทางการรักษา
แบบนี้มาก” ซึ่งเมื่อถึงตรงนี้ คุณบอยได้กล่าว
เสริมว่า “คุณหมอคงเกรงว่าถ้าคุณแม่เครียด
ก็จะส่งผลกับลูกในท้องด้วย”
จากนั้นทั้งครอบครัวก็นับวันรอที่จะได้เห็น
หน้าสมาชิกใหม่

“ประทับใจอาจารย์หมอมาก คือ ท�าเลย
อย่างรวดเร็ว ไม่รีรอ และไม่พูดถึงสาเหตุของ
การมีบุตรยากให้เราต้องเครียด หรือไม่สบายใจ
รักษาแบบสบายๆ ให้พใี่ ช้ชวี ติ ได้อย่างปกติมาก”
คุณปูเล่าขั้นตอนการรักษากับอาจารย์หมอ
ทีเ่ จตนินว่า ทุกขัน้ ตอนเป็นไปด้วยความเรียบง่าย
มีการเก็บไข่ ตรวจโครโมโซม และรักษาโดยใช้วธิ ี
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
“เราเริ่มต้นรักษาเดือนตุลาคม 2560 เก็บไข่ ดูแลเสมือนคนในครอบครัว
“ไปหาหมอทุกครั้ง คือ ชิลล์ๆ มาก ตอนไป
ได้ 5 ฟอง แล้วเราก็ไปเที่ยวกันก่อน กลับมา
คุ ณ หมอบอกว่ า ได้ ตั ว อ่ อ นแค่ ตั ว เดี ย วนะ อัลตร้าซาวน์ 4 มิติ คุณหมอซาวน์ให้ละเอียดมาก
เมื่อตรวจโครโมโซมเห็นว่าสมบูรณ์ดี คุณหมอ ครั้งแรกไม่เห็นหน้า เพราะน้องพิบบิดตัวไปมา
พออัลตร้าซาวน์อีกครั้งได้เห็นหน้าเค้า เราต่าง
จึงใส่ตัวอ่อนให้ในเดือนพฤษภาคม 2561”

มีความสุขและดีใจที่ได้เห็นหน้าลูก”
คุ ณ บอยรี บ เสริ ม ว่ า “แต่ คุ ณ หมอที่ ท� า
อัลตร้าซาวน์ บอกว่า มันตุ้งแช่มาก (อีรุงตุงนัง)
รกพัน 3 อย่างเลย คือ พันตัว พันเอว และพันคอ”
ถึงตรงนี้คุณปูจึงเล่าต่อถึงความเสี่ยงที่อาจ
ต้องเจอในอนาคตว่า “จริงๆ แล้วตอนจะคลอด
น้องพิบนั้น คุณหมอพบว่า สายสะดือของพิบ
พั น เป็ น เกลี ย วเลย ท� า ให้ เ ค้ า ได้ รั บ
อาหารน้อย น้องพิบมีน�้าหนักเพียง
2,460 กรัมเท่านั้น แต่คุณหมอ
ไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาท�าให้
เราไม่สบายใจ สุดท้ายก็ผ่าน
ไปได้ด้วยดี คือคุณหมอและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาล
ดู แ ลเราดี ม าก รู ้ สึ ก อบอุ ่ น
เหมือนเราอยู่กับญาติผู้ใหญ่”

ความเหนื่อยที่มีความสุข

เมื่อถูกถามถึงความหมายและชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก “น้องพิบ” เกิดมา
ซึ่ ง ชื่ อ นี้ เ กิ ด จากการประสมตั ว อั ก ษรน� า ของ
ชื่ อ คุ ณ ปู แ ละคุ ณ บอยเข้ า ด้ ว ยกั น ประหนึ่ ง
ความรั ก ของพ่ อ กั บ แม่ ที่ ห ล่ อ หลอมรวมกั น
จนเกิ ด เป็ น ลู ก สาวตั ว น้ อ ยๆ ที่ แ ม้ จ ะตั ว เล็ ก
แต่แข็งแรงและเลีย้ งง่ายมากๆ ก็ได้รบั ค�าตอบว่า
“เรามีความสุขมาก โชคดีท่ีพิบเลี้ยงง่าย
เป็ น เด็ ก นิ่ ง ๆ ว่ า ง่ า ย ไม่ ค ่ อ ยงอแง หรื อ เขา
อาจจะรู้ว่าแม่แก่แล้วก็ได้ เลยต้องเป็นเด็กดี
หน่อย (หัวเราะ)” คุณปูเล่าแบบติดตลก ขณะที่
ทางคุณบอยก็แย้มถึงแผนในอนาคตหลังจาก
น้องพิบคลอดว่า “อยากมีลูกอีกคน ให้มาเป็น
เพื่อนกับพิบ ซึ่งคุณหมอก็บอกให้พัก รอให้พิบ
อายุครบปี ค่อยกลับไปปรึกษาที่เจตนินอีกครั้ง
และตั้งแต่มีลูก ชีวิตผมมีความหมายขึ้นมาก
จากที่เป็นคนขับรถเร็ว ก็ช้าลงเยอะ แค่มอง
กระจกหลังแล้วเห็นหน้าคูแ่ ม่ลกู เราก็มคี วามสุข
แล้ว มันมีความสุขเวลาทีไ่ ด้ชว่ ยกันเลีย้ ง ช่วยกัน
ดูแลลูก”
คุณปูส�าทับว่า “ทุกคนบอกว่า มีลูกแล้ว
จะเหนื่อย แต่มันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุข
และจริ ง ๆ แล้ ว มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ หนื่ อ ยขนาดนั้ น
คุณหมอท�าให้เรารู้สึกว่า เราผ่านพ้นมันไปได้
ง่ายๆ ทุกวันนี้เวลาเจอใครที่มีปัญหาแบบเรา
จะแนะน�าให้มาที่เจตนินอย่างเดียวเลย”
“ใครอยากมีลูกกรุณาไปปรึกษาที่เจตนิน
เพราะไม่ ใ ช่ คุ ณ หมอเก่ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
แต่อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ และทีมงานของที่นี่มืออาชีพ
ที่สุดแล้ว” คุณปูกล่าวย�้าด้วยรอยยิ้มแห่งความ
สุข ขณะที่คุณบอยพยักหน้าเห็นด้วยกับภรรยา
www.jetanin.com
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based on TRUE STORIES
t’s not easy to bring up a child to be an independent and good The unexpected Hope
person. but for the family of businesspeople like Thitikarn Khun Pu and Khun Boy said they got
“Pu” Chirapatsakul and Thana “boy” usapratumban, married in 2005 when they were in early 30s.
started their marriage life like others
both aged 44 years old, who have known each other for almost They
do, traveling around for their honeymoon for
30 years, they said it was as hard to have “Pib”, their beloved about 3 years. Once they decided they were
8-month daughter. but all the efforts and expectations are totally ready to settle the family, they stopped the
contraception and consulted with the doctor
worth it once the little girl was born into this loving family.

I

after their attempts did not bear fruit.
“We had been trying for 10 years. We
visited every single place that was known
for treating infertility. I have been through a
lot of treatments until I got a tumor in my
chest. I have got pregnant twice… but I lost
them both. At one point I thought that was
enough. I wanted to try no more,” Khun Pu
recalled her experience.
Until one day, Khun Boy’s big sister who
had been treated infertility at Jetanin Hospital
insisted that they try once more: “Just one
more time at Jetanin. It’s the best shot you
have in Thailand. It never hurts to try.”
This time, the treatment without
expectations eventually gave them
unexpected hope.

The Less you Know, the better
“I was impressed by the doctor. He
knows what he does. He did not hesitate to
proceed with the treatment. He did not even
mention the cause of our infertility issue that
would only worry us. He made us feel
relaxed and relieved. Everything went
casually and smoothly.”
Khun Pu told us about the treatment
procedures with the doctor at Jetanin. The
treatment was simple in every step. They
started with egg collection, chromosome
examination, and proceed to the treatment
by ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection).
“We began in October 2017 where we
successfully collected 5 eggs. Then, we
went on traveling. When we got back to the
hospital, the doctor informed us that we only
had one embryo. Luckily, it was a healthy
one. The transfer was then operated in
May 2018.”
|
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result. But the doctor didn’t bring that up to
make us worried. And the delivery went well.
The doctor and all the staff treated us very
nicely. We felt like we were with family.”

A Tiring but Joyful Task

“They say it’s a tiring task to raise
a child, but it also brought joy to us.”
Tears of Joy
“After a while, I went to the hospital with
my father to hear the result. The second the
doctor said I was pregnant I was thrilled, and
tears began to run down. (speaking in
shaken voice and watery eyes). I asked the
doctor if I could give him a hug. I thanked
him a lot. My father was also crying with joy.
It was the feeling that I could compare to
nothing. It was much greater happiness to
know that the child we had been asking for
was finally granted. It even topped the joy
I felt when I later gave birth to Pib.” Khun
Pu relived the story of her on the date she
was confirmed the success of treatment.
It gives her tears every time she thinks of it.
She said the doctor advised her to “live
normally and enjoy your life just like normal;
do whatever that won’t give you stress. He
said getting pregnant didn’t mean having to
stay still. I loved his advice.” At this point

Khun Boy added that “The doctor might
advise that to prevent her from getting
stressed, which would affect the baby.”
After that day, this whole family was
looking forward to seeing the new member.

Treating Like Family
“Every appointment with the doctor is
non-stress. When I did the 4D Ultrasound
for the first time, Pib was rolling so we didn’t
see her face. But we tried again and finally
saw her face. We were on top of the world
to see her for the first time.”
Khun Boy added with haste, “The doctor
said Pib was pretty tied up, the umbilical
cord was tying around her body and neck.”
Khun Pu continued to tell us about the
risk, “As we were close to the delivery, the
doctor found that Pib’s umbilical cord
twisted, which means inadequate nutrients
to her. She weighed only 2,460 grams as a

When asked about how their life has
changed after they have “Pib”, whose name
was a combination of P and B letters from
Pu and Boy as a symbol of the great love of
both parents passed down to the adorable,
healthy girl, they replied:
“We are very happy. We are also lucky
that Pib is easy to take care of. She doesn’t
cry a lot. She probably has some mercy for
her old mom, I guess. (laugh)” Khun Pu
Jokingly talked about her daughter. Khun
Boy revealed to us their plan for the future,
“We want another child to be Pib’s sibling.
The doctor suggested that we wait until Pib
turns one before returning to Jetanin for
another try. Since I got Pib, I feel my life has
much more meaning. I drive much slower
these days. I’m so thrilled every time I look
at the rear-view mirror and see my wife and
daughter. I’m so happy we have each other,
raising our child together.”
Khun Pu added, “They say it’s a tiring
task to raise a child, but it also brought joy
to us. It’s not even that tiring to begin with.
The doctor helped us through everything so
easily. When someone tells me that they
have the same problem as I did, I will insist
that they consult with Jetanin only.”
“If you are looking to have a child, please
visit Jetanin. This hospital doesn’t only have
great doctors, but also cutting-edge
equipment, specialized technicians and
scientists, and the best professionals,” Khun
Pu emphasized with a gleeful smile while
Khun Boy was nodding in agreement.
คุณฐิติกาญจน์ จิระพัฒน์สกุล อายุ 44 ปี
Khun Thitikarn Chirapatsakul Age 44 years
คุณธนา อุษาประทุมบาน อายุ 44 ปี
Khun Thana Usapratumban Age 44 years
น้องพิบ อายุ 1 ปี
Nong Pib Age 1 year
ขอขอบคุณ
Thank you
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เคล็ดลับปลอบลูกน้อย
เมื่อร้องไห้งอแง
TipS for SooThing crying bAbieS
ารร้องไห้ของเด็กทารกบางครั้งก็ท�าให้พ่อแม่รู้สึกวิตกกังวลไป
ต่างๆ นานา แต่โดยทัว่ ไปสาเหตุทที่ า� ให้ทารกร้องไห้อาจเกิดมาจาก
ความหิว ความง่วง ปวดท้อง ท้องอืด ผ้าอ้อมเปียกชืน้ ไม่สบายตัว
อยากให้พ่อแม่อุ้ม หรืออาจฟันขึ้นก็เป็นได้ การช่วยให้ลูกน้อย
หยุดร้องไห้งอแงนั้นมีหลายวิธี แต่ถ้าให้นมแล้ว กล่อมนอนแล้ว หรือแม้แต่
เปลี่ยนผ้าอ้อมก็แล้ว เจ้าตัวน้อยก็ยังคงร้องไห้ ไม่หยุด เรามีเคล็ดลับดีๆ
ที่อาจจะช่วยท�าให้ลูกน้อยหยุดร้องไห้มาฝาก
Sometimes baby crying make parents worry, but generally crying
in newborns is probably just because of hunger, sleepiness,
stomachache, flatulence, a wet diaper, feeling uncomfortable,
wanting the parents to hold, or teething. There are many ways to
sooth a crying baby. However, if you have fed him, sung lullabies,
or even changed a diaper already, but your baby is still crying,
here are some tips for soothing him.
|

34

|

www.jetanin.com

อุ้มลูกไว้ในอ้อมกอด
▶ สัมผัสรักจากการอุม้ และการกอดของพ่อแม่
ช่วยท�าให้ลูกน้อยหยุดร้องไห้และสงบลงได้
โดยอุ้มลูกน้อยให้ซบหน้าอยู่กับอกหรือไหล่
พร้อมกับเดินไปมา หรือนั่งบนเก้าอี้โยก หรือ
อาจใช้เป้อุ้มลูกมาช่วยแบ่งเบาความเมื่อยของ
คุณพ่อคุณแม่ไปได้บ้าง พร้อมกับอุ้มลูกน้อย
เดินเล่นรอบๆ บ้าน การที่ทารกถูกอุ้มและ
เคลื่อนไหวไปมาจะท�าให้เขารู้สึกเพลิดเพลิน
ลืมงอแงไปเลย
holding the baby in your arms
▶ The touch of love through parents’ holding
and hugging help stop the baby’s crying.
Just hold him and allow his face to lie on
your chest or shoulder and walk around or
sit on a rocking chair. You might use a baby
carrier to support his weight. Walking
around while holding the baby will help him
feel relax and comfortable.

Sources / แหล่งที่มา thelist.com, momjunction.com, dailymom.com

อุ้มลูกในท่าซูเปอร์แมน
▶ คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าการอุ้มลูก
ในท่าซูเปอร์แมน หรือการจับลูกน้อยนอนคว�า่
แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปคล้ายท่าซูเปอร์แมน
บิ น นั้ น ถื อ เป็ น ท่ า อุ ้ ม ทารกให้ ห ยุ ด ร้ อ งไห้
ทีใ่ ช้เวลาเพียงไม่กวี่ นิ าที โดยอุม้ ลูกให้นอนคว�า่
บนแขนทั้ ง สองข้ า ง แล้ ว ค่ อ ยๆ โยกเบาๆ
ไปทางซ้ายและขวา การอุ้มแบบนี้จะมีการ
เปลี่ยนระดับการเคลื่อนไหว ซึ่งท�าให้ลูกรู้สึก
เหมือนก�าลังลอยตัวอยูใ่ นน�า้ คร�า่ รูส้ กึ ถึงความ
คุ้นเคยขณะที่อยู่ในครรภ์แม่ จึงท�าให้ลูกน้อย
หยุดร้องไห้ได้เร็วนั่นเอง
carrying the baby in a superman pose
▶ Do you know that carrying your baby in a
superman pose by letting him lie on his
tummy and you slowly move around as if he
was a flying superman can stop his crying
in only few seconds? Just let him lie on his
tummy on your both arms and gently rock
him to the left and right. This holding and
movement will help your baby feel like he is
floating in amniotic fluid like when he was in
the womb. As he is familiar with this feeling,
he feels safe and calm and stops crying
rapidly.

ไม่เพียงแต่การนวดจะท�าให้ลกู อารมณ์ดเี ท่านัน้
ยั ง ช่ ว ยปรั บ อารมณ์ ข องคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ แ ละ
ลดความตึงเครียดได้ดีอีกด้วย
Massaging the baby
▶ Gently massaging the baby not only

ไปด้วย น�้าเสียงของพ่อแม่และท่วงท�านอง
ของเพลงจะช่วยดึงดูดความสนใจ หรืออาจท�า
เสียงชู่วใกล้ๆ หูลูก ก็ช่วยเรียกความสนใจและ
ท�าให้ลูกหยุดร้องไห้ได้เช่นกัน
singing or talking to the baby
makes him relax and not fussy, it is also a ▶ While you are holding your baby to
good way to show him parents’ love and
care. Not only does massaging make the
baby feel good, it also helps cool the parents
down and reduce anxiety.

เบี่ยงเบนความสนใจ
▶ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงแปลกๆ การเล่น
จ๊ะเอ๋กบั คุณพ่อคุณแม่ หรือตุก๊ ตาต่างๆ รวมถึง
ของเล่นที่ส่งเสียง เช่น ตุ๊กตาบีบ ของเล่นที่มี
เสียงกุ๊งกิ๊งๆ หรือแม้แต่การเล่นกับกระจกเงา
ก็ช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกน้อยได้เช่นกัน
วิธีนี้จะท�าให้ลูกสนใจกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า และ
ลืมไปว่าก�าลังร้องไห้งอแงอยู่
distracting the baby
▶ You might try to make a strange sound
or play peek-a-boo with the baby including
other sound toys. Getting him to play with a
mirror can also get his attention, too. This
way can make him pay attention in the things
in front of him and forget that he is fussy.

ห่อตัวลูกด้วยผ้า
▶ การห่อตัวลูกด้วยผ้าก็สามารถช่วยให้ลูก ร้องเพลงหรือพูดกล่อมลูก
เลิกร้องไห้งอแงได้เช่นกัน เพราะเป็นวิธที ที่ า� ให้ ▶ ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ก�าลังอุ้มปลอบลูกน้อย
พวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนตอน อยูน่ นั้ ลองพูดคุยหรือร้องเพลงกล่อมเขาเบาๆ
อยู่ในครรภ์ โดยคุณแม่สามารถใช้ผ้าห่อตัว
ชนิ ด ใดก็ ไ ด้ ที่ ไ ม่ ห นามากเกิ น ไป ห่ อ ตั้ ง แต่
ท่าซูเปอร์แมนบินถือเป็น
ช่วงล�าตัว แขน ขา เมื่อห่อแล้วควรให้ลูก
นอนหงายเท่านัน้ ทีส่ า� คัญไม่ควรห่อตัวลูกแน่น
ท่าอุ้มทารกให้หยุดร้องไห้
เกินไป ให้ลูกได้ขยับขาและสะโพกเล็กน้อย
ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
swaddling the baby
▶ Swaddling the baby can help stop his
crying, too, as it makes him feel warm and
safe like being in the womb. You can use
any clothes that are not too thick and wrap
his whole body in. After swaddling, you have
to let him lie on his back only. More
importantly, do not swaddle him too tightly,
giving him some space to move his limbs
and hip.

นวดสัมผัสลูกน้อย
▶ การนวดสัมผัสนอกจากจะท�าให้ลกู น้อยรูส้ กึ
ผ่อนคลาย ไม่ร้องไห้งอแงแล้ว ยังช่วยส่งผ่าน
ความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกอีกด้วย

comfort him, try to talk to him or sing lullabies
along. Your voice and the melodies can
attract his attention. You might gently make
a shuu sound closely to his ear while he is
crying as it can distract him and make him
stop crying.

ออกไปเปิดหูเปิดตา
▶ ลองพาลูกน้อยออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ
ข้างนอกบ้านดูบ้าง โดยอาจจะพาไปนั่งรถเล่น
หรือพาลูกนัง่ รถเข็นเด็ก แล้วเข็นไปรอบๆ บ้าน
ให้เขาได้เห็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆ รอบตัว
ที่ช่วยเรียกความสนใจและหยุดอาการงอแง
ลงได้ ไม่วา่ จะเป็น ผูค้ น สิง่ ของ ต้นไม้ หรือสัตว์
going out for a walk or a drive
Try taking the baby out of the house to
change his environment. You might drive
him somewhere or put him in a baby stroller
and walk around the house so that he can
see new surroundings. People, things and
trees around can distract him.

จับลูกเรอ
▶ สาเหตุท่ีลูกร้องไห้อาจเกิดมาจากความ
ไม่สบายตัวจากลมที่อยู่ในท้องหลังจากกินนม
ดังนั้น หลังลูกกินนมอิ่มให้คุณแม่จับลูกเรอ
ด้วยการอุ้มพาดบ่าแล้วใช้มือลูบหลังลูกเบาๆ
หรืออาจให้ลูกนั่งบนตัก แล้วใช้มือประคอง
ช่วงคางลูกไว้ อุง้ มือของคุณแม่จะช่วยนวดท้อง
ของลูกเพือ่ ไล่ลมออก ส่วนมืออีกข้างให้ลบู หลัง
เบาๆ จากนั้นลูกน้อยก็จะค่อยๆ เรอออกมา
burping the baby
▶ One of the reasons that make your baby
cry might be that he is feeling uncomfortable
because of flatulence after breastfeeding.
Therefore, after breastfeeding, you should
burp him by holding him against your
shoulder and gently rub his back. You can
also get him to sit on your lap and support
his chin with one hand while using the other
hand to rub his stomach or rub his back to
burp him.
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แม่ท้องต้องรู้..
เสริมสวยอะไรได้บ้าง

ต

beAuTy And pregnAnT moTherS

อนตั้ ง ครรภ์ นั บ ว่ า เป็ น
ช่ ว งที่ รู ป ร่ า งผิว พรรณ
ของคุณแม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม บางคนอาจดู
สวยเปล่งปลั่งขึ้น หรือบางคนอาจดู
โทรมลงจนทนไม่ ไ หว จนอยากจะ
ลุกขึ้นมาแต่งสวยเหมือนตอนก่อน
ท้องบ้าง ซึ่งก็มีคุณแม่ท้องหลายคน
ที่ กั ง วล กลั ว ลู ก จะได้ รั บ อั น ตราย
จากสารเคมีที่ใช้ มาดูกันว่าในช่วง
ตั้ ง ครรภ์ เ รื่อ งใดบ้ า งที่ คุ ณ แม่ ท ้ อ ง
สามารถท�าได้หรือเรื่องใดต้องห้าม
และควรหลีกเลีย่ ง
During pregnancy, pregnant
mother’s shape and skin might
change. Some of the mothers
might look more beautiful
and radiant while some might
look so shabby that even
themselves cannot stand and
want to put on make-up and
dress up like before. For those
pregnant mothers who want
to groom yourselves but worry
that the babies will be affected
by chemicals, here are Dos
and Don’ts during pregnancy.
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งหน้าและใส่น�้าหอม
โกรก ย้อม ยืด ดัดผม
นวดตัว ขัดผิว
1ใช้นแต่ขณะตั
้ ง ครรภ์ คุ ณ แม่ ส ามารถแต่ ง หน้ า 2แนะน�าว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง เพราะ 4ถ้าอยากจะไปนวดตัว ขัดตัว หรือสครับผิว
�้าหอม ได้เหมือนก่อนตั้งครรภ์ โดยไม่ต้อง การเสริ ม ความงามเหล่ า นี้ ต ้ อ งใช้ ส ารเคมี ถ้าขัดไม่รุนแรง หรือใช้สารเคมีก็คงไม่เป็น
กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้อง เพียงแต่
ต้องระวังการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดถีถ่ ว้ น
หลีกเลี่ยงของปลอม หรือของไม่มีคุณภาพ

Make-up and perfume
Actually during pregnancy, the mothers can
wear make-up and perfume like normal and
no need to worry that they will be harmful
to the babies. However, choose the
products carefully and avoid the fake or
poor quality ones.

“ถ้าอดใจไม่ไหว
อยากเสริมสวย
จริงๆ ควรรอท�า
หลังจากที่มี
อายุครรภ์เกิน
4 เดือนไปแล้ว”

ซึ่ ง สารเคมี บ างอย่ า งอาจท� า ให้ คุ ณ แม่ เ กิ ด
อาการแพ้ได้ เช่น ถ้าหากเราเกิดอาการแพ้
และเป็นแผลที่หนังศีรษะ ก็อาจจะท�าให้เกิด
การติดเชือ้ ลุกลามรวดเร็ว หรือถ้าอดใจไม่ไหว
อยากเสริมสวยจริงๆ ควรรอท�าหลังจากที่มี
อายุครรภ์เกิน 4 เดือนไปแล้ว เพราะการตัง้ ครรภ์
ช่วงแรกเป็นช่วงที่มีการพัฒนาสร้างอวัยวะ
ต่างๆ ของลูกในท้อง อย่างไรก็ตาม น�้ายาดัด
ยืดผม น�้ายาย้อมผม ท�าสี ส่วนใหญ่ยังไม่มี
การรายงานหรือมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า
ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องแต่อย่างใด

hair dying, rebonding, and curling
This is our suggestion. If you can avoid these
kinds of hairdressing, please do. As a lot of
chemicals are applied, some of them might
cause allergies to the mothers. And if the
mothers have got allergic and have lesions
on the scalps, the infection might rapidly
spread. However, if you really want to do it,
it is suggested that you should do it after the
fourth month of pregnancy since the first four
month is the stage of your unborn baby’s
organ development. However, there is
neither report nor substantial evidence
confirming that hairdressing solvents can
affect unborn babies.

บ
3เกีย่ วกัทาเล็
ก่อนหน้านี้เคยมีการถกเถียงกันมากมาย
บภัยของการทาเล็บกับคนท้อง ว่าไม่ควร

ปัญหาแต่อย่างใด แต่สงิ่ ส�าคัญทีต่ อ้ งระมัดระวัง
คือ ไม่ควรออกแรงขัดตรงบริเวณท้อง หรือ
บริเวณฝ่าเท้า เพราะจะไปกระตุน้ มดลูก ท�าให้
มีการบีบรัดตัวก่อนก�าหนด ซึ่งมีผลส�าหรับ
คนที่ แ ท้ ง ลู ก ง่ า ย หรื อ ท� า ให้ เ กิ ด การคลอด
ก่อนก�าหนดได้ง่ายมากขึ้น ยิ่งบริเวณส้นเท้า
ที่เป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาท ถ้ามีการนวด
หรือขูดบริเวณนี้จะส่งผลให้เกิดการหดรัดตัว
ของมดลูกได้ จึงควรเลี่ยงการนวดส่วนนี้

body scrub and massage
If you want to do body scrub and massage,
if it is not too harsh or no chemical substance
is applied, there is no problem at all.
However, should be gentle around the
stomach and the soles as it might stimulate
uterine contraction ahead of schedule. That
might affect those who are prone to
miscarriage or cause preterm labour. The
soles, due to a high concentration of nerve
endings, are particularly sensitive. If they are
massaged or scrubbed, it might result in
uterine contraction. Accordingly, do avoid
massing them.

อบไอน�้า และซาวน่า
การอบไอน�้ า และซาวน่ า ทั้ ง สองวิ ธี น้ี
จะท�าให้ร่างกายเกิดการสูญเสียน�้า ซึ่งถ้าเกิด
กับผู้หญิงทั่วไปก็คงไม่เป็นไร แต่หากอยู่ใน
ระหว่างตัง้ ครรภ์แล้วนัน้ อาจไม่เป็นผลดีตอ่ ทัง้
ร่างกายคุณแม่และลูกในครรภ์ เพราะหลังผ่าน
กระบวนการเหล่ า นั้ น อาจจะท� า ให้ คุ ณ แม่
เป็นลมหน้ามืดได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย
ว่าหลังอบซาวน่าประมาณ 1-2 ชัว่ โมงจะท�าให้
ไอคิวของเราต�่าลงด้วย เพราะการสูญเสียน�้า
ในร่างกายนั่นเอง

5

ทาเล็ บ เพราะอาจเป็ น อั น ตรายต่ อ ตั ว อ่ อ น
ในครรภ์ ไ ด้ ท� า ให้ คุ ณ แม่ ห ลายคนกั ง วล
โดยเฉพาะคนที่รักการตกแต่งเล็บเป็นชีวิต
จิตใจ แต่จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ไม่เคยมีรายงานถึง
กรณีที่การทาเล็บจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายของเด็กที่คลอดออกมาแต่อย่างใด
sauna and steam room

nail polishing
Previously there was a lot of debate about
pregnant women and the danger of nail
polishing. Some said that the pregnant
should not do their nails because it might be
dangerous to the unborn babies. Many
pregnant mothers were worried about this,
especially those who loved nail polishing
dearly. Until now, however, there is no report
suggesting that nail polishing can affect
newborns.

Both sauna and steam room can cause
dehydration of which, if it happens to women
in general, it is fine. However, if it happens
to pregnant women, it is not good for both
of the mothers and the unborn babies. After
doing sauna or steam room, the mothers
might faint or pass out. Besides, there are
studies suggesting that after doing sauna
about 1 – 2 hours, our IQ will be lower due
to dehydration.
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อก
6สารทีโบท็การโบท็
อกหน้าเป็นอีกกรรมวิธีในการฉีด
อ่ าจจะเรียกได้วา่ เป็นสารพิษ ซึง่ ผลิตจาก

แบคทีเรียชนิดหนึง่ เรียกว่า botulinum toxin
ซึง่ ใช้เป็นส่วนประกอบของเครือ่ งส�าอาง โดยใช้
ปริมาณน้อยมากๆ ฉีดเข้าไปในผิวหนังของเรา
ท�าให้ผิวหนังบริเวณที่ได้รับสาร
กลายเป็ น อั ม พาต และผลก็ คื อ
มีความเต่งตึง แม้จะท�าให้สวยแต่
เป็นข้อต้องห้ามอย่างเด็ดขาดของ
คุณแม่ทอ้ ง และถ้าเผลอไปฉีดและ
ได้ รั บ สารพิ ษ ชนิ ด นี้ ใ นปริ ม าณ
มากๆ ก็มีผลอันตรายมากเช่นกัน
เพราะถ้ า ยาเข้ า สู ่ ก ระแสเลื อ ด
ก็อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ์ได้ รวมทัง้ พบว่า
สารนี้สามารถเข้าสู่เต้านมได้ด้วย
จึงไม่เหมาะกับคุณแม่ที่ให้นมลูก

“ are
If you
pregnant
and wearing
a rING,
please take
it off

Facial treatment for
bright skin
This kind of facial treatment
is very popular now. Most of
beauty clinics use fruit acids
to exfoliate the skin. In the
meantime, it also reduces
melanin which is a skin protector. As a result,
your skin can less tolerate to sunlight and
pollution. Some skin nourishing creams
contain some substances that might cause
allergies to pregnant mothers, resulting
in itchiness and red rash. Accordingly, the
pregnant should avoid doing the treatment
during pregnancy in order to prevent any
undesirable conditions.

จัดฟัน ถอนฟัน
9บางคนฟั
มีความเชื่อกันว่าเวลาตั้งท้องห้ามท�าฟัน
น ผุ จ นจะหมดปากแล้ ว ยั ง ไม่ ย อม

8

orthodontic treatment and tooth
extraction
There is a belief that you can’t get tooth
extraction while being pregnant. Some
pregnant mothers get tooth decays all over
the mouth but still do not go to see dentists,
letting themselves suffer from the condition.
Actually getting teeth treatments during
pregnancy can be done but very carefully.
As tooth extraction in pregnant women can
cause more bleeding than in those who are
not pregnant, dentists normally avoid doing
tooth extraction for the pregnant. Some of
the mothers have a problem of contraction
during a long session of tooth drilling. If you
have such history or risk of preterm labour,
do not forget to tell the dentist. If you are in
an early stage of pregnancy, do not forget to
tell the dentist, too.

”

botox injection
Facial botox injection is arguably considered
as poisonous injection as botox is produced
from a bacterium called botulinum toxin. This
bacterium is used as a cosmetic ingredient
but in very small amount. When it is injected
into our skin, that injected area will be
paralised. That’s why the skin looks elevated
and firm. Although it can make you beautiful,
it is a strict restriction for pregnant mothers.
If you have accidently got this poisonous
substance in large amount and it gets into
การสวมแหวน
the blood flow, it can affect the unborn baby’s
ถ้าคุณแม่ยังใส่แหวนในขณะตั้งครรภ์อยู่
growth. It is found that this substance can ขอแนะน�าให้ถอดเก็บเอาไว้กอ่ น เพราะคุณแม่
get into the breasts, so it is not suitable for เกือบทุกคนมักมีอาการบวมเกิดขึ้น เมื่อบวม
those mothers who are breastfeeding, too. มาก ๆ แหวนที่ใส่อยู่ก็จะถอดออกไม่ได้ ท�าให้

ทรีตเม้นท์หน้าใส
การท� า ทรี ต เม้ น ท์ ห น้ า ใสที่ ก� า ลั ง ได้ รั บ
ความนิยมกันในขณะนี้ ส่วนใหญ่ตามสถาน
เสริมความงามทัว่ ไปมักจะเป็นการใช้กรดผลไม้
ช่วยผลัดเซลผิว ซึ่งจะท�าให้เมลานินที่เคยเป็น
สารปกป้องผิวบางลง ทนแดดทนมลภาวะ
ได้น้อยลง รวมทั้งในครีมบ�ารุงผิวบางตัวก็มี
ส่วนผสมของสารบางชนิด คุณแม่ท้องบางคน
อาจมีอาการแพ้ เกิดอาการคัน ระคายเคือง
หรื อ เกิ ด เม็ ด ผื่ น แดง ซึ่ ง ควรหลี ก เลี่ ย ง
ในระหว่ า งการตั้ ง ครรภ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ผลที่
ไม่พึงประสงค์นั่นเอง
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เลื อ ดหมุ น เวี ย นได้ ไ ม่ ส ะดวก ยิ่ ง ใกล้ ค ลอด
จะยิ่งบวมมาก บางรายบวมจนแหวนรัดนิ้ว
ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายและเสี่ยงสูญเสียนิ้ว

wearing rings
If you are pregnant and wearing a ring, please
take it off because most of pregnant mothers
get swelling. If you swell a lot, you cannot
take the ring off, resulting in bad blood flow.
The closer the due date is, the more swelling
you get. In some cases, the mothers get
swelling so much that the rings squeeze their
fingers. That is dangerous and might lead to
loss of the fingers.

ไปท� า ฟั น เลยก็ มี ทนปวด ทนทรมานไป
ซึ่งความจริงการท�าฟันขณะตั้งครรภ์เป็นเรื่อง
ทีท่ า� ได้ เพียงแต่ตอ้ งให้ความระมัดระวังให้มาก
ซึ่งหากคุณแม่ท้องจ�าเป็นต้องถอนฟันอาจจะ
ท�าให้มีเลือดออกได้มากกว่าคนที่ไม่ตั้งครรภ์
หมอฟันจึงมักจะหลีกเลี่ยงที่การถอนฟันของ
คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ ในคุณแม่บางรายที่มี
ปัญหาต้องกรอฟันเป็นเวลานาน ๆ อาจจะ
ท�าให้เกิดอาการเกร็ง ถ้าเคยมีประวัติหรือ
มีความเสี่ยงจะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�าหนด
อาจจะท� า ให้ เ กิ ด การคลอดก่ อ นก� า หนดได้
ส� า หรั บ คุ ณ แม่ ที่ ตั้ ง ครรภ์ อ ่ อ นๆ ที่ ต ้ อ งการ
ท� า ฟั น อย่ า ลื ม แจ้ ง หมอฟั น ด้ ว ยว่ า ก� า ลั ง
ตั้งครรภ์อยู่

Sources / แหล่งที่มา amarinbabyandkids.com
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SAfeTy TrAInIng fOr exeCuTIve
LeveL SAfeTy OffICerS
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน โรงพยาบาลเจตนิน จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�างาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) ตามทีก่ ฎหมายก�าหนด ในวันที่
13 - 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยวิทยากรจากบริษทั
เอสอาร์ดี คอนซัลเตนท์ จ�ากัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ A
The Committee of Occupational Safety, Health, and
Environment of Jetanin Hospital organized a training and
workshop session for Executive Level Safety Officers according
to the regulations on 13th - 14th May 2019, 9.00 – 16.30, at the
Fl.4 Meeting Room, Jetapong A Building, trained by professionals
from SRD Consultant Co., Ltd.

BIrThDAy Of Dr. JOngJATe AOJAnepOng,
preSIDenT Of JeTAnIn InSTITuTe
โรงพยาบาลเจตนินได้จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้กับ
พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน
ในธีมงาน “Let’s Glow! Neon Party” ที่ Woldolf Astoria Bangkok,
Camellia Ballroom เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
Jetanin Institute organized a birthday party for Pol.Gen.
Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute under
the theme “Let’s Glow! Neon Party” at Woldolf Astoria Bangkok,
Camellia Ballroom on 9th June 2019.

ISO 9001:2015 TrAInIng
(AWAreneSS AnD requIreMenTS)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลเจตนิน ได้มีการอบรม
หลักสูตร “ISO 9001: 2015” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงการน�าระบบการบริหารด้านคุณภาพมาประยุกต์ใช้
และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับ
ISO 9001: 2015 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดย คุณพิทักษ์พงษ์ อินเสือ
วิทยากรจาก บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด
On 22nd May 2019, Jetanin Hospital held a training and
workshop session of “ISO 9001:2015” for staff members to
implement, maintain and continually improve the quality
management system, including the processes and
interactions needed in accordance with the requirements
of this International Standard, trained by Khun Phithakphong
Insuea from United Training Service Co., Ltd.
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SAfeTy TrAInIng fOr generAL eMpLOyeeS
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน โรงพยาบาลเจตนิน จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและ
ลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถนุ ายน 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น.
โดยวิทยากรจากบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลเตนท์ จ�ากัด ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ A
The Committee of Occupational Safety, Health, and
Environment of Jetanin Hospital organized an occupational
safety, health, and environment training and workshop session
for employees and new recruits on 10th June 2019, 9.00 – 16.30,
at the Fl.4 Meeting Room, Jetapong A Building, trained by
professionals from SRD Consultant Co., Ltd.

•

news & ACTIVITIES
The 35Th AnnuAL MeeTIng
Of eShre
เมื่อวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์
อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน และ
คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจตนิน
พร้อมทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทาง
ไปร่ ว มการประชุ ม European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE) ครั้งที่ 35
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังเสร็จจากประชุม
ทางคณะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่อ
On 23rd – 26th June 2019, Pol.Gen.Dr. Jongjate
Aojanepong, President of Jetanin Hospital, together
with Director Khun Usanee Jetsawangsri and a team
of physicians, medical laboratory scientists, and
officers, attended the 35th Annual Meeting of
European Society of Human Reproduction and
Embryology (ESHRE) held in Vienna, Austria. The
group also went on a field trip afterward.

WOrLD eMBryOLOgIST DAy 2019
AT JeTAnIn.
วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี ได้มีการก�าหนดให้เป็นวัน World
Embryologist Day เพือ่ เฉลิมฉลองให้แก่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผูท้ ี่
ท�างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งมีการตกลงให้ใช้
วันที่ตรงกับวันเกิดของ Louise Brown เด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก
ทีถ่ อื ก�าเนิดขึน้ มาในปี คศ. 1978 โรงพยาบาลเจตนินจึงมีการสังสรรค์ให้กบั
แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ผูท้ า� งานเกีย่ วกับเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
The 25th of July marks World Embryologist’s Day and is a
day to honor the scientists in reproductive medicine across
the world. The date was chosen because it is the birthday of
Louise Brown, the first IVF baby born in 1978. On this day,
at Jetanin, we celebrated with a party for our Embryologists
and Andrologists. Happy World Embryologist Day!

JeTAnIn AnnuAL fIre TrAInIng 2019
โรงพยาบาลเจตนินจัดอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ” เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน และให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ�าปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาล
เจตนิน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
Jetanin Hospital on 24th July 2019 held a “2019 Fire
Training” to ensure work safety and equip Jetanin officers
with theorical and practical knowledge regarding fire safety.
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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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