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Leading the way in infertility treatment
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for a brighter future
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ในปี 2020 นี้ บริษัท เจตนิน จ�ำกัด ได้ก้าวเข้าสู่
ปีที่ 26 แล้ว เป็นก้าวที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรง
และเรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ในการตรวจรักษาผู้มีบุตรยากมาอย่างต่อเนื่อง และ
ประสบความส�ำเร็จในฐานะศูนย์ที่รักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมา
เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก
สถาบันชัน้ น�ำ ได้แก่ JCI (Joint Commission International)
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ RTAC (The Reproductive
Technology Accreditation Committee) ซึ่ ง ให้
การรับรองผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย
(The Fertility Society of Australia) ซึ่งมาตรฐาน RTAC
นัน้ เป็นข้อบังคับทีใ่ ช้ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสิงคโปร์ด้วย
นอกจากมาตรฐานการรักษาในระดับสากลแล้ว
โรงพยาบาลเจตนิ น ยั ง เป็ น ศู น ย์ รั ก ษาผู ้ มี บุ ต รยาก
แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์วา่ เป็น "โรงพยาบาลคุณธรรม"
GGH (Good Governance Hospital) ที่ มี คุ ณ ธรรม
ธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม
อีกด้วย
ส�ำหรับวารสารวิชาการเจตนินนัน้ ได้รบั การพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยปรับรูปแบบให้เป็นมิตร
กับผู้อ่านยิ่งขึ้น ทั้งการดีไซน์รูปเล่มใหม่ ปรับเนื้อหา
ให้ เ ข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น พิ เ ศษด้ ว ยบทความใหม่ Q&A
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ค�ำถามทีผ่ มู้ บี ตุ รยากต้องรู้ ไขข้อข้องใจ
โดยทีมแพทย์ของเจตนิน และอีกหลากหลายเรื่องราว
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น “4 โรคพันธุกรรม ว่าที่คุณแม่
ทุกคนควรตรวจ” “โรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง” “หัดเยอรมัน”
“10 สิง่ เกีย่ วกับสเปิรม์ ” และบทสัมภาษณ์จากครอบครัว
ที่ประสบความส�ำเร็จกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
ใน Based on True Stories เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ความมั่ น ใจ และความพร้ อ มในการมี บุ ต รให้ แ ก่
ทุกครอบครัว
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอใช้ โ อกาสพิ เ ศษนี้ ร ่ ว มเฉลิ ม ฉลอง
ความสุข และขอขอบคุณบุคลากร พันธมิตร รวมไปถึง
ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้เจตนินได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว
และขอสั ญ ญาว่ า เราจะไม่ ห ยุ ด พั ฒ นาในปี 2020
และปีต่อๆ ไปค่ะ

In this 2020, Jetanin Co., Ltd has proudly
reached its 26th year with a steady pace. We have
been continuously developed and improved our
advanced technologies in assisted reproduction
field. We have been successfully recognized
as one of the institutes for assisted reproduction
with international standards. Jetanin’s IVF Clinic
has been certified by several world class institutes
such as JCI (Joint Commission International), USA,
and RTAC (The Reproductive Technology
Accreditation Committee) under the standards
of the Fertility Society of Australia, which also
apply in Australia, New Zealand, and Singapore.
Apart from our international standards,
Jetanin is now the only institute for assisted
reproduction to have been awarded with GGH
(Good Governance Hospital) from the Department
of Internal Trade of Thailand, Ministry of Commerce,
that guarantees Jetanin’s morality, good
governance, and fair prices.
Jetanin Journal itself has been improved in all
aspects, to make sure it is more reader friendly.
The Journal is now packed with the redesigns,
new contents, especially with the latest Q&A
section that provides useful, professional answers
to most frequently asked questions by Jetanin’s
clients. Check out interesting articles in this issue
such as “4 Genetic Disorders to be Examined
for Mothers to be”, “SMA”, “German Measles”,
“10 Things about Sperm”, and interviews from
families with success in assisted reproduction in
“Based on True Stories” that will equip you with
a better understanding and confidence in your
family planning.
Last but not least, let me use this moment to
congratulate a new beginning, and to express
my gratitude to our staff, our partners, and
our clients. We would not have been where we
are now without support from everyone. We are
determined to offer our services that fulfill many
families’ wishes. We promise we will never stop
improving, in this 2020 and so on.
Jetanin Journal // 3
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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
0RUHLQIRUPDWLRQSOHDVHYLVLWRXUZHEVLWHE\VFDQ45FRGH
1 %RLYLQ-HWDO1HZ'HEDWH,QWHUQDWLRQDOHVWLPDWHVRILQIHUWLOLW\SUHYDOHQFHDQGWUHDWPHQW-VHHNLQJSRWHQWLDOQHHGDQGGHPDQG IRULQIHUWLOLW\PHGLFDOFDUH
+XP5HSURG  -2 $PHULFDQ6RFLHW\IRU5HSURGXFWLYH0HGLFLQH$JHDQG)HUWLOLW\– $JXLGHIRUSDWLHQWV>2QOLQH@$YDLODEOHDW
KWWSZZZUHSURGXFWLYHIDFWVRUJXSORDGHG)LOHV$650B&RQWHQW5HVRXUFHV3DWLHQWB5HVRXUFHV)DFWB6KHHWVBDQGB,QIRB%RRNOHWVDJHIHUWiliW\SGI/DVWDFFHVV0D\
3 1DWLRQDO+HDOWK,QVWLWXWH)HUWLOLW\7UHDWPHQWVIRU)HPDOHV>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSZZZQLFKGQLKJRYKHDOWKWRS LFVLQIHUWLOLW\FRQGLWLRQLQIR
3DJHVWUHDWPHQWV-ZRPHQDVS[/DVWDFFHVVHG0D\4 $PHULFDQ0HGLFDO$VVRFLDWLRQ$0$EDFNVJOREDOKHDOWKH[SHUWVLQFDOOLQJLQIHUWLOLW\DGLVHDVH-XQH
$YDLODEOHDWKWWSVZLUHDPD-DVVQRUJDPD-QHZVDPD-EDFNV-JOREDO-health-H[SHUWV-FDOOLQJ-infertility-GLVHDVH/DVWDFFHVV-XQH5 Zegers+RFKVFKLOG)HWDO7KH,QWHUQDWLRQDO&RPPLWWHHIRU0RQLWRULQJ$VVLVWHG5HSURGXFWLYH7HFKQRORJ\ ,&0$57 DQGWKH:RUOG+HDlth 2UJDQL]DWLRQ :+2 5HYLVHG
*ORVVDU\RQ$577HUPLQRORJ\+XP5HSURG   -6 $PHULFDQ6RFLHW\IRU5HSURGXFWLYH0HGLFLQH$JHDQG)HUWLOLW\– $JXLGHIRU
SDWLHQWV>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSZZZUHSURGXFWLYHIDFWVRUJJOREDODVVHWVUIQHZV-and-SXEOLFDWLRQVERRNOHWVIDFW-VKHHWVHQJOish-IDFW-sheets-and-infoERRNOHWV$JHBDQGB)HUWLOLW\SGI/DVWDFFHVV-XQH7 $JDUZDOHWDO$XQLTXHYLHZRQPDOHLQIHUWLOLW\DURXQGWKHJOREH5HSURGXFWLYH%LRORJ\DQG
(QGRFULQRORJ\  8 $PHULFDQ3UHJQDQF\$VVRFLDWLRQ>2QOLQH@$YDLODEOHDWKWWSDPHULFDQSUHJQDQF\RUJLQIHUWLOLW\ZKDWLVLQIHUWLOLW\KWPO/DVt
DFFHVV-XQH
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4 โรคพันธุกรรม ว่าที่คุณแม่ทุกคนควรตรวจ
แนะน�ำโดย สภาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาอเมริกัน

รคถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีน โดยมีโรคทางพันธุกรรม
หลายโรคไม่ได้มกี ารแสดงความผิดปกติออกมาให้เห็น (normal phenotype) แต่คนนัน้
มียีนที่กลายพันธุ์ (mutation) อยู่ในตัว ซึ่งเรียกว่าเป็นพาหะของโรค (carrier)
ซึ่งอาจเป็นการได้รับยีนกลายพันธุ์นั้นมาจากรุ่นก่อนหน้าหรือเป็นการกลายพันธุ์
ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ (de novo) ซึ่งหากยีนกลายพันธุ์เหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังบุตรอาจท�ำให้
บุตรมีโอกาสผิดปกติได้
ดังนัน้ การตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรม เพือ่ หายีนทีม่ คี วามผิดปกติ
เพื่อให้ทราบข้อมูลว่าตนเองมียีนแฝงหรือไม่ (มีการกลายพันธุ์แต่ไม่แสดงอาการ
ของโรค) ช่วยให้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรสามารถวางแผนการมีบุตร ทราบถึง
ความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ วางแผนการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมไปถึงการตัดสินใช้สเปิรม์ หรือไข่บริจาค (gamete donor)
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่อาจถ่ายทอดไปยังบุตรได้
โรคทางพันธุกรรมที่สามารถพบได้มากและมีความรุนแรง ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง, กลุ่มโครโมโซมเอกซ์เปราะ, ภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ และ Cystic fibrosis
ทัง้ 4 โรคนีเ้ ป็นโรคทีส่ ภาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยาอเมริกนั (ACOG The American College
of Obstetricians and Gynecologists) แนะน�ำให้ฝ่ายหญิงที่วางแผนจะมีบุตรทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรอง โดยแต่ละโรคนั้นมีลักษณะดังนี้

1.โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
Spinal Muscular Atrophy (SMA)

เป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเฉพาะคือ
มี อ าการกล้ า มเนื้ อ ลี บ สลายไม่ มี แ รง เนื่ อ งมาจาก
ความผิดปกติหรือความเสื่อมของของเซลล์ประสาท
สั่ ง การ (motor neuron) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย
การส่งสัญญาณจากไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ นับเป็น
โรคทางพันธุกรรมที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
โรคธาลัสซีเมีย

โรค SMA เกิดจากอะไร

≥ ร่างกายของคนทัว่ ไปจะมียนี 2 ตัว ทีผ่ ลิตโปรตีน SMN

(SMN: Survivor Motor Neuron genes) เพือ่ ควบคุมระบบ
ประสาทสั่งการกล้ามเนื้อ ได้แก่ SMN1 ซึ่งเป็นยีนหลัก
ทีผ่ ลิตโปรตีนและ SMN2 ซึง่ เป็นยีนทีผ่ ลิตโปรตีนได้เพียง
10% โดยแต่ละยีนมีจ�ำนวนคนละ 2 ชุด (copies) ซึ่งยีน
ทั้ง 2 ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 5 (5q13) ซึ่งโรค SMA
เกิดจากการกลายพันธุ์ (mutation) แบบ deletion
ของยี น SMN1 ท� ำ ให้ ไ ด้ โ ปรตี น ที่ สั้ น กว่ า ปกติ แ ละ
ไม่สามารถท�ำงานได้ เมื่อไม่มีโปรตีน SMN จึงท�ำให้
ไม่สามารถสัง่ การกล้ามเนือ้ ได้ ร่างกายจึงอ่อนแรงและ
สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว

คุณศิวะเดช ชูดวง, นักวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | Sivadatch Chooduang, Scientist, Genetics Laboratory
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อย่างไรก็ดี คนทั่วไปยังมียีน SMN2 เปรียบเสมือน
ยีนส�ำรอง ซึ่งจ�ำนวน copy อาจแตกต่างไปในแต่บุคคล
มี ร ายงานว่ า ในคนที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องยี น SMN1
ทั้ง 2 copies (homozygous deletion) แต่ไม่แสดงอาการ
SMA เพราะมียีน SMN2 ถึง 5 copies แม้ว่าโปรตีนที่ได้
จากยีน SMN2 จะท�ำงานได้เพียง 10-20 % เท่านั้น
รู ป แบบการถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรมของโรค SMA
เป็นแบบยีนด้อย (autosomal recessive) (รูปที่1) คนที่
เป็นพาหะจะมียีน SMN1 1 copy ซึ่งหากพ่อและแม่มียีน
SMN1 คนละ 1 copy (SMA carrier)ลูกจะมีโอกาสเป็นโรค
ได้ถงึ 1 ใน 4 นอกจากนีย้ งั มี SMA carrier อีกรูปแบบเรียก
ว่า silent carrier คือ ตรวจพบว่ามียีน SMN1 2 copies
เหมือนคนปกติ แต่ยีนทั้ง 2 copies ตั้งอยู่บนโครโมโซม
แท่งเดียวกัน ส่วนอีกแท่งไม่มี SMN1 ทีป่ กติเลย ในกรณี
นี้บุตรมีโอกาสได้รับความผิดปกติเช่นเดียวกัน

3.Hemoglobiopathy

Hemoglobin (Hb) เป็นโปรตีนทีอ่ ยูภ่ ายในเม็ดเลือดแดง
ท�ำหน้าทีจ่ บั ออกซิเจน Hb 1 หน่วยประกอบด้วย โปรตีน
4 สาย แบ่งเป็น สายแอลฟ่า (α-globin) 2 สาย และ
เบต้า (β-globin) 2 สาย
ภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ (Hemoglobinopathy)
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.) สร้างสายโกลบินได้น้อยลง
หรือสร้างไม่ได้เลยเป็นภาวะโลหิตจาง (alpha-หรือ
beta-thalassemia) 2.) ความผิดปกติด้านโครงสร้าง
(Hb variants) จากการกลายพันธุ์ (mutation) แม้จะมี
การสร้างโปรตีนได้ปกติ แต่โปรตีนเหล่านี้ไม่สามารถ
ท�ำงานได้และส่งผลเสียต่อเซลล์ เช่น โรคเม็ดเลือดแดง
รู ป เคี ย ว (Sickle cell anemia, Hb S) นอกจากนี้
ยังมีรูปแบบการกลายพันธุ์ที่ท�ำให้โครงสร้างผิดปกติ
และสร้างได้น้อยลงด้วย (Thalassemic Hb variants)
การตรวจทางพันธุศาสตร์
เช่ น Hb Constant spring, Hb E และ Hb Paksé
≥ ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ เจตนิน ให้บริการตรวจ รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค เป็นแบบ
การขาดหายของยีน SMN1 (SMN1 copy number analysis) ยีนด้อย (autosomal recessive)
ด้วยเทคนิค TaqMan qPCR ผู้ส่งตรวจสามารถเก็บเลือด
6-10 ml ใส่ ใ น standard EDTA tube ส่ ง ที่ ห ้ อ ง การตรวจคัดกรองและการตรวจทางพันธุศาสตร์
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ระยะเวลาออกผล 7 วันท�ำการ ≥ คู่สามีภรรยาที่วางแผนมีบุตรหรือภรรยาที่ก�ำลัง
ตั้ ง ครรภ์ ควรได้ รั บ การตรวจความสมบู ร ณ์ ข อง
เม็ดเลือดแดง จ�ำนวน รูปร่าง ขนาด (Complete blood
count,CBC) รวมไปถึ ง การตรวจหา thalassemia
กลุ ่ ม อาการโครโมโซมเอกซ์ เ ปราะเป็ น ภาวะ (Hb typing) โดยหาสัดส่วนของฮีโมโกลบินชนิดต่างๆ
พัฒนาการทางสติปัญญาช้า ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้น โดยเฉพาะคู่สามี
ผ่าน โครโมโซมเอกซ์ ลักษณะอาการของคนที่เป็น
Fragile-X syndrome คือ ระดับสติปัญญาปานกลาง
ถึงต�ำ่ มีภาวะคล้าย autism สมาธิสนั้ อยูไ่ ม่นงิ่ (attentiondeficit/hyper- activity) โดยอาการด้านสติปัญญา
จะรุนแรงกว่าในเพศชาย

2.Fragile-X syndrome

Fragile-X syndrome เกิดจากอะไร

≥ Fragile-X syndrome เกิดจากการกลายพันธ์ุของยีน

fragile X mentalretardation-1 (FMR1) บนโครโมโซม X
ต�ำแหน่ง q27.3 เป็นการกลายพันธุ์แบบมีชุดเบสซ�้ำ
คือ มีการเพิ่มจ�ำนวนของชุดเบส Cytosine-GuanineGuanine (CGG) ซ�้ำๆ ที่บริเวณส่วนต้นของยีน FMR1
(5’ UTR) การซ�ำ้ ของ CGG แบ่งได้เป็น 4 แบบ ตามจ�ำนวนซ�ำ้
คือ 1.) น้อยกว่า 40 ชุด พบในคนปกติ 2.) 41-55 ชุด
(intermediate) ยังไม่แสดงอาการ มีการถ่ายทอดไปยังบุตร
3.) 56-200 ชุ ด พบในคน ที่ เ ป็ น พาหะ เรี ย กว่ า
premutation 4.) CGG มากกว่า 200 ชุด พบในคนที่เป็น
โรค (full mutation)
ความชุกของโรคในผู้ชายอยู่ที่ 1 ใน 4,000 และ
ผู้หญิงอยู่ที่ 1 ใน 6,000-8,000 และหากเป็นภาวะพาหะ
พบในชาย 1 ใน 800 และ ในผู้หญิงถึง 1 ใน 100-200

ภรรยาที่ตรวจว่ามีปริมาตรเซลล์เม็ดเลือดต�่ำ (Mean
corpuscular volume, MCV) น้อยกว่า 85 fL ควรมีการ
ตรวจทางพันธุศาสตร์ เพื่อหายีนผิดปกติโดยตรง
เนื่องจาก thalassemia เป็นโรคทางพันธุกรรม
ทีพ่ บได้เป็นอันดับหนึง่ และในบางประเภทมีความรุนแรง
มาก การตรวจหาความผิดปกติของยีนท�ำได้โดยการใช้
mutiplex PCR และวิ เ คราะห์ ผ ลโดย capillary
electrophoresis ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ เจตนิน
ให้บริการตรวจ alpha-thalassemia deletions - 7 variants
ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้ ระยะเวลาออกผล 7-10 วัน

4.Cystic Fibrosis
Cystic fibrosis (CF) เป็ น โรคทางพั น ธุ ก รรม
ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุ (epithelial cell)
บริเวณทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับและตับอ่อน ในปี 2001 เสนอให้
มีการตรวจ CF ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลด
ความเสี่ยงที่เด็กจะมีภาวะทางเดินหายใจและตับอ่อน
ที่ผิดปกติ โดยจะพบมากในคน Caucasian ประมาณ
1 ใน 2,500
CF มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีน cystic
fibrosis transmembrane regulator (CFTR) ซึ่งตั้งอยู่
บนโครโมโซมคู่ที่ 7 ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของโรค CF เป็นแบบยีนด้อย (autosomal recessive)
ปัจจุบันพบกลายพันธุ์ในยีน CFTR มากกว่า 1,700 แบบ
แต่ที่พบบ่อยมี 23 แบบ อย่างไรก็ตามพบความชุก
ของโรคได้น้อยในประชากรเอเชีย

ค�ำแนะน�ำเมื่อวางแผนมีบุตรและ
การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม

ตามค� ำ แนะน� ำ ของ The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
ให้ค�ำแนะน�ำการตรวจพาหะของโรคทางพันธุกรรม ดังนี้
1. ก่อนการตั้งครรภ์คู่สามีภรรยาควรเข้ารับการตรวจพาหะโรคทางพันธุกรรม
2. หากสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจพบว่าเป็นพาหะ ควรมีการตรวจคู่สมรสอีกฝ่าย
เพื่อวางแผนการมีบุตรและประเมินความเสี่ยง
3. หากตรวจพบว่าเป็นพาหะทั้งคู่ การตรวจติดตามในระหว่างตั้งครรภ์ (prenatal diagnosis)
อย่างใกล้ชิดมีความส�ำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ลูกจะได้รับการถ่ายทอดยีนจากพ่อหรือแม่
หรือทั้งคู่
4. เมื่ อ ตรวจพบว่ า ตนเองเป็ น พาหะของโรคทางพั น ธุ ก รรม ควรแนะน� ำ ให้ ญ าติ ต รวจด้ ว ย
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะเช่นเดียวกัน
แต่ละคนสามารถมียีนแฝงของโรคทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค หากมีการตรวจคัดกรองยีน
และทราบว่ า ตนเองมี ยี น แฝงหรื อ ไม่ จะได้ มี ก ารวางแผนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเตรี ย มพร้ อ ม
ส�ำหรับการมีบุตรเพื่อความปลอดภัยทั้งของแม่และเด็ก
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Carrier Screening for recommended Genetic conditions
by ACOG for all women who are considering pregnancy

Carrier father

Healty
25%

M

Carrier mother

Carrier children
50%

any genetic disorders resulting from
gene abnormalities don't show trait
or symptoms of the disease but still
have mutations within the gene are called
carrier. Melanin can be inherited from parents
or de novo mutation ; a mutation present for the
first time in family member. If these mutations
are passed down to the offspring, there are
chances of phenotypic abnormalities.
Carrier screening for genetic mutation helps
marriage partners who plan to have children
learn of the risks of any latent mutated genes
before pregnancy, plan treatments using
suitable fertilization technology, as well as the
option of gamete donor. This is to lower the risk
of genetic disorders from being inherited
by the offspring.
Severe genetic disorders commonly found
are Spinal Muscular Atrophy (SMA), Fragile-X
syndrome, Hemoglobinopathy, Cystic Fibrosis.
The American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) recommends all women
who plan to have children to undergo genetic
carrier screening for these four genetic
disorders. The characteristics of each disorders
are listed below.
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Sick
25%

รูปที่ 1 รูปแบบการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย
ในกรณีที่พ่อและแม่เป็นภาหะ
ทั้งคู่ มีโอกาสที่จะได้ลูกปกติ
ไม่มียีนแฝงเลย 25% และได้
ลูกปกติแต่มียีนแฝง 50% และ
มีโอกาสที่จะได้ลูกที่เป็นโรค
ถึง 25%
Figure 1 Autosomal
recessive inheritance
patternIn the case of a
family where both the father
and the mother are carriers,
the chances of having a
healthy child are 25%, while
the likelihood of having a
carrier child are 50%.
Finally, there would be a
25% chance of having a
sick child.

1.Spinal Muscular Atrophy
(SMA)

Spinal Muscular Atropy is a genetic
disorder with a characteristic of muscle
weakness that results from dysfuntion of motor
neurons. This mutation leads to the loss of
signal from the spinal cord to muscles. It is
ranked number 2 as the most common genetic
disorder following Thalassemia.

Cause of SMA

≥ In a normal human body, there are 2 genes
that encode the Survivor Motor Neuron (SMN)
genes to control the muscles motor neurons.
SMN1 is the main producer of the genes,
while SMN2 produces only 10% of the genes.
Each gene has 2 copies and is located on
chromosome 5q13. SMN is due to deletion or
point mutation in SMN1 resulting in a truncated
SMN protein which is rapidly degraded in the
cell, leading to loss of muscle control, resulting
in muscle weakness and the loss of the ability
to move.
Nevertheless, SMN2 in the human body
resembles a back-up with various number
of copies in each person. Reports have shown
that a person with homozygous deletion of SMN1
can have no symptoms of SMA. This is because

this person has 5 copies of SMN2, even though
the production is only 10-20%. The hereditary
pattern of SMA is autosomal recessive.
(Figure 1) Carriers of this disorder will have 1
copy of SMN1. If each parent has 1 copy of
SMN1 (SMA carrier), their child has a 1 in 4
chance of inheriting SMA. Another type of SMA
carrier is called a silent carrier. Testing finds 2
copies of SMN1 like in regular case but they are
located on the same chromosome. The other
chromosome is left with no SMN1 which can
result in abnormalities in the offspring as well.
Genetic testing

≥ Jetanin’s genetic lab offers SMA1 copy
number analysis with the TagMan q PCR
technique. The inspector can draw 6-10 ml
of blood into standard EDTA tube and
send to the genetic lab. Results come out
within 7 working days.

2.Fragile-X syndrome
The symptom of Fragile-X syndrome is
delayed intellectual development.
This syndrome is genetically passed down via
chromosome X. The level of intelligence
of a person with Fragile-X syndrome is medium
to low. He/she exhibits autistic behaviors and
attention-deficit/hyperactivity. The intellectual
disabilities are more severe in males.
Cause of Fragile-X syndrome

≥ Fragile-X syndrome results from the mutation
of the fragile X mentalretardation-1 (FMR1) gene
on Chromosome X at q27.3. The mutation is a
tripiet repeat of base Cytosine-Guanine-Guanine
(CGG) at the beginning of the FMR1 (5’ UTR).
There are 4 types of repeated CGG segment
according to the number of repeats 1.) less than
40 repeats, found in normal human. 2.) 41-55
repeats (intermediate), no phenotype, passed
down to offspring. 3.) 56-200 repeats, found in
carriers, called premutation. 4.) more than 200
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repeats, found in people that has the disorder
(full mutation).
The prevalence of this disease in males is
1 in 4000 and in female is 1 in 6000-8000. The
occurrence of carriers found in male is 1 in 800
and in female is 1 in 100-200.

3.Hemoglobinopathy
Hemoglobins (Hb) are proteins inside red
blood cells. They function in binding oxygen.
One unit of hemoglobin consists of 4 chains of
proteins: 2 chains of α-globin and 2 chains of
β-globin
Hemoglobinopathy can be divided into 2
types. 1.) make little to no hemoglobin (alphaหรือ beta-thalassemia) 2.) shape abnormalities
(Hb variants) from mutation. Even though
hemoglobins are being made regularly, they
are dysfunctional and have negative effects on
the cell such as sickle cell anemia and Hb S.
Apart from this, there are mutations that
changes the shapes and lower the production
(Thalassemia Hb variants) such as Hb constant
spring, Hb E, and Hb Paksé. The type of
hereditary is autosomal recessive. (Figure 1)
Primary screening and genetic testing

≥ Partners who plan to have a child or an
expecting wife should receive complete blood
cell count as well as testing for Thalassemia
(Hb typing). The ratio of each type of Hemoglobin

●●●

should be examined as initial screening. It is
recommended especially in couples who have
a Mean Corpuscular Volume lower than 85 fL
to undergo genetic testing to screen for the
mutated genes.
Because Thalassemia is a genetic condition
that is number one most commonly found and
can have a very high severity. The mutation can
be tested using multiplex PCR. Results can be
analyzed by capillary electrophoresis. The
Jetanin genetic lab provides the test for alphathalassemia 7 deletions variants that is
commonly found in this region. Results take
7-10 days to come out.

4.Cystic Fibrosis
Cystic fibrosis (CF) is a genetic disorder that
causes epithelial cell abnormalities of the
airways, reproductive system, and
gastrointestinal tract, especially in the liver and
pancreas. In 2001, it is recommended to test for
CF before and during pregnancy in order to
lower the risk of the child having respiratory and
pancreas abnormalities. CF is most commonly
seen in Caucasians at around 1 in 2,500.
CF is caused by the mutation of the cystic
fibrosis transmembrane regulator (CFTR) which
resides on the chromosome 7. The type of
hereditary is autosomal recessive. Recently,
more than 1,700 types of mutation are found
with 23 types frequently found. Nonetheless,
the prevalence of CF is low in Asian population.
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Suggestions When Plan
on Having a Child and
on Genetic Carrier
Screening

According to The American College
of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) suggestions on carrier genetic
screening are as follows:
1. Marriage partners should receive
a genetic carrier screening before
conceiving.
2. If a husband or a wife is tested
positive for a carrier, his or her partner
should also be tested in order to plan
the pregnancy and assess the risks.
3. If both marriage partners tested
positive for carriers, a close follow-up
prenatal diagnosis is important in order
to lower the risk of the infant from
inheriting the gene from the mother,
father, or both.
4. When tested positive for a carrier
of a genetic disorder, one should
suggest relatives to also receive a
genetic carrier screening as they also
hold the risk of being a carrier.
It is possible for one to have a
carrier gene of a genetic disorder. If one
receives a genetic carrier screening and
learn of any carrier gene, one can plan
effectively and prepare for a pregnancy
that is safe for both the mother and the
child.
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Q&A

ค�ำถามที่มักถามบ่อยเกี่ยวกับ
การมีบุตร ตอบโดยทีมแพทย์
จากโรงพยาบาลเจตนิน

ถาม ::

ใครบ้างที่ควรฝากแช่แข็งไข่

Question ::

ตอบ :
ปัจจุบนั เรามีวธิ แี ช่แข็งไข่ เผือ่ ใช้ในการมีบตุ รในอนาคต เพราะเมือ่ เรา
อายุมากขึน้ คุณภาพไข่และจ�ำนวนไข่จะลดลง ท�ำให้โอกาสในการมีบตุ ร
ลดลงด้วย โดยที่ รพ.เจตนิน ได้มแี ช่แข็งไข่นานสุดที่ 10 ปีและสามารถ
เป็นตัวอ่อนทีม่ คี ณุ ภาพดี และได้คลอดบุตรไปเมือ่ ต้นปี 2562
คนที่แนะน�ำให้ฝากแช่แข็งไข่ มีดังนี้
•คนที่มีประวัติเป็นมะเร็งและจ�ำเป็นต้องได้รับยาเคมีบ�ำบัด
หรือการฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกรานต่อไป
•คนทีม่ โี รคประจ�ำตัวทีต่ อ้ งได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ ง เช่น SLE
•คนที่เคยมีประวัติผ่าตัดถุงน�้ำบริเวณรังไข่หรือท�ำการตัดรังไข่ข้างใด
ข้างหนึ่งไป
•คนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีและปริมาณไข่เหลือน้อย
•คนที่วางแผนอยากมีลูกในอนาคต แต่ยังไม่มีคู่ครอง หรืออาจมี
ความจ�ำเป็นเรื่องของภาระงานในปัจจุบัน
โดยการแช่แข็งไข่นั้นแนะน�ำให้แช่ 10-15 ใบ เพื่อที่จะได้มีโอกาส
ส�ำเร็จในการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ในคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปี
โดยความส�ำเร็จขึ้นอยู่กับจ�ำนวนและคุณภาพไข่ ณ ช่วงอายุที่แช่แข็ง
ยิ่งอายุน้อยโอกาสส�ำเร็จจะสูง

Answer:

Question ::

ถาม ::

อยากทราบวิธีการดูวันไข่ตก มีวิธีไหนบ้าง

ตอบ :
การดูไข่ตกในแต่ละรอบเดือนสามารถท�ำได้ 3 วิธี คือ
•ดูจากรอบของประจ�ำเดือน โดยวิธีการนับรอบประจ�ำเดือนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว
ลบ 14 วัน วันนั้นจะเป็นวันไข่ตก เช่น ประจ�ำเดือนมาทุก 30 วัน วันไข่ตกจะประมาณวันที่ 16
ของรอบเดือน
•ดูจากฮอร์โมนที่ตรวจได้จากปัสสาวะ เราสามารถตรวจฮอร์โมน LH ในปัสสาวะได้
ช่วงก่อนไข่ตก เพราะฮอร์โมนจะมีปริมาณสูงมากขึ้นก่อนไข่ตกประมาณ 1-2 วัน
แนะน�ำให้เริ่มตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะก่อนวันไข่ตก 2 วัน
•ดูจากตกขาวของผู้หญิง โดยปกติกลางรอบเดือนช่วงก่อนไข่ตก 1-2 วันจะมีตกขาวใส
และปริมาณมากกว่าปกติ แต่ตกขาวนี้อาจจะไม่เกิดในทุกคน
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์คือก่อนวันไข่ตก 1 วัน แต่ถ้าลองท�ำประมาณ 6 เดือนแล้ว
ไม่ประสบความส�ำเร็จ แนะน�ำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุต่อไป

How do I know when the ovulation occurs?
You can use these 3 methods to keep check on ovulation:
•Keep track of the ovulation cycle by counting the menstruation cycle in the last
6 months, minus by 14 days. For example, if the menstruation occurs every
30 days, the ovulation should fall on the 16th day of each cycle.
•Take an ovulation test. A surge of LH hormones can be detected in the urine
1-2 days before the ovulation. It is recommended to check the hormones 2 days
before the expected ovulation.
•Watch for the leukorrhea (vaginal discharge). Around the middle of
a menstruation cycle, more transparent discharge can be found.
However, this may not apply for everyone.
The most effective time to have an intercourse is 1 day before the ovulation.
If these methods bear no fruits for 6 months or longer, you should consult with
the doctor to examine the case.

Who should have their eggs frozen?
Answer:

The egg-freezing techniques are a great option for those
who plan to have a baby in the future. The older a woman
gets, the fewer her egg count and the lower quality,
thus smaller chance for pregnancy. Jetanin Hospital has
a case where 10-year-old frozen eggs could fertilize and
gave birth to a healthy baby early 2019.
It is recommended for:
•A woman with cancer history who is going to undergo
chemotherapy or radiotherapy on the pelvic area
•A woman who constantly takes immunosuppressants,
such as in an SLE case
•A woman who has undergone ovarian cyst surgery or
lost either side of the ovaries
•A woman under age 30 with small egg count
•A woman who plans to have a baby in the future but is
still single or currently not ready
The recommended number of eggs to be kept frozen is
10-15 eggs for one potential pregnancy (for women aged
35 or younger). The success rate depends on the quality
and the quantity of eggs collected. The younger the
owner, the higher chance of success.

พญ.สิริสุข อุ่ยตระกูล, สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ | Dr.Sirisuk Ouitrakul, OB/GYN (Women) Reproductive Medicine

10 // วารสารวิชาการเจตนิน

ถาม ::

การดึงเซลล์จากตัวอ่อนเพื่อไปตรวจโครโมโซม
จะส่งผลท�ำให้เด็กมีความพิการในอนาคตหรือไม่

ถาม ::

การสูบบุหรี่ในผู้ชาย
มีผลกับมีบุตรยากอย่างไร

ตอบ :
สารในบุหรี่มีผลกับทุกส่วนในร่างกาย โดยปี 2016
European Urology ได้ออกสรุปผลการศึกษาในผู้ชาย
ที่สูบบุหรี่กับการตรวจน�้ำเชื้อพบว่า ท�ำให้ปริมาณอสุจิ
ลดลง ตัววิ่งอสุจิและรูปร่างลดลง นอกจากลักษณะ
ของตัวอสุจิผิดปกติมากขึ้นแล้ว พบว่า DNA ซึ่งเป็น
สารพันธุกรรมที่พบในหัวของอสุจิมีการแตกมากขึ้น
ที่เราเรียกว่า DNA fragmentation เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะ
ท�ำการโอกาสการมีบุตรและความส�ำเร็จในการท�ำ
เด็กหลอดแก้วลดลง โดยที่เจตนินมีเครื่องมือที่ตรวจ
DNA fragmentation อสุจิ เพื่อมาวิเคราะห์ในการหา
สาเหตุเบื้องต้นของการมีบุตรยาก และเลือกวิธีการ
เลือกอสุจิที่เหมาะสมในการท�ำเด็กหลอดแก้วกับ
คู่สมรสได้
Question ::

How does smoking affect
male reproductivity?
Answer:

Substances in tobacco affect the whole body.
In 2016, the European Urology published a
study on male smokers and sperm quality.
The results suggest that smoking causes
reduction in sperm count, motility, while
increasing sperm deformity. The DNA found in
sperm head is fragmented. These conditions
greatly reduce the chance of success for IVF.
Jetanin Hospital has an advanced DNA
fragmentation test equipment that is useful
in selecting the most appropriate sperm for
an IVF.

ตอบ :
การดึงเซลล์ของตัวอ่อนไม่ได้มีผลต่อความพิการของเด็ก การดึงเซลล์ตัวอ่อน
ไปตรวจโครโมโซมท�ำได้ในวันที่ 3 ของตัวอ่อน หรือวันที่ 5 ของตัวอ่อน เป็นการดึงเซลล์
เพียงบางส่วนที่จะพัฒนาเป็นตัวอ่อนหรือรก ความผิดปกติของเด็กนั้นเกิดจาก
การแบ่งของเซลล์ที่ผิดปกติระหว่างที่ตั้งครรภ์หรือเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวเด็ก
Question ::

Does a fetal cell removal for chromosome examination
cause abnormalities in the baby?
Answer ::

A fetal cell removal is completely safe and does not contribute to any
abnormalities in the baby. It is done on the 3rd or 5th day,
by taking out only some cells that will develop into
the fetus or its placenta. Abnormalities are caused
when cell division goes wrong during pregnancy,
or by inherited genes.

ถาม ::

มีวิธีไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มอัตรา
การตั้งครรภ์ในคนที่มีประวัติแท้ง
มา 3 ครั้ง ถ้าจะเลือกการท�ำ
เด็กหลอดแก้วในครั้งต่อไป

ตอบ :
สาเหตุของการแท้งหลายครั้ง มีสาเหตุได้จาก
•ตัวอ่อน โดยตัวอ่อนอาจจะมีความผิดปกติ
ของโครโมโซม การท�ำเด็กหลอดแก้วแนะน�ำให้
ตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนย้ายตัวอ่อนกลับสู่
โพรงมดลูก เพราะการย้ายตัวอ่อนปกติท�ำให้
ลดอัตราการแท้งได้
•โพรงมดลูก เช่น โพรงมดลูกผิดปกติจากรูปร่าง
หรือมีผังผืดในโพรงมดลูก ซึ่งแนะน�ำในท�ำการ
ส่องกล้องวินิจฉัยในโพรงมดลูกเพื่อดูและแก้ไข
•ความผิดปกติของฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์,
ต่อมใต้สมอง ถ้าผิดปกติแนะน�ำให้รักษาก่อนเริ่ม
การตั้งครรภ์ต่อไป
•ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย
เช่นการมีภาวะโรค antiphospholipid syndrome
แต่ทั้งหมดนี้การท�ำเด็กหลอดแก้วไม่สามารถแก้ไข
ได้ทั้งหมด แต่อาจจะท�ำให้อัตราการแท้งลดลงได้
จากการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน

Question ::

What IVF techniques do you
recommend for a person with
3 miscarriages?
Answer:

Miscarriages can be caused by several
factors:
•The fetus may carry chromosomal
abnormalities. It is recommended that
you have a fetal chromosome test before
transferring to the uterine cavity to mitigate
the risk.
•The uterine cavity may be deformed or have
membrane. This can be checked by uterine
cavity examination and treated accordingly.
•Abnormalities in endocrine system such as
thyroid and pituitary gland can be the causes.
These should be treated before the next
attempt for getting pregnant.
•Abnormalities in the immunity system such
as antiphospholipid syndrome.
IVF may not always be an answer for all these
reasons, but the fetal chromosome test should
greatly reduce the risk of miscarriage.
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การตรวจคัดกรองภาวะพาหะ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

รคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Spinal Muscular Atrophy (SMA) เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ท�ำให้
เซลล์ประสาททีค่ วบคุมการท�ำงานของกล้ามเนือ้ ทีอ่ ยูใ่ นไขสันหลังมีการท�ำงานทีเ่ สียไป ท�ำให้
เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และกล้ามเนื้อฝ่อลีบในที่สุด โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA
มีหลายชนิด ซึ่งแตกต่างกันในระดับความรุนแรงของการอ่อนแรง และอายุที่เริ่มมีอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ชนิดที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ SMA type 1
ซึ่งทารกที่มีภาวะนี้จะมีอาการให้เห็นได้ต้ังแต่ในช่วงไม่กี่เดือนหลังคลอด โดยมีอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนปวกเปียกชัดเจน "floppy baby syndrome” ทารกในกลุ่มนี้มักจะมีชีวิตได้ไม่เกิน 2 ปี ส�ำหรับ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ชนิดที่มีความรุนแรงน้อยกว่านี้ (SMA type 2-4) ระดับของการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงมักเป็นได้ตั้งแต่น้อยถึงมาก และอาการอาจมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
มากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาอันสั้น หรือค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้ผู้ป่วยไม่สามารถยืน เดิน หรือแม้แต่
นั่งได้ ที่ส�ำคัญที่สุดคือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ท�ำหน้าที่ส�ำหรับการหายใจ
นพ.สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์, สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา | Dr.Somjate Manipalviratn, Obstetrics and Gynecology
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“2% ของทารกที่เป็นโรค
กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA
เกิดจากความผิดปกติ
ของยีนที่เกิดขึ้นมาใหม่
ไม่ได้เป็นการถ่ายทอด
จากพ่อแม่”
สาเหตุหลักของโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง SMA เกิดจากความผิดปกติ
ของยีน SMA1 ซึ่งอยู่บนโครโมโซม 5 โดยที่ยีนที่ท�ำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง SMA นั้นมี 2 ชนิด ได้แก่ SMA1 และ SMA2 โดยที่ยีน
ทั้ง 2 ชนิดนี้ท�ำหน้าที่สร้างโปรตีนที่ชื่อ SMN ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
เซลล์ประสาทที่ควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อสามารถท�ำงานได้
ตามปกติ ความผิดปกติของยีน SMA1 และ/หรือ SMA2 ท�ำให้สูญเสีย
การสร้างโปรตีน SMN ท�ำให้เกิดการเสียหาย ต่อเซลล์ประสาท
ที่อยู่ในไขสันหลังและสมองที่ควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อ โดยที่
ความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA นั้นสัมพันธ์กับระดับ
ความผิดปกติในการสร้างโปรตีน SMN
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA นั้นมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ในลักษณะของยีนด้อย (รูปที่ 1) ในคู่สมรสที่ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นพาหะ
ของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA นั้น มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ทารกที่เป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA 25% โอกาสที่จะตั้งครรภ์ทารกที่เป็นพาหะ
ของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (ไม่มีอาการผิดปกติ เหมือนกับพ่อ
หรือแม่) 50% และมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ทารกปกติ ไม่ได้รับยีนที่ผิด
ปกติจากพ่อและแม่เลย 25% โดยมากคู่สมรสมักจะไม่ทราบว่าตนเอง
เป็นพาหะของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA จนกระทั่งคลอดบุตรที่เป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA แล้วถึงจะมีการตรวจหาภาวะพาหะของ
โรคในพ่อและแม่ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA นั้นพบได้ประมาณ
1/10,000 ของทารกคลอดมีชีวิต โดยพบว่าในประชากรทั่วไปมี
ความชุกของภาวะการเป็นพาหะของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA
สูงถึง 1/40 - 1/60 ซึ่งใกล้เคียงกับภาวะการเป็นพาหะโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียในคนไทย ปัจจุบันนี้ American College of Obstetricians
and Gynecologists แนะน�ำให้มีการตรวจคัดกรองภาวะพาหะโรค
กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ในคู่สมรสที่วางแผนที่จะมีบุตร

ปัจจุบันเราสามารถตรวจคัดกรองภาวะพาหะโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง SMA ได้ด้วยเทคนิค TaqMan qPCR เมื่อเราตรวจพบคู่สมรส
ที่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ทารกที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA
แพทย์ จ ะให้ ค� ำ แนะน� ำ คู ่ ส มรสในการตรวจพั น ธุ ก รรมในตั ว อ่ อ น
ด้วยเทคโนโลยี pre-implantation genetic testing for mongenic
disorder (PGT-M) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ทารกที่จะเป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA
อย่างไรก็ดีการตรวจคัดกรองภาวะพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
SMA ก็ยังมีข้อจ�ำกัดที่ว่า 2% ของทารกที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
SMA นั้น เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกิดขึ้นมาใหม่ ไม่ได้เป็นการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ (de novo mutation) และ 5% ของคนทั่วไป
พบว่ามียีน SMA1 จ�ำนวน 2 ยีน ในโครโมโซมข้างเดียว และไม่มี
ยีน SMA1 ในโครโมโซมอีกข้างนึง ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวคู่สมรสยังมี
โอกาสที่จะตั้งครรภ์บุตรที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ถึงแม้ว่า
การตรวจคัดกรองภาวะพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA จะให้ผล
เป็นปกติ

รูปที่ 1/Figure 1
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Genetic carrier screening for
Spinal Muscular Atrophy

S

pinal Muscular Atrophy (SMA) is a genetic
disease which causes defect of motor
neuron in spinal cord resulting in progressive
muscle weakness and wasting. There are many
types of SMA with differing severity and age of
onset. The most severe form is SMA type 1 which
manifest symptoms in the first few months of life
as “floppy baby syndrome”, mostly not living past
2 years of age. For the less severe form of SMA
(type 2-4), there are varying degree of muscle
weakness and varying rate of disease progression
which impair the ability to stand, walk, sit and the
most concerning is respiratory muscles.
“SMA inherits
in autosomal
recessive pattern

The majority of SMA cases are from the mutation of
SMN1 gene located on chromosome 5. There are 2 genes
responsible for SMA disease, SMN1 and SMN 2 genes,
which play roles in the pathology of SMA disease. SMN 1
and 2 genes function to produce a protein called SMN
protein which are crucial on the survival of motor neuron.
With the mutation on SMN 1 and 2 genes, SMN protein
production is disrupted causing damage and death of motor
neuron in spinal cord and brain. The degree of SMA severity
(SMA types) depend on the degree of SMN protein
production disruption.
SMA inherits in autosomal recessive pattern (Figure 1)
which means that for babies conceived from parents who
are both carriers of SMA, there is 25% chance being
affected with SMA, 50% chance being carries like the
parents and 25% chance to be completely normal (not
having any of the mutated genes from parents). Most people
are not aware of being a carrier of SMA until they conceive

a child who is affected with this disease condition. The
prevalence of SMA is approximately 1/10,000 live births.
The prevalence of SMA carrier is around 1/40 - 1/60 which
is as common as the prevalence of thalassemia carrier
among Thai population. The American College of
Obstetricians and Gynecologists recommend all expecting
parents to get test done on the SMA genetic carrier status.
With our current technology of genetic carrier screening
using TaqMan qPCR technique, we are able to identify
couples at risk of conceiving a child with SMA. For those
at risk we can offer pre-implantation genetic testing for
monogenic disorder (PGT-M) to avoid conceiving babies
affected with SMA.
With the SMA genetic carrier screening, there are a few
limitations that NOT all the individual at risk of SMA will be
identified as 2% of SMA are from de novo mutation and 5%
of normal population are silent carrier in which they have 2
copies of SMN1 gene on the same chromosome and lacking
of the SMN1 gene on the other chromosome.

●●●
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หัดเยอรมัน
กับหญิงตั้งครรภ์

หั

ดเยอรมันเป็นโรคไข้ออกผื่นคล้ายโรคหัด ส่วนใหญ่
เมือ่ เด็กหรือผูใ้ หญ่เป็นโรคหัดเยอรมัน มักจะหายได้เอง
โดยไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง แต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์
โดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกติดเชื้อโรคหัดเยอรมัน อาจจะส่งผล
ให้ทารกพิการหรือเสียชีวิตในครรภ์ได้ โดยการติดเชื้อตั้งแต่
อยูใ่ นครรภ์ผา่ นทางรก หรือเสียชีวติ หลังคลอด เนือ่ งจากติดเชือ้
ขณะคลอดผ่านน�้ำคัดหลั่งหรือเลือดของคุณแม่ระหว่างคลอด
ทัง้ นีย้ งั รวมถึงน�ำ้ นมของคุณแม่หลังจากคลอดด้วย โรคหัดเยอรมัน
เป็นปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสที่ส�ำคัญแม้ว่าจะมีการให้วัคซีน
กันแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็ยังพบการติดเชื้อนี้ในกลุ่มวัยรุ่น
วัยเจริญพันธุ์ และแม่ตั้งครรภ์ได้บ่อย ดังนั้นโรคหัดเยอรมัน
จึงเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

สาเหตุและอาการของโรค
โรคหั ด เยอรมั น เกิ ด จากไวรั ส ชื่ อ ว่ า รู เ บลลา
( Rubella ) โดยเชื้อโรคจะอยู่ในละอองน�้ำมูก น�้ำลาย
ของผู้ป่วยในอากาศ สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย
จึงท�ำให้โรคนีต้ ดิ ต่อถึงกันได้งา่ ยทางการหายใจ การไอ
จาม เช่นเดียวกับโรคหวัดหรือโรคหัด เชื้อจะมีระยะ
ฟักตัวประมาณ 14-21 วัน หลังจากสัมผัสเชื้อโรค
โดยระยะเวลาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วคือ 7 วัน
ก่อนผื่นขึ้น จนถึง 7 วันหลังผื่นขึ้น พบการติดเชื้อ
ได้บ่อยในเด็กที่อายุระหว่าง 2-14 ปี แต่ไม่ค่อยพบ
ในทารกที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากทารกได้รับ
ภูมิต้านทานจากแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
อาการทีพ่ บเป็นประจ�ำ ได้แก่ มีไข้ตำ�่ ปวดกล้ามเนือ้
ปวดศี ร ษะ ตาแดง คออั ก เสบ จากนั้ น จะมี ส ภาพ
ผืน่ แดงเล็กๆ และมีตอ่ มน�ำ้ เหลืองโต โดยเฉพาะบริเวณ
หลังหูและล�ำคอ นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 3 ของ
การติดเชื้อหัดเยอรมันจะไม่มีอาการแสดงใดๆ

ทนพญ.จริยา พองาม, นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการทั่วไป | Jariya Po-Ngam, Medical Technician, Routine Laboratory
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ความรุนแรงของโรค
และผลกระทบ
ต่อทารก
ความผิดปกติทสี่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้
หัดเยอรมันในครรภ์นั้น สามารถแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มที่ปรากฏความผิดปกติขึ้น
ชัว่ คราว จะสามารถพบได้นานถึง 3 เดือน
หลั ง จากคลอด ได้ แ ก่ ตั บ ม้ า มโต
ตัวเหลือง ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดง
ถูกท�ำลาย เกล็ดเลือดต�่ำ ปอดอักเสบ
2. กลุ่มความผิดปกติถาวร ได้แก่
ความบกพร่องในการได้ยนิ ความผิดปกติ
ของหัวใจโดยก�ำเนิด ความผิดปกติทางตา
ความผิดปกติทางสมอง รวมทั้งภาวะ
ปัญญาอ่อน ซึ่งพบได้ร้อยละ 10-20
3. กลุ ่ ม ที่ ป รากฏความผิ ด ปกติ
ภายหลั ง คื อ ไม่ มี อ าการแสดงขณะ
แรกคลอด พบได้ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ทารกที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ แต่ จ ะมี อ าการ
แสดงออกภายหลังใน 10-30 ปี
ความผิ ด ปกติ ที่ พ บบ่ อ ย ได้ แ ก่
ความบกพร่ อ งของต่ อ มไร้ ท ่ อ เช่ น
โรคต่อมไทรอยด์ เบาหวาน และภาวะ
ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต รวมทั้ง
ความบกพร่ อ งในการได้ ยิ น และการ
มองเห็น ความบกพร่องของหลอดเลือด
ความดันโลหิตสูง โดยความผิดปกติของ
สมองมักพบในทารกที่แม่ติดเชื้อตั้งแต่
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

วิธีการป้องกัน

Although
German
Measles is
not a severe
disease for
mothers,
it can cause
harms to
the babies.

การป้องกันสามารถท�ำได้หลายวิธี คือ
1. ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น หั ด เยอรมั น
ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้
วั ค ซี น ออกฤทธิ์ ใ นการเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น
หัดเยอรมันให้กับคุณแม่อย่างเต็มที่
2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลที่
ป่วยด้วยโรคหัดเยอรมันอย่างเด็ดขาด
เพราะโรคนี้สามารถติดต่อสู่กันได้ง่าย
มาก เพียงแค่หายใจรดกันหรือสัมผัสกับ
น�้ำลายของผู้ป่วยเท่านั้น
3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ เพราะหากพบโรค
หัดเยอรมันตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้วางแผน
การรักษาได้ทันท่วงที
ส�ำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อหัดเยอรมัน
หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนโรคหัดเยอรมันมาแล้ว
จะมีภมู คิ มุ้ กันไปตลอดชีวติ แต่กม็ คี วาม
เป็นไปได้ที่จะติดเชื้อหัดเยอรมันได้อีก
แต่จะไม่แสดงอาการออกมา จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย ประเมิ น การ
ติ ด เชื้ อ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมาในภายหลัง
โรคหัดเยอรมัน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรค
ที่ ไ ม่ ร ้ า ยแรงและไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
คุ ณ แม่ แต่ ก็ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ทารก
ในครรภ์ เ ป็ น อย่ า งมาก เพราะฉะนั้ น
ส�ำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยู่
ในช่วงการวางแผนครอบครัว ก่อนสมรส
นั้น ถ้าหากไม่แน่ใจในร่างกายของเราว่า
มี ภู มิ ป ้ อ งกั น การเกิ ด โรคหั ด เยอรมั น
หรือไม่ ควรปรึกษาจากแพทย์เฉพาะ
ทางก่อน เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยและ
ท�ำการตรวจหาภูมิคุ้มกันเพื่อให้มั่นใจ
ในการป้องกันโรคหัดเยอรมันได้

erman Measles (also known as Rubella)
is an infection that causes a red rash on
the body, with a similar appearance
compared to ordinary measles. The disease is
typically a mild infection that goes away shortly,
without severe complications. However, infection
in pregnant women, especially during their first
trimester, can lead to defects or fetal death of the
baby if the virus is transmitted through the placenta.
The baby can also become infected to the virus
through the mother’s blood or fluids during birth,
resulting in death afterwards. Infected breast milk
is also a problem. German Measles is a serious
viral infection despite prevalent vaccinations. The
infection is found in teenagers, mature adults, and
pregnant women from time to time. Thus, pregnant
women need to be fully aware of the disease.
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German Measles (Rubella)
and Pregnant Women

Severity and
Impact to Babies

Causes and Symptoms

German Measles is caused by Rubella virus which can be transmitted
via secretions and droplets that are sprayed into the air when an infected
person sneezes, coughs or talks, just like a cold or measles. The
incubation period lasts about 14-21 days after exposure to the virus. The
disease is most contagious when the rash first appears, but the virus can
be spread from 7 days before to 5 to 7 days after the rash begins. It is
often found in children aged 2-14 years old, and rarely in infants aged
less than 6 months, as they inherit immunity from the mother.
Common symptoms include a slight fever, muscle aches,
a headache, pink eyes, inflammation in the throat, swollen glands in the
neck or behind the ears, and upper respiratory symptoms, and a rash.
One-third of the Rubella patients show no symptoms at all.

The effects of German Measles
intrauterine infection can be
classified into 3 types:
•Temporary abnormalities
which can be seen during the 3
months after birth: swollen liver and
spleen, jaundice and paleness due
to damaged red blood cells,
thrombocytopenia, and lung
inflammation.
•Permanent abnormalities:
hearing impairments, congenital
heart defects, sight impairments,
brain disorders, and retardation,
which are found at 10-20 percent.
•Delayed abnormalities: onethird of infected babies do not
show any symptoms after birth but
may develop symptoms 10-30
years later.
Common abnormalities
include endocrine disorders such
as thyroids problems, diabetes,
hormone deprivation, growth
abnormalities, sight and hearing
impairments, problems in blood
vessels, hypertension, etc. Brain
abnormalities are usually detected
during the first trimester of pregnancy.
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Prevention
German Measles can be
prevented by several methods:
•Get vaccinated at least
3 moths before pregnancy to
make sure the immunity is fully
developed.
•Avoid contact with Rubella
patients as the disease is highly
contagious through air or body
fluids.
•Get tested for German
Measles as soon as you realize
you are pregnant. This can
mitigate the risk of the disease in
case the test is positive.
People who have been
infected with Rubella or got
immunized will stay safe from the
disease for the rest of their life.
However, it is possible for a
person to carry the virus without
any symptoms. A precautious
test is recommended to prevent
serious problems for the baby.
Although German Measles
is not a severe disease for
mothers, it can cause harms to
the babies. Therefore, new
fathers and mothers should be
aware of it and take precaution
to prevent the risks by consulting
with the physicians and getting
tested for German Measles
infection.
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10 Things about sperm
เรื่องของอสุจิที่คุณอาจไม่เคยรู้

10
Things
about
sperm

2.
การเคลื่อนที่
ของอสุจิ

1.
อสุจิถูกสร้าง
ที่ไหน
อสุจิ คือ เซลล์สบื พันธุข์ องเพศชาย
ถูกสร้างภายในลูกอัณฑะ โดยภายใน
อั ณ ฑะจะมี ท ่ อ เล็ ก ๆ ขดไปมา ยาว
ทั้งหมดประมาณ 800 เมตร ท�ำหน้าที่
สร้ า งอสุ จิ อั ณ ฑะจะมี ถุ ง หุ ้ ม อั ณ ฑะ
อยู ่ ภ ายนอกช่ อ งท้ อ ง โดยควบคุ ม
อุณหภูมิให้เหมาะสมในการสร้างอสุจิ
ซึ่งต�่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย 3-5 องศา
เซลเซียส

Where is sperm created?

Sperm is the male reproductive
cell that is created in the testicles.
Inside the testicles, there is a small
winding duct that is approximately
800 meters in length that makes
sperm, covered by the scrotum
outside that helps maintain the
right the temperature for the sperm
production, which is 3-5°C lower
than the body temperature.

การเคลื่อนที่ของอสุจิมี 3 ประเภท
โดยแบ่งตามลักษณะการว่ายของอสุจิ
แต่ละแบบ
≥ Progressive motility หมายถึง ตัวอสุจิ
ที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า
≥ Non progressive motility หมายถึง
ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง หรือ
พื้นที่เป็นวงแคบๆ
≥ Immotile sperm หมายถึง อสุจิที่ไม่มี
การเคลื่อนไหว
อสุ จิ จ ะเคลื่ อ นที่ ผ ่ า นเยื่ อ เมื อ ก
มดลู ก ด้ ว ยความเร็ ว อย่ า งน้ อ ย 25
ไมโครเมตรต่อวินาทีเพื่อปฏิสนธิกับไข่
ของผู้หญิง

Sperm motility grading

There are 3 types of sperm
motilities, categorized by the
maneuvering pattern of sperm:
≥ Progressive motility: sperm
moving forward in a straight line
≥ Non progressive motility: sperm
moving in a curvy line or a circle
≥ Immotile sperm: sperm with no
movement
Sperm travels through the
uterus with a speed of at least
25 micrometers/second to fertilize
with the eggs.

ทนพญ.พิชชานันท์ แซ่โง้ว, นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ| Pitchanun Saengow, Medical Technician, Sperm Laboratory
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3.
อสุจิอยู่ในร่างกาย
ของผู้หญิงได้
นานแค่ไหน

หลังจากคุณผู้ชายหลั่งอสุจิออกมา
แล้ว อสุจมิ ชี วี ติ อยูใ่ นร่างกายของผูห้ ญิง
ได้นานเฉลี่ย 48 - 72 ชั่วโมง เมื่ออสุจิ
เข้าสู่ร่างกายของผู้หญิง อสุจิต้องว่าย
ผ่านปากมดลูกเข้าสู่มดลูกเพื่อไปถึงไข่
ทีเ่ ป็นเซลล์สบื พันธุข์ องคุณผูห้ ญิง นับว่า
เป็ น การเดิ น ทางที่ ย าวนานของอสุ จิ
ตัวเล็กๆ ซึ่งมีอสุจิมีชีวิตเพียงไม่กี่ตัว
เท่านั้นที่ไปถึง

How long can sperm live
in a women’s body?

After ejaculated, sperm can
stay alive in a women’s body for
48-72 hours as it takes a long
journey from the cervix to the
uterus and finally to the eggs. Only
a small number of sperm can
reach that far.

4.
อสุจิที่ถูกแช่แข็ง
อยู่ได้นานแค่ไหน

การแช่ แ ข็ ง อสุ จิ จ ะใช้ ไ นโตรเจน
เหลวที่ มี อุ ณ หภู มิ ต�่ ำ ถึ ง -196 องศา
เซลเซียส โดยจะมีการใส่สารป้องกัน
การเกิดผลึกน�้ำแข็ง (Cryoprotectans)
เพือ่ ป้องกันอสุจเิ สียหาย หลังจากทีอ่ สุจิ
แข็งตัวปฏิกริ ยิ าภายในเซลล์อสุจทิ งั้ หมด
จะหยุดนิ่ง สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าที่
สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้

How long can sperm
kept frozen?

Sperm is frozen using liquid
nitrogen that puts it to -196°C.
Cryoprotectants are added to
prevent cell damage in sperm. The
freezing process will completely
halt all cell activities in sperm cell.
That means the frozen sperm can
be kept forever, as long as the
temperature is maintained.

5.
การแช่น�้ำร้อนบ่อย
ส่งผลให้อสุจิแย่
จริงไหม
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสร้าง
อสุจิ คือ ประมาณ 32-34 Cํ การแช่
น�้ ำ ร้ อ นมากกว่ า 2 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์
จะส่ ง ผลให้ มี ก ารสร้ า งอสุ จิ น ้ อ ยลง
โดยมีงานวิจัยในกลุ่มผู้ชายที่มีบุตรยาก
สนับสนุนว่าการได้รับอุณหภูมิสูงและ
ความชื้นเป็นเวลานาน ส่งผลต่อความ
สามารถในการสร้างอสุจิ แต่สามารถ
ฟื้นตัวกลับมาได้เมื่อหยุดแช่น�้ำร้อน 4-6
เดือนในคุณผู้ชายบางราย

Is hot bath bad for
sperm?

Progressive
motility

NonProgressive
motility

Immotile
sperm

The ideal temperature for
sperm production is about 3234°C. Having a hot bath more than
twice per week can result in lower
sperm production rate. In some
studies, men with fertility admit that
they are exposed to heat and
humidity for a long time. However,
the sperm production rate in some
men can return to normal after
quitting hot bath for 4-6 months.

6.
นาหนักเกิน
มีผลต่ออสุจิหรือไม่

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
น�้ำหนักตัวกับคุณภาพของอสุจิพบว่า
ภาวะน�้ำหนักเกินมีผลท�ำให้จ�ำนวนของ
อสุ จิ ล ดลง เนื่ อ งจากไขมั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นจากฮอร์ โ มน
เพศชายเทสโทสเทอโรนไปเป็นฮอร์โมน
เพศหญิงเอสโตรเจน ท�ำให้การสร้างอสุจิ
ลดลง และไขมันยังไปสะสมที่บริเวณ
อัณฑะท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เหมาะกับ
การสร้างอสุจิ

Does overweight affect
sperm?

Studies on the relation
between body weight and sperm
quality suggest that overweight
causes sperm reduction. This is
due to the changes in hormones,
especially male’s testosterone
that is converted into female’s
estrogen, that occurs when body
fat increases. Fat stored around
the testes also raises the
temperature to the point that is not
ideal for sperm production.
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10.
การเพิ่มคุณภาพ
ของอสุจิ

7.
การสูบบุหรี่
ท�ำร้ายอสุจิอย่างไร

การท� ำ งานของอสุ จิ นั้ น โดยปกติ
จะมีการสร้าง ROS (reactive oxidative
species) แต่การสูบบุหรี่นั้นเป็นการเพิ่ม
จ�ำนวน ROS ซึ่งสามารถท�ำลายเยื่อหุ้ม
เซลล์ โปรตีน และสารพันธุกรรมของ
อสุ จิ ส่ ง ผลให้ บ ริ เ วณล� ำ ตั ว ของอสุ จิ
(midpiece) ผิ ด ปกติ ไ ป และ ROS
ยังท�ำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิบริเวณ
ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีกด้วย ดังนั้น
ในผู้ที่สูบบุหรี่จะมีผลท�ำให้คุณภาพอสุจิ
แย่ลง

Smoking kills sperm

Sperm normally generates
ROS (reactive oxidative species)
as part of its normal metabolism
activities. ROS functions to destroy
cell membranes, protein, and
sperm DNA, causing sperm’s
midpiece to defect. ROS also
destroys sperm cell membrane
that is composed of unsaturated
fat. In smokers, the amount of ROS
significantly increases, resulting in
bad quality sperm.

●●●

≥ ออกก� ำ ลั ง กายอย่ า งเหมาะสม

8.
ความเครียด
มีผลต่อ
คุณภาพอสุจิ

เมื่อมีความเครียดต่อเนื่องร่างกาย
จะมีการสะสมฮอร์โมน Cortisol ซึ่งไป
รบกวนการสร้างฮอร์โมนเพศและส่งผล
ต่อการเผาผลาญท�ำให้มนี ำ�้ หนักเกินมีผล
ให้จ�ำนวนอสุจิลดต�่ำลง และท�ำให้มี
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศร่วมด้วย

Stress affects sperm

Prolonged stress causes the
body to secrete hormone Cortisol
that disrupts production of sexual
hormones and affect metabolism
and may lead to being overweight,
which in turns contributes to sperm
reduction and sexual performance
issues.
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9.
การรักษาโรคมะเร็ง
กับผลกระทบ
ต่ออสุจิ

การรักษาด้วยเคมีบำ� บัดจ�ำเป็นต้อง
ใช้ยากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท�ำให้
เซลล์ สื บ พั น ธุ ์ ที่ มี ห น้ า ที่ ส ร้ า งอสุ จิ
ถูกท�ำลายด้วย ส่วนการรักษาด้วยการ
ฉายรังสีนอกจากจะท�ำให้เซลล์มะเร็ง
ตายแล้ว อสุจทิ ถ่ี กู สร้างมาจะถูกท�ำลาย
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนท�ำการรักษา
โรคมะเร็ ง คุ ณ ผู ้ ช ายสามารถปรึ ก ษา
แพทย์ เ พื่ อ แช่ แ ข็ ง อสุ จิ ส� ำ รองไว้ ใ ช้
ในอนาคตได้

Cancer treatment
and sperm

Chemotherapy requires patients
to take immunosuppressants.
Reproductive cells that create
sperm are destroyed in the
process. Radiotherapy kills sperm
as well as cancer cells. Men who
is undergoing cancer treatment
should consult with the doctors
about freezing their sperm to save
for later use.

นอกจากจะเป็ น การควบคุ ม น�้ ำ หนั ก
ไม่ให้เกิน แล้วยังเป็นการลดฮอร์โมน
ที่สะสมจากความเครียดอีกด้วย
≥ งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์
≥ รับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ
อสุจิ ได้แก่ อาหารทีม่ แี ร่ธาตุสงั กะสีมาก
เช่น หอยนางรม เนื้อแดง ผักโขม
≥ อาหารที่ มี วิ ต ามิ น ซี จะช่ ว ยสร้ า ง
กรดอะมิโนที่จ�ำเป็นต่อการผลิตน�้ำอสุจิ
และช่วยป้องกันอสุจิจาก ROS ได้
≥ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาที่มีผล
ต่อคุณภาพของอสุจิ เช่น ยากลุม่ ปิดกัน้
แคลเซียม ยารักษาอาการซึมเศร้ากลุ่ม
ไตรไซคลิค ยาต้านฮอร์โมนเพศชาย
ยาอนุ พั น ธ์ ฮ อร์ โ มนเพศชายกลุ ่ ม
anabolic steroid

What to do to have
healthy sperm

≥ Exercise regularly to maintain
your weight and get rid of stress.
≥ Do not smoke or drink alcohol.
≥ Eat heathy food that is good for
sperm: zinc-rich food such as
oyster, red meat, spinach, etc.
≥ Eat food that contains vitamin C.
It helps the body create amino
acids important for sperm
production, as well as protects
sperm from ROS.
≥ Consult with the doctors when
taking medication that affects
sperm quality such as calciumblockers, tricyclic antidepressants,
demasculinizing medicine,
anabolic steroids, etc.

LIVE SMART

Based On True Stories

รางวัลแห่ง
ความอดทน
A PATH TO
TRAVELER FAMILY
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ครอบครัวชาวต่างประเทศทีม่ าเป็นแขกพิเศษให้เราวันนีค้ อื คุณรัชชะ กุมาร์ อายุ 49 ปี
และ คุณติน ติน หม่อ อายุ 36 ปี คู่รักนักธุรกิจจากเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในเมียนมา
ทั้งสองแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 แต่ยังไม่มีลูกสักที ไม่ว่าจะใช้วิธีการรักษา
ตามธรรมชาติหรือเข้ารับการรักษาจากแพทย์ภายในประเทศ ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ
จึงได้ตัดสินใจเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลเจตนิน เพียงไม่นานฝันของพวกเขา
ก็เป็นจริง และนับวันรอที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ว
ความพยายามแรก

อดทนและไม่ย่อท้อ

คุณรัชชะเล่าว่า หลังจากแต่งงานกันก็ยังไม่สามารถ
มี ลู ก ไว้ สื บ สกุ ล ได้ จึ ง ไปปรึ ก ษาแพทย์ ที่ บ ้ า นเกิ ด
ของเขา ซึ่งแพทย์ได้แนะน�ำให้ใช้วิธีธรรมชาติเป็นเวลา
1 ปี และใช้ยาอีก 6 เดือน แต่ก็ยังไม่มีข่าวดีที่ทั้งสอง
รอคอย จึ ง ตั ด สิ น ใจไปปรึ ก ษาแพทย์ เ ฉพาะทางที่
เมืองย่างกุ้งอีกครั้ง และได้รักษาต่ออีกราว 6 - 8 เดือน
รวมทั้งปรึกษาที่อื่นๆ อีกสองสามแห่ง แต่ผลที่ได้รับ
ก็ไม่แตกต่างไปจากเดิม

หลังจากผ่านไป 3 เดือน ดูเหมือนพระเจ้าจะยังไม่มอบ
โชคให้กับพวกเขา ทั้งคู่จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อท�ำ
เด็ ก หลอดแก้ ว หรื อ IVF (In-Vitro Fertilization)
ซึ่ ง เป็ น การปฏิ ส นธิ ภ ายนอกร่ า งกายรู ป แบบหนึ่ ง
ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด “ตอนนั้นผมบอกกับ
คุ ณ หมอว่ า ผมพยายามอย่ า งสุ ด ความสามารถ
มาตลอด 4 ปี ผมมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ทั้งเงิน การงาน
แต่ผมไม่มีลูก ซึ่งคุณหมอภิญโญได้ตอบว่า “หมอจะ
พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้พวกคุณมีลูก
ให้ได้ ไม่ต้องกังวล”

การเดินทางข้ามประเทศเพื่อ “ลูก”
หลังจากต้องพบกับความผิดหวัง ทั้งสองพยายาม
ขอค�ำแนะน�ำจากคนรอบข้าง “เราพยายามหาทางมีลกู
อยู่ 3 ปี จนวันหนึ่ง ผมมีโอกาสได้เจอลูกพี่ลูกน้อง
ที่เคยมาปรึกษาที่โรงพยาบาลเจตนินเมื่อ 4 - 5 ปีที่แล้ว
เขามีลูก 1 คน จากการรักษากับคุณหมอภิญโญ และ
เขาได้ย�้ำว่า ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ไหนอีกแล้ว ไปเจตนินนี่แหละ”
“ผมมีจ�ำนวนอสุจิน้อยกว่าเกณฑ์ และคุณภาพ
ไม่ดี ภรรยาของผมมีจ�ำนวนไข่น้อย และฮอร์โมนน้อย
คุณหมอภิญโญจึงให้ใช้ยาไปก่อน หากเข้าเดือนที่ 4
แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้กลับมาหาหมออีกครั้ง”
คุณรัชชะเล่าให้ฟังหลังจากเดินทางมาที่เจตนินและ
พบกับ น.ต.นพ.ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์
ครั้งนั้นคุณหมอภิญโญพูดกับทั้งคู่ว่า “คุณอาจจะ
มีโชคนะ บางทีพระเจ้าอาจมอบโชคให้คุณก็ได้”

มา 2 คน กลับ 3 คน
“หลังจากที่ท�ำ IVF เพียง 1 สัปดาห์ ผมก็ได้รับข่าวดี”
คุณรัชชะกล่าว “วันที่ผมรู้ว่าภรรยาผมตั้งครรภ์แล้ว
มันตืน้ ตัน มันมีความสุขมากๆ ความรูส้ กึ ของคนทีก่ ำ� ลัง
จะได้เป็นพ่อคนนัน้ มันไม่สามารถบรรยายได้ เป็นความ
รู้สึกที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เหมือนฝันที่เป็นจริง”
คุณรัชชะบอกถึงค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวของ
คุณแม่และการดูแลลูกน้อยในครรภ์ว่า “คุณหมอให้
ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ระมัดระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
การเดิน คุณหมอให้เขาเดินให้ช้าลง พักผ่อนให้มาก
นอกจากนี้ ช่ ว งแรกยั ง ให้ ห ลี ก เลี่ ย งอาหารรสเผ็ ด
ทุเรียน รวมไปถึง ผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นอย่างน�้ำมะพร้าว
มะละกอ และอาหารแสลงอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการแท้งลูก”
ด้านคุณติน ติน ได้กล่าวเสริมว่า “ร้องไห้เลย ดีใจ
และมีความสุขมากๆ เมื่อได้รู้ว่าก�ำลังจะมีลูกสมใจ”
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เฝ้าดู ดูแล และรอคอย
ก�ำหนดคลอดคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020
ซึ่งในวันที่ให้สัมภาษณ์ ทารกในครรภ์อายุ 9 สัปดาห์
แล้ ว “ตอนที่ คุ ณ หมออั ล ตราซาวด์ แ บบ 4 มิ ติ น้ั น
เรามีความสุขมาก เมือ่ ได้เห็นแขน ขา และอวัยวะทุกๆ
อย่างของลูก มันตื้นตันมากจริงๆ” คุณรัชชะ เล่าด้วย
สีหน้าเปี่ยมสุข
เมื่อถูกถามว่า คิดว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชาย
เขารี บ ตอบทั น ที ว ่ า “ผมคิ ดว่ า เป็ น เด็ กผู ้ ช ายครั บ”
พร้ อ มเสี ย งหั ว เราะครื้ น เครง แล้ ว กล่ า วเสริ ม ว่ า
“ตอนนี้เรายังไม่ทราบเพศ จนกว่าจะอายุ 16 สัปดาห์
แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ผมก็อยากให้ลูก
เจริญรอยตามผม เพราะผมมีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกิด
ในอนาคตผมหวังว่าลูกจะสามารถรับช่วงธุรกิจต่อ
จากผม และวันนั้นผมก็คงสามารถวางมือได้อย่าง
สบายใจ” ว่าที่คุณพ่อวาดฝันอย่างมีความสุข และ
ปูทางอนาคตของลูกไว้แล้ว
โอกาสของคนไม่ทิ้งฝัน
“ตั้งแต่เรามาขอค�ำปรึกษาที่นี่ ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
พนักงานทุกคนและการให้บริการทุกอย่างดีมากจริงๆ
จากนี้ไปไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ผมก็จะบอกทุกๆ คน
ว่าหากใครอยากมีลูกให้มาหาผม ผมจะเล่าทุกอย่าง
ให้ฟังว่าต้องท�ำอย่างไรบ้าง ที่ส�ำคัญคือโอกาสเดียว
ที่จะท�ำให้คุณมีลูกได้ คือที่นี่ ที่...เจตนิน หนึ่งเดียว
ในโลก” เขาทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม
คุ ณ รั ช ชะยั ง ได้ เ อ่ ย ถึ ง คุ ณ หมอภิ ญ โญไว้ อ ย่ า ง
น่าฟังว่า “แม้พระผู้เป็นเจ้าจะให้ทุกสิ่งกับผม แต่ว่า
คุ ณ หมอภิ ญ โญเป็ น คนเดี ย วที่ ท� ำ ให้ ผ มและภรรยา
มีลูกได้”

“ความรู้สึกที่ก�ำลัง
จะได้เป็นพ่อคนนั้น
ไม่สามารถบรรยายได้
ไม่อาจประเมินค่าได้
เหมือนฝันที่เป็นจริง”
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คุณรัชชะ กุมาร์ อายุ 49 ปี Raj Kumar, Age 49
คุณติน ติน หม่อ อายุ 36 ปี Thin Thin Maw, Age 36

LIVE SMART

Our special foreign guests today are Raj Kumar, 49, and Thin Thin Maw,
36, a business couple from a small town in Myanmar. Married in 2014,
they had been trying to have a baby by getting both natural and medical
treatments in the country but were never successful. At one point, they
decided to come to Jetanin to seek treatment. Not too long, their dream
came true, and now they are counting down to have a complete family.
The first effort

Be patient and never give up

Raj told us that, after their marriage, they were
unable to have a child. So, they went to see a
doctor in their hometown and he suggested
them to use a natural way for a year. They were
also on medication for another six months but
there was still no good news. Accordingly, they
decided to see a medical specialist in Yangon
again, where they received treatment for
another 6 – 8 months. After that they went to
consult with other few places, but it made no
difference.

After three months, it seemed like God had not
brought them any luck. The couple decided to
come back again to do IVF (In-Vitro Fertilization),
which is an external human fertilization that is
similar to the natural way the most. “Back then
I told the doctor that I had been trying my best
all along for four years. I was more than ready
in terms of financial security and career, but I
had no child. Dr.Pinyo said that “I will do my
best to make you have a child. No worries.”

Crossing the country for “a child”
After a series of disappointments, the couple
tried to seek advices from people around them.
“We had been trying to find a way to have a
child for three years. One day, I had a chance
to see my cousin who had consulted with
Jetanin about 4 – 5 years ago and had a child
already, receiving treatment from Doctor Pinyo.
He emphasized that no need to waste more
time to go to any hospitals and told us to go
straight to Jetanin.”
“I had a low sperm count and they were
low-quality sperms. My wife had a low number
of eggs and low hormone level. Doctor Pinyo
so prescribed us some medication. In four
months’ time, if there was nothing different, he
asked us to come back to him again,” Mr.Raj
recalled his memory when he met with Doctor
Pinyo Hunsajarupan.
At that time, Doctor Pinyo said to them that
“you might have some luck, God might bring
you good luck.”

Two arriving, three departing
“After undertaking IVF treatment for one week,
I received good news,” Raj said. “The day I
knew that my wife was pregnant, I felt
overwhelmed and extremely happy. The feeling
of a person who was going to be a father was
hard to describe. It was the feeling that was
invaluable. It was like a dream came true.”
Raj shared some suggestions for pregnant
mothers to take care of their unborn babies that
“the doctor told my wife to live like normal but
more carefully, especially when she walks. The
doctor told her to walk more slowly and rest
more. Besides, in the first stage of pregnancy,
she should avoid spicy foods including fruits
with cooling properties, such as coconut juice,
papaya, and other unwholesome foods in order
to reduce the risk of miscarriage.”
Thin Thin Maw added that “I cried, being
so glad and happy when I heard that I was
going to have a child as wished.”

Keeping eyes on, taking care of,
and keeping waiting
The expected date of delivery is by the end of
May 2020. By the time of this interview, the
unborn baby is nine weeks already. “When the
doctor conducted the 4D ultrasound scan, we
were very happy when seeing our baby’s limbs
and all organs. We felt really overwhelmed,”
Raj said with happy face.
Asked about his guess on the baby’s
gender, he promptly answered “I think it’s a
baby boy” and laughed out loud before adding
that “we still don’t know the gender until the
baby is 16 weeks. But no matter what gender
it is, either boy or girl, I would like my baby to
follow my footprints because I have my business
in my hometown. In the future, I hope that my
child will be able to take over the business.
When that day comes, I should be able to
happily retire.” The new father imagines happily
as he has paved the way for his child.
Opportunity for those who never
give up on their dreams
“Since we sought consultation here, we
have never found any problems at all. All staff
members and the services are very good
indeed. From now on, wherever I go, I will tell
everyone that if you want to have a child, just
come to me. I will share them everything like
what to do. And the important thing is the only
chance you can have a child is you have to
come here… Jetanin, the one and only place
in the world.” He ended the conversation with
a big smile.
He also paid Dr.Pinyo a compliment that
“although God has given me everything, Doctor
Pinyo is the only one who could give me and
my wife a child.”
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อยากมีลูก..?
เริ่มได้เลย
ไม่
ต
อ
้
งรอ
If you want a baby,
why wait?

แขกพิเศษอีกคู่ของคอลัมน์ Base on True Stories ฉบับนี้คือ
คุณณิชาภัทร จุฑารัตน์ หรือ “คุณใหม่” อายุ 29 ปี และ
คุณเจนณรงค์ จุฑารัตน์ หรือ “คุณโน๊ต” อายุ 31 ปี คู่รัก
ที่ ม าพร้ อ มรอยยิ้ ม สดใส และลู ก น้ อ ยวั ย 3 เดื อ นในครรภ์
เดิ น ทางมาจากจั ง หวั ดสระบุ รี เพื่ อ บอกเล่ า ประสบการณ์
อันแสนพิเศษนีโ้ ดยเฉพาะ ทัง้ คูเ่ ริม่ ต้นสร้างครอบครัวเมือ่ ปี 2558
ใช้วิธีปล่อยธรรมชาติเช่นเดียวกับคู่แต่งงานทั่วไป และไม่คิดว่า
จะมีปัญหามีบุตรยากเนื่องจากยังอายุไม่มาก จนเมื่อก้าวเข้าสู่
ปีที่ 3 ของชีวิตคู่ ก็ยังไม่สามารถมีลูกได้ดังใจหวัง
เริ่ม... ลองผิดลองถูก
“เราลองมา 3-4 ครั้งก็ยังไม่ได้ผล จนต้องห่างไป
ซักพักนึง คือมันผิดหวังมาก ต้องขอพักก่อน” หลังจาก
ตกลงกันว่าจะจริงจังในการมีลกู พวกเขาเคยไปปรึกษา
แพทย์ที่อื่นมาก่อน 2-3 ที่ โดยแพทย์ได้ท�ำการรักษา
ตามขั้นตอน ทั้งการนับวัน ฉีดยากระตุ้นไข่ รวมไปถึง
ฉีดเชือ้ เข้าโพรงมดลูก หรือ IUI (Intrauterine insemination)
รวมเวลาการรักษากว่า 6 เดือน ก็ยังไม่เป็นผล
“ทีนี้พอไม่ส�ำเร็จ ผมก็เลยคุยกับพี่สาวอย่างจริงจัง
เลยว่าจะท�ำอย่างไรดี ซึ่งพี่สาวผมก็เคยแนะน�ำที่นี่
มาตั้งแต่แรกแล้ว” คุณโน๊ตกล่าวเสริม
“ที่นี่เลย ชัวร์ เพราะมีแต่คุณหมอเก่งๆ พี่เขาพูด
แบบนี้เลย” คุณใหม่เล่าถึงประสบการณ์การรักษา
ก่อนมาที่โรงพยาบาลเจตนิน
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เริ่ม... เห็นแสงสว่าง
“เคสของพี่สาวของผมยากกว่า คือมีปัญหากัน
ทั้งสองคนแต่ก็ยังส�ำเร็จ จึงมั่นใจมากว่าคู่เราก็ต้องได้”
ช่วงกลางปี 2562 ทัง้ คูจ่ งึ ได้โทรมานัดหมายเพือ่ เข้ารักษา
กับคุณหมอ โดยคุณใหม่ได้เล่าถึงความรู้สึกในครั้งแรก
ที่ พ บกั บ คุ ณ หมอว่ า “คุ ณ หมอน่ า รั ก มาก พู ด น้ อ ย
แต่สามารถตอบค�ำถามเราได้หมด และยังมีเจ้าหน้าที่
คอยให้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ แ รก ซึ่ ง การมี ค นแนะแนวทาง
การรักษา ช่วยให้เรารู้ข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น ต่างกับ
ที่อื่นที่ไม่มีคนให้ข้อมูลตรงนี้”
“คือเขาจะคอยบอกรายละเอียดว่า การที่เราท�ำ
ขัน้ ตอนตรงนี้ มันจะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์อะไรบ้าง ช่วยให้เรา
เห็นแสงสว่างทีป่ ลายทางได้ชดั เจนขึน้ ” คุณโน๊ตช่วยสรุป
จากการตรวจร่ า งกายคุ ณ ใหม่ แ ละคุ ณ โน๊ ต
อย่างละเอียด พบว่า สาเหตุของการมีภาวะมีบุตรยาก
เกิดจากคุณใหม่มีฮอร์โมนต�่ำกว่าปกติ ทางคุณหมอ
จึงได้ท�ำการรักษาด้วยวิธีการท�ำเด็กหลอดแก้ว หรือ
IVF (In-Vitro Fertilization)
“เราตั้งใจจะมาท�ำเด็กหลอดแก้วที่เจตนินอยู่แล้ว
คือกะจะมาปิดจ๊อบที่นี่เลย” จบประโยคของคุณใหม่
ก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะครื้นเครงของผู้ฟัง
เริ่ม... ขั้นตอนการรักษาที่ถูกทาง
“เพราะเรามีปัญหาฮอร์โมนต�่ำ ท�ำให้ประจ�ำเดือน
มาไม่ปกติ คุณหมอจึงเริม่ ต้นด้วยการให้ยาปรับฮอร์โมน
ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วมาก คือ
ให้ยาปรับฮอร์โมนปุ๊บ กระตุ้นไข่ไม่กี่อาทิตย์ ก็เตรียม
เก็บไข่เลย” คุณใหม่ได้เล่าถึงขั้นตอนในการรักษา
คุณโน๊ตช่วยเสริมว่า “การกระตุน้ ไข่นี้ มันต้องใช้วธิ ี
ฉีดเข้าชั้นไขมันหน้าท้องเอง และแต่ก่อนเค้า (คุณใหม่)
กลัวมาก ร้องไห้เลย และที่เคยรักษาที่อื่นก่อนหน้านี้
ก็ต้องฉีดเอง แต่จุดที่ท�ำให้เค้าหายกลัวคือ ที่เจตนิน
จะมีพยาบาลคอยแนะน�ำวิธีการฉีด โดยเฉพาะครั้งแรก
จะให้เราลองฉีดให้ดูเลย ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและ
อุ่นใจได้ดีมาก”
“จากฉีดวันละเข็มก็เป็นสองเข็ม ตอนนี้เซียนแล้ว
(หัวเราะ)” คุณใหม่กล่าวด้วยน�้ำเสียงภาคภูมิใจ
จากนั้น ก็เข้าสู่ขั้นตอนการเก็บไข่ ซึ่งคุณหมอ
แจ้งว่าสามารถเก็บไข่ได้ถึง 20 ใบ แต่มีไข่ที่มีสภาพ
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“การได้เป็นแม่
เป็นบทบาท
ที่ท�ำให้เรา
มีความสุข
มากกว่า
อย่างอื่น”
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สมบูรณ์พร้อมผสม 10-12 ใบ ถึงตรงนี้คุณโน๊ตเล่า
เสริมว่า “คุณหมอบอกว่าไข่ที่ผสมเป็นตัวอ่อนแล้ว
มีหลายเกรดทั้ง AB, BB, BC คุณหมอเลือกตัวอ่อนที่
แข็งแรงที่สุด และให้เราเลือกว่าจะใส่เข้าไปครั้งละตัว
หรือสองตัว ซึ่งเราก็เห็นว่าอายุยังไม่มาก ก็ขอใส่เข้าไป
1 ตัวก่อน จะเหลือตัวอ่อนอีก 9 ตัวแช่แข็งเก็บไว้
ขั้นตอนทุกอย่างรวดเร็วมาก”
เริ่ม... ครอบครัวสมบูรณ์

Our special guests for this volume’s ‘Based on True Stories’ are
Miss Nichapat “Khun Mai” Jutarat (29 years old), who’s having a 3-month
old baby, and her lovely husband Mr. Jennarong “Khun Note” Jutarat
(31 years old). The couple traveled a distance from their home in
Sara Buri Province, wearing their gleeful smiles and ready to share
their great experience with us. They started their happy marriage life
in 2015 and tried it the natural way. They didn’t think there would be
a problem as both were so young, not until the third year of their marriage
without success.

“วันใส่ตัวอ่อน หรือ IVF ในเดือนกันยายน คุณหมอ
ก็มาตบขาเรา แล้วพูดว่า ติดแน่ๆ (หัวเราะ)” คุณใหม่
เล่า ซึ่งคุณโน๊ตได้เล่าต่อว่า “ใส่เสร็จก็ให้นอนที่นี่เลย
ไม่อยากเดินทางกลับสระบุรี เพราะระยะทางมันตัง้ 200
กว่ากิโลเมตร ก็ให้นอนนิ่งๆ ไปเลย 4 วัน” หลังจากนั้น
14 วัน คุณหมอก็นัดตรวจและฟังผล
“ตอนรู้ผล ก็อธิบายความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกัน
มันตืน้ ตัน ความคิดทุกอย่างมันไหลเข้ามาในหัวหมดเลย
เช่น เราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วนะ จะท�ำอะไร
ก็ต้องคิดเยอะขึ้น ต้องวางแผน มันมาหมด” ว่าที่
คุณพ่อเล่าถึงความรู้สึก
ขณะที่คุณใหม่ก็เล่าว่า “เราผ่านการเป็นนักเรียน
เป็นลูก แต่ยังไม่เคยรับรู้เลยว่า การได้เป็นแม่มันเป็น
บทบาทที่ท�ำให้เรามีความสุขมากกว่าอย่างอื่น” แล้ว
เสียงคุณใหม่ก็สะดุด น�้ำตาเอ่อด้วยความตื้นตันใจ
การเริ่ม... ท�ำได้เสมอ เมื่อใจเราพร้อม
ในวันนี้คุณพ่อโน๊ตและคุณแม่ใหม่ ทราบแล้วว่า
พวกเขาได้ลกู สาว ทีม่ กี ำ� หนดคลอดในเดือนพฤษภาคม
2563 โดยได้ตั้งชื่อเล่นว่า “เจณิส” และมีชื่อจริงคือ
“เจณิสรา” อันมาจากชื่อของพ่อกับแม่ เพื่อแสดงถึง
ความรักของพ่อและแม่ที่จะอยู่กับเขาตลอดไป อีกทั้ง
ยังตั้งใจว่าจะกลับมารับน้องๆ ของเจณิสที่ฝากแช่ไว้
ไปอยู่ด้วยกัน เมื่อเจณิสอายุ 1-2 ขวบ
ก่อนจากกัน ว่าทีค่ ณุ พ่อได้ให้ขอ้ คิดส�ำหรับคนอืน่ ๆ
ที่อยากมีลูก แต่มีภาวะการมีบุตรยากไว้ว่า “อย่ารอ
เมื่อพร้อมแล้วจึงมา เพราะเวลาและอายุไม่เคยรอเรา
และคุ ้ ม ค่ า มากกั บ เงิ น ที่ จ ่ า ยไป เพราะ “ลู ก” เป็ น
ของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้”
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Trying their luck
“We had tried it for 3-4 times but to no avail.
We were so disappointed that we decided to
take a break.” Upon agreeing on having a baby,
the couple consulted with the doctors at a few
hospitals. They followed the doctors’ advice
such as ovulation check, follicle stimulant shots,
as well as IUI (intrauterine insemination).
The whole process took 6 months but did not
yield the result.
“Once we failed, I talked to my sister and
she insisted that we try visiting Jetanin. She
originally suggested us to come here,” Khun
Note added.
“You must try it there. Jetanin has the best
doctors, she said.” Khun Mai recalled her
experience that brought them to Jetanin.
Finally, hope.
“My sister’s case was more complicated.
The problems were from both of them. Still, they
were successful. That made us believe that we
could make it too.” Mid 2019, They called
Jetanin and asked for an appointment with a
doctor. Khun Mai shared her thoughts about
their first visit, “The doctor was very nice. He
might be a little quiet, but he never left our
questions unanswered. The staff who provided
us with information was also very helpful. It was
totally different when we were equipped with
every information we need to know. It’s
something we never experienced elsewhere.”
“They went into details about what possible
results we could see from each process. That
made us start to see the light at the end of the
tunnel,” Khun Note said.
After thorough examination on both Khun
Mai and Khun Note, the doctor concluded that
their infertility was due to the insufficient
hormones in Khun Mai’s body. They were then
suggested to take an IVF.
“IVF was already our intention for coming
here. We had decided we would go all the way
at Jetanin,” Khun Mai said. Everyone burst into
laughter.

A complete family

A good start is a jump start.
“With my low hormone level, my menstruation
period is not punctual. The doctor started with
giving me some medication that helped regulate
my hormone level. Everything went so fast.
After a few weeks of medication and follicle
stimulation, my eggs were ready to be
collected,” Khun Mai told us about the process.
Khun Note added, “This follicle stimulation
requires you to inject the shots at the belly fat
by yourself. At first, she (Khun Mai) was so
frightened and cried a lot. She had been through
it with previous treatments at other hospitals.
But at Jetanin, the nurses carefully taught her
how to inject the shots. She got to take her first
shot under the nurses’ observation. That really
made her feel more confident and secure.”
“It started from one shot a day, then two
a day. Now I’m a pretty good at it (laugh),” Khun
Mai proudly boasts her injection skill.
“When the time had come for egg collection,
the doctor informed us that we could have as
many as 20 collected, but only 10-12 were
healthy and ideal for the fertilization,” Khun Note
said, “The doctor then informed us that there
were different grades of embryos we got, like
AB, BB, and BC. He chose the best ones
available and asked if we wanted to go for 1 or
2 embryos at this time. We thought we were still
young and decided to go for only 1. The other
9 embryos were then frozen and stored for later.
The process was fast and smooth.”

“On the day of transfer in
September, the doctor calmed
me and said we were definitely
going to make it (laugh),” Khun Mai
said. Khun Note then continued, “We
stayed here after the transfer
as we did not want to travel over 200
kilometers back to Sara Buri. I let her lie
still in bed for 4 days.” 14 days afterwards,
they came back for an appointment to hear
the results.
“When we realized it was successful, we
were so thrilled and speechless. All the thoughts
were flowing through my mind. Like we could
no longer live the life like we used to. We needed
to plan better. Something like that,” the fatherto-be recalled the very moment he knew he was
going to be a father.
Khun Mai added, “We used to be a child.
But this would be a new experience to me, to
become a mother. It is the role that makes me
over the moon.” She paused and burst into
joyful tears.
You can always take the first step.
Today, our new parents, Khun Note and
Khun Mai, already know that they are going to
have a baby girl, who was anticipated to be
delivered in May 2020. The girl has been
nicknamed “Janise”, with her real name
“Jenissara” derived from both her parents’
names to show how much she is loved by her
parents. The couple also intends to return to
Jetanin for Janise’s siblings when the little girl
reaches 1-2 years old.
Before we leave, the father-to-be has left
some tips for other people with infertility
problems: “Don’t just wait until you think you’re
ready. Time and aging wait for no one. It is
totally worth every cent you pay, as your “child”
is really an invaluable gift.
Jetanin Journal // 31
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Stress and pregnancy

ความเครียดกับคุณแม่ตั้งครรภ์

อารมณ์ของแม่ท้องมีความส�ำคัญต่อลูกน้อยในครรภ์มาก เพราะแค่อารมณ์ซึมเศร้า
รวมถึงอาการเครียดนัน้ ส่งผลเสียต่อลูกได้ระหว่างตัง้ ครรภ์ คนท้องบางคนจะมีอารมณ์
ขึ้นๆ ลงๆ เป็นครั้งคราวตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ นั่นก็เพราะตอนท้องร่างกาย
ของแม่เปลี่ยนไปมากมาย เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน อารมณ์สวิงไปมา
และยากที่จะควบคุมได้ โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก นอกจากนี้ อาการ
ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ อาทิ อาการคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ นอนน้อย
ปวดหลัง ปัสสาวะบ่อย ก็ส่งผลท�ำให้คนท้องเบื่อ เหนื่อย เครียด ขึ้นไปอีก
แม้ว่าอารมณ์ของคุณแม่
จะส่งผ่านถุงน�้ำคร�่ำไปหา
ลูกไม่ได้ แต่ฮอร์โมนของ
คุณแม่สามารถท�ำได้
Although mother’s
emotion cannot pass
to the unborn baby
through the amniotic
sac, the mother’s
hormone can do.

Emotions of pregnant women are important to unborn babies. Depression
and stress can affect the unborn during pregnancy. Some pregnant women
get emotionally upset from time to time during pregnancy. That’s because
the mother’s body undergoes significant changes, including hormonal
changes where fluctuating hormone levels can cause mood swings. These
changes are hard to control, especially in the first trimester of pregnancy.
Besides, pregnancy related conditions, such as morning sickness, tiredness,
insomnia, sleep deprivation, backache, and increased urinary frequency,
make pregnant mothers feel even more bored, tired, and stressed.
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≥ How a pregnant woman's
stress can affect her
unborn baby

≥ ความเครียดส่งต่อจากแม่สู่ลูก
ในครรภ์ได้อย่างไรบ้าง
เมื่ อ คุ ณ แม่ ตั้ ง ครรภ์ เ กิ ดความเครี ย ด
ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน 2 ชนิด คือ
ฮอร์ โ มนคอร์ ติ ซ อล (cortisol) และ
อะดรีนาลีน (Adrenaline) โดยผลกระทบ
ที่ เ กิ ด จากความเครี ย ดนั้ น แบ่ ง ออก
เป็น 2 ฝั่ง
• ฝั่งมารดา
เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเครียดจะ
ทานอาหารไม่ได้ หรือทานได้มากกว่า
ปกติ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น ภู มิ ต ้ า นทานต�่ ำ ลง
จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้
ร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีน ท�ำให้
หลอดเลือดตีบ ความดันสูง และหัวใจ
เต้นเร็วขึ้น
• ฝั่งทารก
จากงานวิจัยของ Psychological Science
พบว่า เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าสู่เดือน
ที่ 6 ลูกในครรภ์จะสามารถรับรู้อารมณ์
ของคุณแม่ได้ อารมณ์ที่คุณแม่รู้สึกนั้น
จะเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก� ำ หนดทั ศ นคติ
ของลูกด้วย แม้ว่าอารมณ์ของคุณแม่
จะส่ ง ผ่ า นถุ ง น�้ ำ คร�่ ำ ไปหาลู ก ไม่ ไ ด้
แต่ฮอร์โมนของคุณแม่สามารถท�ำได้
ถ้าลูกได้รับฮอร์โมนนี้บ่อยๆ ลูกก็จะมี
อาการเครียดเรื้อรัง แถมยังท�ำให้ลูก
มีอาการโคลิคเมื่อคลอดออกมาด้วย
โดยฮอร์ โ มนแห่ ง ความเครี ย ดหรื อ
คอร์ ติ ซ อล ถ้ า ร่ า งกายได้ รั บ บ่ อ ยๆ
หรือได้รับมากไป นอกจากจะท�ำให้เป็น
โรคอ้วนแล้ว ยังส่งผลต่อการท�ำงาน
ของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนรู้ และความจ�ำลดลง

When stressed, a pregnant
mother’s body will release
two hormones – cortisol and
adrenaline. The stress’s impacts
can be divided into two sides:

• Mother’s side
when stressed, pregnant mothers
will have conditions, such as
being unable to eat, eating less
or overeating, insomnia, being
tired, headache, and nausea.
These conditions can weaken the
immune system, which allows
easy infection. In addition, the
body will release adrenaline,
causing atherosclerosis, high
blood pressure, and increased
heart rate.
• Unborn baby’s side
Psychological Science’s study
suggests that in the sixth month
of pregnancy, an unborn baby
can sense mother’s emotion. What
the mother is feeling can be one
of the factors that can determine
child’s attitude. Although mother’s
emotion cannot pass to the
unborn baby through the amniotic
sac, the mother’s hormone can
do. If the baby receives the
hormone frequently, it can get
chronic stress and even get colic
after birth. An excess of cortisol
not only causes obesity but also
impairs the ability of the
hippocampus, which involves
human learning and memory.

≥ วิธีคลายเครียดส�ำหรับคุณแม่
เข้าใจ เรียนรู้ ยอมรับ คือ วิธีดีที่สุด
ส�ำหรับจัดการความเครียดของคุณแม่
ระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อรู้ตัวว่าเครียด
ต้องเริ่มท�ำความเข้าใจกับตัวเองว่า
ความเครี ย ดเหล่ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น จาก
ฮอร์โมนธรรมชาติและความกังวลของ
ตัวเอง และหาวิธีรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เช่ น หาวิ ธี ผ ่ อ นคลาย ท� ำ กิ จ กรรม
คลายเครี ย ด ซึ่ ง อาจเป็ น กิ จ กรรม
ที่ชอบท�ำอยู่แล้ว หรือกิจกรรมใหม่ๆ
ที่ อ ยากลอง เช่ น ดู ห นั ง ฟั ง เพลง
ท� ำ งานศิ ล ปะ จั ด ดอกไว้ วาดรู ป
ออกก�ำลังกายเบาๆ เช่น โยคะ ว่ายน�้ำ
นั่งสมาธิ เปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าว
นอกบ้าน หรือออกไปพบปะเพื่อนๆ
นอกจากนี้ คนรอบข้างก็ถือเป็น
ส่วนส�ำคัญที่จะช่วยลดความเครียด
ของคุ ณ แม่ ไ ด้ โดยเฉพาะสามี แ ละ
คนในครอบครัวที่ควรท�ำความเข้าใจ
ธรรมชาติของคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ รวมถึง
มีความกังวลต่างๆ จึงควรดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ ให้กำ� ลังใจให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
สามารถท�ำได้

≥ Ways to relieve stress
during pregnancy
Understanding, learning, and
accepting are the best ways to
manage mother’s stress during
pregnancy. When you realize that
you are stressed, try to make
yourself understand that such
stress occurs from your hormones
and your own concern. Then you
should prepare yourself to deal
with it, such as find the ways to
relax by doing some activities,
either your favorite ones or the
new ones that you want to try,
such as watching movie, listening
to music, doing art and craft,
arranging flowers, painting, doing
gentle exercises such as yoga
and swimming, doing meditation,
dining out, and meeting friends.
Besides, people around you,
especially your husband and
family members, are also an
important part in reducing your
prenatal stress. They should
understand the nature of pregnant
women in relation to emotional
changes and concerns. They
should also take care of you well
and give support as much as
possible.

“ต้องเริ่มท�ำความเข้าใจว่า
ความเครียดเหล่านั้นเกิดขึ้น
จากฮอร์โมนธรรมชาติและ
ความกังวลของตัวเอง”
Jetanin Journal // 33
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Eating well before conceiving to ensure safety
กินให้ดีตั้งแต่ก่อนท้อง รับรองปลอดภัย

FRUITs

Eating
well
before

pregnancy
คุณผู้หญิงที่เตรียมพร้อมตั้งครรภ์ ควรเริ่มต้นเลือก
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และกินอาหารครบห้าหมู่ให้เป็น
นิสัย โภชนาการที่ดีส�ำคัญต่อสุขภาพและยังช่วยให้
การตั้งครรภ์มีคุณภาพอีกด้วย เราจึงขอแนะน�ำอาหาร
ส�ำหรับว่าที่คุณแม่ควรรับประทาน เพื่อสุขภาพของ
คุณแม่และตัวน้อยที่จะมาในอนาคต
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Women who are preparing themselves for
pregnancy should get started by choosing to
eat healthy food and eating the five food
groups regularly. Good nutrition is essential
for health and can ensure a healthy pregnancy.
Below here are our recommended foods you
should eat for your own and your future baby’s
health.
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1. กรดโฟลิก

1. Folic acid

อาหารที่ อุ ด มด้ ว ยกรดโฟลิ ก พบได้ ใ นซี เ รี ย ลเสริ ม
วิตามิน ผักและผลไม้ทมี่ รี สเปรีย้ ว และควรรับประทาน
กรดโฟลิก 400-600 มก. เป็นประจ�ำทุกวันระหว่าง
เตรียมตั้งครรภ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งครรภ์มีคุณภาพ
และลดความเสี่ยงของความพิการของทารกแรกเกิด
ได้ด้วย

Foods full of folic acid include fortified cereals
and sour fruits and vegetables. During your
preparation for pregnancy, you should take folic
acid 400 – 600 mg. daily to ensure a healthy
pregnancy and reduce risks of birth defects.

2. โปรตีนคุณภาพสูง

Folic

อาหารที่ มี โ ปรตี น สู ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การปฏิ ส นธิ
ซึ่งพบได้ในไข่ สัตว์ปีกเนื้อขาว และปลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 เช่น
ปลาแซลมอน แต่ ห ากเป็ น มั ง สวิ รั ติ ใ ห้ รั บ ประทาน
พืชตระกูลถั่วแทน ซึ่งพบได้ในผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

Crucial for fertilization, foods with high-quality
protein include eggs, poultry, and fish,
especially those fish that are rich with omega
3, such as salmon. However, if you are
vegetarian, you can eat nuts instead, such as
soybean products.

3. กรดไขมันโอเมก้า 3

3. Omega-3 fatty acid

โอเมก้า 3 เป็นสารอาหารยอดเยีย่ มทีค่ ณุ ควรทานตัง้ แต่
ก่อนตั้งครรภ์ เพราะร่างกายของเราต้องการไขมัน
ที่ช่วยให้ฮอร์โมนท�ำงานได้เหมาะสม พร้อมรับกับ
การตั้งครรภ์ที่ก�ำลังจะมาถึงได้ และเมื่อคุณตั้งครรภ์
โอเมก้า 3 เป็นสารอาหารที่ดีส�ำหรับการพัฒนาสมอง
ของทารกด้วย

Omega-3 is considered a superfood which you
should eat even before pregnancy because the
body needs fat to help maintain proper hormone
function and get ready for pregnancy. When
you get pregnant, omega-3 is good for your
baby’s brain development.

4. นมไขมันเต็ม

4. Whole milk

ผลิตภัณฑ์นมมีสารอาหารจ�ำพวกแคลเซียมและโปรตีน
ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ คุณอาจจะต้อง
เปลี่ยนจากที่เคยดื่มนมพร่องมันเนยเป็นนมไขมันเต็ม
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มากกว่า

Milk products contain calcium and protein that
help increase your chance of getting pregnant.
You might need to change from drinking low-fat
milk to whole milk instead so that your body
can get more nutrients.

5. ผลไม้และผัก

acid

2. High-quality protein

เพิ่มผลไม้และผักในแต่ละมื้อจะช่วยเตรียมร่างกาย
ของคุณให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ เพราะผลไม้และผัก
อุดมด้วยสารอาหารจ�ำเป็นและสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย และยังช่วยให้ขับถ่าย
ง่ายด้วย สิ่งส�ำคัญคือควรใส่ใจกับการล้างให้สะอาด
เพื่อก�ำจัดสารเคมีตกค้างที่เป็นพิษต่างๆ ก่อนบริโภค

5. Fruits and vegetables
Eating larger portions of fruits and vegetable
in each meal can help prepare your body for
pregnancy as they are rich with essential
nutrients and anti-oxidants that help reduce
inflammation in the body and improve your
bowel movement. The most important thing,
however, is you have to wash them thoroughly
to remove any toxic chemical residues before
consumption.
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มีลูกตอนอายุมาก
เสี่ยงอะไรบ้าง

สาวๆ ที่อายุล่วงเลยเข้าเลขสามอาจจะคิดว่าวัยนี้ 30 ก�ำลังแจ๋ว ยังท�ำกิจกรรมต่างๆ เหมือนสมัยวัยรุ่นได้
ซึ่งนั่นก็อาจจะจริง แต่หากพูดถึงเรื่องการจะมีลูกแล้ว ว่าที่คุณแม่วัยนี้จะเริ่มตั้งครรภ์ยากขึ้น และยังอาจ
มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย มาไขข้อข้องใจกันว่าท�ำไมคุณสาวๆ จึงจ�ำเป็นต้องวางแผนการมีลูกกันแต่เนิ่นๆ

Women over 30 might think that age does not matter. They can still do anything like teenagers.
That might be true. When we talk about pregnancy, however, women in this age tend to have
difficulty getting pregnant and have more risks of pregnancy. Reading below and you will
know why women need to make an early plan before getting pregnant.
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มีลูกตอนอายุมาก
คืออายุเท่าไหร่
การตัง้ ครรภ์ของสตรีอายุมาก (Advanced maternal age)
หมายถึง ผู้หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป การตั้งครรภ์
หลังอายุ 35 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงทางการแพทย์สูงขึ้น
กว่าหญิงอายุนอ้ ย เสีย่ งทัง้ ต่อตัวเองและทารกในครรภ์

วัยที่เหมาะสม
กับการมีลูก
วัยทีเ่ หมาะสมในการมีลกู มากทีส่ ดุ คือช่วงอายุ 20-29 ปี
และจะค่อยๆ ลดคุณภาพลงตั้งแต่อายุ 30 ปี และ
ต�่ำลงมากในช่วงหลังอายุ 35 ปีเป็นต้นไป

ท้องตอนอายุมาก
เสี่ยงอะไรบ้าง
1.ไข่ฝ่อ
ผู้หญิงเกิดมาพร้อมจ�ำนวนไข่ในรังไข่ที่มีจ�ำกัด เมื่อ
อายุมากขึ้นไข่บางส่วนจะฝ่อสลายไปบ้าง และโอกาส
ที่จะเหลือไข่ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งน้อยลง รวมถึงเพิ่ม
โอกาสและความเสี่ยงที่ตัวอ่อนมีความผิดปกติด้วย
2. เสี่ยงแท้ง
ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูกเพิ่มขึ้น
โดยจะเริ่มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป อาจแท้ง
ได้ทงั้ ตัวอ่อนทีม่ ชี ดุ โครโมโซมปกติและผิดปกติ มักเกิด
การแท้งในช่วงอายุครรภ์ 6-14 สัปดาห์ สาเหตุเกิดจาก
คุณภาพไข่ทลี่ ดลง และการเปลีย่ นแปลงของมดลูกและ
ฮอร์โมนในร่างกาย
3. เสี่ยงตั้งครรภ์นอกมดลูก
ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้
โดยจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ 4-8 เท่าเมือ่ เทียบกับผูห้ ญิง
อายุน้อย เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ท�ำให้
เกิดรกผิดปกติ หรือการท�ำงานของท่อน�ำไข่ที่เสื่อมลง

4. เสี่ยงครรภ์เป็นพิษ
แม่ ที่ ตั้ ง ครรภ์ ต อนอายุ เ กิ น 35 ปี ขึ้ น ไป พบว่ า มี
ความเสี่ ย งเกิ ด ครรภ์ เ ป็ น พิ ษ ได้ ซึ่ ง ครรภ์ เ ป็ น พิ ษ
เป็นภาวะที่เป็นอันตรายทั้งแม่และลูก เป็นสาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้แม่เสียชีวติ ได้ ในกรณีครรภ์เป็นพิษรุนแรงนานๆ
อาจท�ำให้ทารกเติบโตช้า เด็กตัวเล็ก ขาดออกซิเจน
อาจคลอดก่อนก�ำหนด หรือแท้งได้
5. เบาหวานเสี่ยงลูกพิการ
มี โ อกาสเกิ ด โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง การมี โ รค
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ท�ำให้ทารกเสี่ยงมีพัฒนาการ
ร่างกายผิดปกติ พิการ หรือเสียชีวิตได้
6. ลูกเป็นดาวน์ซินโดรม
มีโอกาสทีก่ ารแบ่งตัวต่อของเซลล์ไข่มคี วามผิดพลาดได้
และเกิ ด เป็ น เซลล์ ไ ข่ ที่ มี จ� ำ นวนโครโมโซมผิ ด ปกติ
ซึ่งท�ำให้ลูกที่เกิดมามีภาวะโครโมโซมผิดปกติ หรือ
ดาวน์ซินโดรมมากขึ้น
7.ทารกน�้ำหนักน้อย
ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีอัตราการคลอด
ทารกน�้ำหนักน้อยสูงกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์อายุ 20-34 ปี
ซึ่งการที่ทารกมีน�้ำหนักน้อยตั้งแต่แรกเกิด เสี่ยงต่อ
การเสี ย ชี วิ ต ช่ ว งแรกคลอด เสี่ ย งต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ย
หรือมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กที่มีน�้ำหนักมากกว่า
2,500 กรัมขึ้นไป

วางแผนเพื่อลดความเสี่ยง
ถึงแม้การตั้งครรภ์ตอนอายุมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
แต่ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า ก็ท�ำให้การ
ตั้งครรภ์ตอนอายุ 35 ขึ้นไปไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ขอเพียงวางแผนให้พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ
รวมถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย
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Risks of pregnancy problems
in older mothers
3. Ectopic pregnancy

women over 35 has risky factors to have this
complication. Compared to younger women, they
have risk of ectopic pregnancy 4 – 8 times higher.
This is caused by either chromosomal abnormalities,
which can lead to abnormalities of the placenta, or
dysfunctional fallopian tube.

How old is considered
advanced maternal age?

Advanced maternal age refers to women
who are pregnant at age 35 or older. Pregnancy
after 35 is more likely to have medical risks
compared to pregnancy in younger ages.
It is risky to both the mothers and the unborn.

Ideal age to get pregnant

The best age to have a baby is between the
ages of 20 – 29. After 30, women’s fertility
starts to drop and, after 35, it declines more
significantly.

What are the risks of
pregnancy in older ages?
1. Blighted ovum

women are born with a fixed number of eggs.
As they get older, the quality of their eggs
diminishes. The chance that the remaining eggs
are still in good quality also lessens, while there
are high risks that embryos will be abnormal.

2. Risk of miscarriage

the older the women are, the higher the risk of
miscarriage is, and it will be increasing at the
age of 35 up. The miscarriage can happen with
both embryos with normal chromosomes and
those with abnormal ones. The miscarriage
often happens during 6 -14 weeks of pregnancy.
The main reasons are the decrease of eggs
and changes of womb and hormones.
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4. Preeclampsia

it is suggested that pregnant mothers over 35 run
the risk of having preeclampsia, which is dangerous
for both the mothers and the unborn and can cause
death to the mothers. In case of severe preeclampsia
for a long time, the complications may include fetal
growth restriction, low birth weight, lack of oxygen,
preterm birth, or miscarriage.

5. Diabetes that may increase birth defect risk

older mothers are more likely to get diabetes. If the
mothers get diabetes during pregnancy, there are
risks of birth defects or death.

6. Risk of having a baby with Down syndrome

there are chances of abnormal cell division,
resulting in an abnormal number of chromosomes.
As a result, the newborn will have chromosomal
abnormalities or Down syndrome.

7. Low birth weight

pregnant women over 35 has higher rate of giving
birth to babies with low birth weight than those who
get pregnant between the ages of 20-34. Infants
with low birth weight tend to die soon after birth, to
get sick, or to have slow development compared
to those with the weight over 2,500 grams.

Making a plan to reduce the
risks

Although advanced maternal age poses higher
risks, advanced medical technology can lower the
concern of getting pregnant at the age over 35. It
is recommended to make a preparation plan to
reduce any risks and to seek advice from medical
specialists.
Source / แหล่งที่มา www.gedgoodlife.com
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Useful applications for new moms
แอปพลิเคชันตัวช่วยคุณแม่มือใหม่

คุณแม่มือใหม่ย่อมต้องการผู้ช่วยในการรับมือกับเจ้าตัวเล็ก เราขอแนะน�ำแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณเข้าใจ
และควบคุมสถานการณ์ทไี่ ม่คนุ้ เคยได้อยูห่ มัด ไม่วา่ จะเป็นค�ำแนะน�ำด้านโภชนาการ ติดตามการเจริญเติบโต
รวมถึงการวางแผนเพื่ออนาคตของลูกรักด้วย
A new mother might need an assistant to deal with a newborn. Let us introduce you the applications
that will help you understand and gain control over all unfamiliar situations. These apps will empower
you about infant nutrition, child development, and planning for your child’s future.
▶▶▶

Pregnancy Workouts
& Wellness

แอปส�ำหรับคุณแม่สายออกก�ำลังกายที่ต้องการฟิตแอนด์เฟิร์มแม้ตอนตั้งครรภ์
แอปนี้ จ ะสอนการออกก� ำ ลั ง กายทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ตั้ ง ครรภ์ อ ย่ า งปลอดภั ย
ภายในแอปประกอบไปด้วยเคล็ดลับการออกก�ำลังกาย สูตรอาหารที่ดีต่อ
ทั้งคุณแม่และลูกน้อย การฝึกสมาธิหรือฝึกลมหายใจให้ผ่อนคลาย พร้อมกับ
ค�ำแนะน�ำต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย
This application for the mothers who love doing exercises even during
pregnancy will teach how to safely do exercise before and after
pregnancy. Inside the app, you will find exercise tips, food recipes good
for both mother and unborn baby, meditation and breathing techniques
for relaxation, and other suggestions that are beneficial for child growth
and development.

theAsianparent
Parenting Tips
แอปที่ ท� ำ ให้ คุ ณ แม่ ติ ด ตามพั ฒ นาการและเห็ น ความแตกต่ า งของลู ก น้ อ ย
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัย 4 ขวบ มีข้อมูลแหล่งความรู้หรือบทความเกี่ยวกับ
ชีวิตครอบครัว การตั้งครรภ์ สุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาการ เทคนิคการเลี้ยงลูก
รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจอัปเดตอยู่เสมอ และยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆ ได้อีกด้วย
This app allows you to monitor your baby’s development during
pregnancy up to four years. The app is packed with sources of
knowledge or articles about family life, pregnancy, mother and child
health, development, and child-rearing techniques, including updated
news and information. There is also a space for parents to exchange
and share their ideas and experiences.
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Money Lover:
Expense Tracker
หากคุณจะเริ่มวางแผนอนาคตให้กับลูกน้อยต้องไม่พลาดแอปนี้ ที่จะช่วย
ให้คุณแม่จัดการกับบัญชีรายรับรายจ่ายและช่วยวางแผนทางด้านการเงิน
ที่สามารถย้อนดูรายจ่ายที่เคยจ่ายไปเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการในอนาคต
อีกทัง้ ยังมีคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการจัดการกับงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ได้อกี ด้วย
If you is going to start planning the future for your baby, don’t miss
this app. It can assist in managing your income and expenditure account
and financial planning. You can track back your expenditure
for future management. Useful advice on budgeting and expenditure
management is also available.

อยากให้ลกู น้อยได้หลับสบาย หลับยาวนานโดยไม่ตนื่ มากลางดึก กับซาวน์เสียง
แบบต่างๆ ซึ่งแยกหมวดหมู่ไว้ เช่น ช่วงกลางวัน กลางคืน เสียงที่จะได้ยินบ่อยๆ
รวมทั้งเสียงเต้นของหัวใจของคุณแม่ ที่ท�ำให้ลูกน้อยได้เหมือนนอนหลับอยู่
ในครรภ์คุณแม่อย่างนั้นเลย ทั้งยังตั้งเวลาการใช้งาน ความดัง และแบ่งตาม
ช่วงอายุของวัยทารกได้อีกด้วย
Your baby can have a safe and sound sleep throughout the entire night
with each sound offered in this app. The sounds are divided into categories,
such as sounds for daytime and nighttime, sounds that are often heard, and
mother’s heartbeat that can make babies feel comfort as if they were sleeping
in the wombs. You can set a timer and sound volume, and the sounds
can be categorized by baby ages, too.

Sound Sleeper:
White Noise

เมนูเด็ก
หากลูกน้อยเบื่ออาหารแล้วละก็ แอปนี้อาจจะช่วยได้ ด้วยการรวบรวมไอเดีย
อาหารส�ำหรับเด็ก ที่ให้โภชนาการครบถ้วนและหน้าตาน่ารับประทาน พร้อม
ทั้งคลิปท�ำอาหารที่สามารถให้เด็กๆ ได้ฝึกท�ำตาม เสริมสร้างจินตนาการและ
ทักษะ สร้างความสนุกสนาน และอยากจะกินอาหารที่พวกเขาท�ำเอง รับรองว่า
เด็กๆ ต้องชอบแน่ๆ
If your newborn is bored of food, this app can help as it gathers good
infant food ideas that offer complete nutrition and good look. There are
also cooking clips for children to learn how to cook. These clips can
enhance their imagination and skills. In the meantime, they can have
good fun and will love to eat the food they have cooked themselves.
They will definitely love it.
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Source / แหล่งที่มา www.iphonemod.net
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Jetanin Hospital Received DIT
‘Good Governance Hospital’ Certificate

โรงพยาบาลเจตนิน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาผู้มีบุตรยากแห่งเดียว
ที่ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ว่าเป็น "โรงพยาบาล
คุณธรรม" GGH (Good Governance Hospital) มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคาและ
ค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีคุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
เจตนิน และนายแพทย์สมเจตน์ มณีปาลวิรตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายแพทย์ เป็นตัวแทน
รับมอบเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
Jetanin Hospital has become the first institute for assisted
reproduction to be rewarded the DIT “Good Governance Hospital” (GGH)
Certificate. The certificate assures Jetanin’s moral governance and
transparency, as well as our fair service fees. The certificated was granted
by Jurin Laksanawisit, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce,
on 19th of December 2019, where Ms.Usanee Jetsawangsri, Jetanin
Director, and Dr.Somjate Manipalviratn, Medical Director, represented
the hospital to receive the award.

Jetanin's New Year 2020
Party in "Jetanin Starry Night"

The Birthday Party for Khun Usanee
Jetsawangsri, Director of Jetanin Institute

โรงพยาบาลเจตนิน ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที และไทย สเตมไลฟ์
จัดปาร์ตี้ในธีม “Jetanin Starry Night” ฉลองปีใหม่ 2020 มีกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ
และการแสดงมากมาย พร้อมทั้งมินิคอนเสิรต์จากอ๊อฟ ปองศักดิ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้เป็นประธานในการจัดงานฉลองครบรอบวันคล้าย
และทาทา ยัง ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วันเกิดให้กับ คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเจตนิน โดยมี
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี และ
Jetanin Institute, Superior A.R.T., and Thai Stem Life มีการแสดงเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
celebrated the 2020 New Year’s with a party under
the theme “Jetanin Starry Night” full of activities and
entertainment, including a mini concert by Aof Pongsak
and Tata Young, at the Athenee Crystal Hall, Plaza Athenee
Bangkok Hotel, on 21st December 2019.

On the 2nd of October 2019, Jetanin Institute leaded by Pol.Gen.Dr.
Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute for Assisted
Reproduction, a birthday party for Khun Usanee Jetsawangsri Director
of Jetanin Institute. Doctors, nurses, staffs, and guests joined the
occasion to congratulate her birthday.
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What's new

Personal Appearance
Development with Makeup

โรงพยาบาลเจตนิ น จั ด อบรม “การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพด้ ว ยการแต่ ง หน้ า ”
โดย Victoria Jackson เพื่อเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลเจตนิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน และ
7 ตุลาคม 2562
“Personal Appearance Development with Makeup” Training Program
by Victoria Jackson Jetanin Hospital organized a training program
“Personal Appearance Development with Makeup” by Victoria Jackson,
that was aimed to develop the staff’s personal appearance and self
confidence during work at the hospital. The program was held in two
sessions on 4th September and 7th October 2019.

Global Hand Washing Day

คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ ได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day)
ปี 2019 ให้กบั เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้ารับบริการโรงพยาบาล
เจตนิน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2019
The Infection Control Committee held
a campaign to emphasize the importance
of “Global Hand Washing Day 2019” to the
staff and clients at Jetanin Institute on
15th October 2019.

‘Quality Pregnancy’ Training

โรงพยาบาลเจตนินได้จดั อบรมเรือ่ ง ‘ครรภ์คณุ ภาพ
ครัง้ ที่ 94-95’ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
และรับมือกับเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
เจตพงษ์ เอ โรงพยาบาลเจตนิน

Jetanin Institute held the 94th-95th ‘Quality
Pregnancy’ training for new mothers and fathers,
aiming to prepare participants for their new roles
with their first child, at Floor 4 Meeting Hall,
Jetapong A Building, Jetanin Hospital.
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