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Editor’s Talk

 เผลอแป๊บเดียวนี่ก็จะเข้าสู่กลางปีแล้ว วันเวลาช่างผ่าน
ไปรวดเร็วจริงๆ ค่ะ อะไรๆ ที่ตั้งใจทำาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 
เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ที่เริ่มทำาไปแล้ว ที่ว่ากำาลังจะเริ่มๆ... บางที
เวลาที่เราเดินทางมาถึงกึ่งกลางของปี ก็นับเป็นช่วงเวลาดีๆ อีก
เช่นกัน ที่บ่อยครั้งมักจะทำาให้เราหยุดคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมา 
และใคร่ครวญถึงสิ่งที่กำาลังจะเดินหน้าต่อไป... 
 และเช่นเดียวกันค่ะ เจตนินขอใช้โอกาสของกลางปีแบบนี้ 
แนะนำาให้ทุกท่านลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้อยู่ตรงกึ่งกลางดูบ้าง 
ไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป อย่างที่เรียกกันว่า ‘การบาลานซ์ชีวิต’ 
ดังที่พระพุทธศาสนาได้สอนทางสายกลาง ให้เรารู้จักโอนอ่อนผ่อน
ตาม ไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป อะไรก็ตามที่อยู่ในความพอดีๆ 
มีความบาลานซ์ มีความสมดุลกัน ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตอย่าง
แน่นนอนค่ะ
 สำาหรับเจตนินฉบับกลางปีนี้ หรือจะเรียกว่าฉบับ ‘บาลานซ์
ชีวิต’ ก็ได้นะคะ เราเริ่มที่เรื่องเด่นขึ้นปกชวนให้อ่านต่อในเล่ม...
SNPs สนิปส์: พันธุกรรมเพื่อชีวิตใหม่ ตามด้วย...คุยกับคุณหมอ
ถึงเรื่องความเครียดกับภาวะมีบุตรยาก การแบ่งปันความสุขของ
การมีลูกน้อยกับ 2 ครอบครัว คู่สามีภรรยาชาวเวียดนาม และ
คู่สามีชาวนอร์เวย์และภรรยาคนไทย มารู้เท่าทันความเครียดกับ
ภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งการบาลานซ์ชีวิตในแง่มุมต่างๆ...ลืมเรื่อง
ของการบาลานซ์ระหว่างชีวิตและงาน ความงามในความบาลานซ์ 
และห้าด้านของชีวิตที่ควรจะบาลานซ์กัน และท้ายที่สุดนี้ เจตนินขอ
แนะนำา www.facebook.com/thewishbabies ที่เพิ่งจะเปิดตัวไป
ได้ไม่นาน พร้อมอัดแน่นไปด้วยความรู้และประโยชน์มากมาย ที่
จะทำาให้ทุกความปรารถนาของคนมีบุตรยากเป็นจริงได้ค่ะ
 กลางปีกับการบาลานซ์ชีวิต ให้ข้อคิดให้ยึดทางสายกลางใน
การใช้ชีวิต ว่าแล้วไม่ต้องรีบร้อนอ่านเจตนินฉบับนี้รวดเดียว
จบนะคะ ค่อยๆ อ่านไปทีละคอลัมน์ สลับกันไปสลับกันมากับ
การทำากิจกรรมอย่างอื่นในชีวิต เพราะทุกจังหวะของชีวิต...เรา
ต้องรู้จักบาลานซ์ชีวิตให้ลงตัวค่ะ

บรรณาธิการบริหาร
เจตนิน

006 Highlight
	 สนิปส์:	พันธุกรรมเพื่อชีวิตใหม่

008 Talk with the Doctor
	 ความเครียดกับภาวะมีบุตรยาก

010 Real Result Real Story
 เรื่องราวของคู่สามีภรรยาชาวเวียดนาม
 และคู่สามีชาวนอร์เวย์และภรรยาคนไทย

016 About Know How
	 ความเครียดกับภาวะมีบุตรยาก	

 เชื้อ	 	และ
 ภาวะเป็นหมันในเพศชาย
 
026 New Trend New Blend
	 ลืมเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างชีวิตและงาน: 
 ถึงเวลาของการผสมผสานกัน

028 Beauty from Inside Out
	 ความงามในความบาลานซ์:	
 เพิ่มความงามของคุณทั้งภายในและภายนอก

030 Live Life to the Fullest
	 ห้าด้านของชีวิตที่คุณควรจะบาลานซ์
 เพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่

Surprisingly, it’s almost mid-year now. Time flies 
indeed. Have you achieved the things you expected 
to at the beginning of the year? Have you started 
or are you beginning to do them?... Sometimes the 
middle of the year is a good time to stop and reflect 
upon the past and contemplate the future…

At this time, Jetanin would like to introduce some 
changes to keep life on the middle path - no more, 
no less. Similar to the term ‘Life Balance’, the ‘Middle 
Path’ in Buddhism is what the Buddha taught us 
about compromising, being not too tight and not 
too loose. Anything that’s sufficient and balanced is 
bound to produce good results in life.

For Jetanin’s mid-year edition or, if you like, the 
‘Life Balance’ edition, we begin with a remarkably 
captivating cover story…SNPs: DNA for New Life, 
followed by Talking with the Doctor about Stress and 
Infertility, Sharing happiness with two families and 
their babies – a Vietnamese couple and a Norwegian 
and Thai couple, and Be aware of stress and infertility. 
Included in this edition are diverse views about life 
balance… Forget about life and work balance, The 
beauty of balance and Five aspects of life to be 
balanced. Finally, Jetanin would like to introduce 
www.facebook.com/thewishbabies just launched to 
give all sorts of beneficial information that will make a 
wish for a baby especially for infertility.

 Mid-year and Life Balance offers ideas about 
the middle path for living. Nevertheless, there is 
no need to hurriedly finish reading this edition 
in one go. Take your time to read it column by 
column while alternately enjoying other activities 
in your everyday life, because on every step of 
the way, we have to learn to keep life balanced. 
Editor-in-Chief 
Jetanin

Mid-year and Life Balance
กลางปีกับการบาลานซ์ชีวิต
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Highlight

- Figure 2  Shows SNPs Array Procedures-
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SNPs	หรือ	สนิปส์	คืออะไร
 SNPs เป็นการแปรผันของลำาดับดีเอ็นเอชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด์หนึ่งตัวในจีโนม ทำาให้แตกต่างจาก
จีโนมของสิ่งมีชีวิตอื่นในสปีชีส์เดียวกัน หรือต่างจากโครโมโซม
อีกแท่งหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ
ในตำาแหน่งเดียวกันจากคนสองคนพบเป็น AAGCCTA และ 
AAGCTTA มีความแตกต่างที่นิวคลีโอไทด์ตัวหนึ่ง เช่นนี้กล่าวได้
ว่า SNPs นี้มี 2 อัลลีล โดย SNPs ส่วนใหญ่มีเพียง 2 อัลลีล
เท่านั้น
 SNPs จะพบในทุกๆ 100–300 เบส จากข้อมูลการวิจัย
ของต่างประเทศพบว่า สามารถค้นพบสนิปแล้ว 3.5 ล้านสนิปส์ 
ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละจุดนี้ ทำาให้มนุษย์แต่ละคน
แตกต่างกันออกไป เช่น มีความสูงแตกต่างกัน ผิวสีต่างกัน เป็น
โรคที่มีความรุนแรงต่างกัน หรือมีการตอบสนองต่อยาแตกต่าง
กัน เป็นต้น ความแตกต่างนั้นสามารถนำามาใช้เป็นเครื่องหมาย
ทางชีวภาพสำาหรับการสร้างแผนที่พันธุกรรม นอกจากนี้ ยัง
สามารถนำามาศึกษายีนที่ก่อให้เกิดโรคหรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด
โรค ได้แก่ งานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการวินิจฉัยโรคในภายภาคหน้า 

SNPs	สำ	คัญต่อชีวิตอย่างไร
 ในปัจจุบันหากมีผู้ป่วยไปพบแพทย์ แพทย์จะตรวจอาการและ
จ่ายยาเพื่อรักษาอาการป่วย วิธีการแบบนี้เรียกว่าเป็นการแพทย์
ในยุค “วินิจฉัยและรักษา” คือการรักษาตามอาการที่ปรากฏ แต่
หากได้ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนหรือ 
SNPs บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำาให้
เราทราบหรือสามารถพยากรณ์ “ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิด
โรค” ในแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบา
หวาน มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ก็อาจจะ
ทำาให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ เพราะข้อมูลของ SNPs นี้ 
เป็นการบอกแค่ความเสี่ยงในการเกิดโรค ไม่ได้บอกว่าจะเป็นโรค 
นั้นๆ แน่นอน เพราะฉะนั้น ถ้าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นท่ี
จะทำาให้เกิดโรคน้ันๆ เราก็มีโอกาสท่ีจะหลีกเล่ียงการเกิดโรคน้ันได้   
 ปัจจุบันนี้ได้มีการนำาความรู้ทางด้าน SNPs มาใช้ในงานด้าน
รักษาผู้มีบุตรยาก โดยผ่านกระบวนการทำา PGD (Pre-implantation 
Genetic Diagnosis) โดยใช้เทคนิค SNPs array (Single 
Nucleotide Polymorphisms) ซึ่งเทคนิคนี้สามารถตรวจวิเคราะห์
โครโมโซมของตัวอ่อนได้ทั้ง 24 โครโมโซม อีกทั้งยังสามารถตรวจ

วิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนเดี่ยว หรือที่เรียกว่า Single 
Gene Disorder เทคนิค SNPs array ได้
พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์
ให้สามารถตรวจได้ทุกโครโมโซม และมีความ
ถูกต้องมากกว่า 99% เมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคนิคอื่นๆ ซึ่งเทคนิคอื่นๆ นั้น สามารถตรวจ
ได้เพียงแค่บางโครโมโซม หรืออาจจะบางชนิด
ของโครโมโซมที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
สำาคัญที่จะทำาให้พลาดข้อมูลทางพันธุกรรมที่
สำาคัญไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้คู่สมรสมีปัญหา
ตั้งครรภ์ยาก หรือมีประสบการณ์การแท้งอยู่
หลายครั้ง จากข้อดีของเทคนิคนี้ จึงทำาให้ผู้
เชี่ยวชาญในการรักษาสามารถเลือกตัวอ่อน ที่
ไม่มีความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นที่คาดกัน

- Figure 1 
 Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs)-

 Many people probably recognize that human 
characteristics come from a genetic substance 
called DNA, containing all four types of bases, 
namely, Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) 
and Cytosine (C) linked in a long strand.  The 
fact that human beings differ from one another 
is due to the different base order on the DNA 
strand. But who would know a change in only 
one base order on the DNA strand could cause 
human beings to have different characteristics, 
such as showing different illness severity 
or responding differently to medications.  
Differences of this type are called SNPs. In 
this article, we will get to know what SNPs is 
and how this discovery benefits our lives.

What Is SNPs?
 SNPs is a kind of DNA order deviation which 
is characterized by the change of one nucleotide 
in a genome, causing the genome to be different 
from the genomes of other living creatures of the 
same species, or to be different from another 
chromosome in the same living creature.  For 
example, DNA fragments at the same position 
from two different people like AAGCCTA and 
AAGCTTA can be found to be with a difference 
at one nucleotide.  Thus, it can be said that this 
SNPs contains two alleles and most SNPs have 
only two alleles.

 SNPs are found every 100-300 bases.  According to studies 
conducted overseas, 3.5 million SNPs have been found.  The 
genetic differences found at each site cause humans to differ 
from one another, e.g. differences in height and skin color, illness 
severity, or medication responses, etc. These differences can be 
used as biological markers for genetic mapping.  In addition, they 
can be implemented in the study of disease causing genes or 
genes increasing the risks for contracting diseases, e.g. in the 
field of pharmacogenomics, which will be of tremendous benefit 
to diagnosis in the future.

What Is the Significance of SNPs in Our Lives?
 Nowadays, if patients go to the doctor, the doctor will diagnose 
them and treat them with medicine. It can be so called as the era 
of symptomatic treatment or “diagnosis and therapy”. However, 
by studying genetic differences in each human being or SNPs, 
combined with the advance of information technology, we can 
discover or make early predictions about “the risk or probability” 
for the illness to occur in each person, for example, risks for 
diabetes, heart disease or hypertension. Thus, we are given a 
chance to prevent the illness from occurring.  SNPs data only 
tells us the likelihood of illness.  It does not tell us that we will 
definitely have a disease.  So, if we avoid other risk factors, we 
can avoid the risks for the disease.
 Current SNPs knowledge is used in treating infertility through 
PGD (Pre-implantation Genetic Diagnosis) using a technique 
called an SNPs array (Single Nucleotide Polymorphisms). This 
technique enables the diagnosis of an embryo’s twenty-four 
chromosomes, while further enabling the diagnosis of genetic 
diseases caused by abnormality of a single gene disorder. SNPs 
array allows all chromosomes to be diagnosed with over 99% 
accuracy compared to other techniques allowing the diagnosis 
of only certain chromosomes or certain types of chromosome 
abnormalities, which can miss key genetic information and lead 
to the problems of infertility or multiple miscarriages.  With the 
advantages of this technique, experts can select embryos without 
chromosomal abnormalities from the others.  This technique is 
expected to enable the selection of better embryos with maximum 
implantation capacity which will increase pregnancy success 
rates by the implantation of only one embryo.

References: 1. Wannipa Thongsima, Surisa Recharoen. Thailand SNPs Dis-
covery Project. Journal@ll biotech. 2003. 2. Genetics Society of Thailand 
and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology  
(IPST). Genetic Variety in Humans. Things to Know about Molecular Genet-
ics. 2005. 3. www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=440 
4. www.monashivf.com 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_
polymorphism

SNPs:	DNA	for	New	Life
สนิปส์:	พันธุกรรมเพื่อชีวิตใหม่

 หลายๆ ท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่กำาหนดลักษณะ
ต่างๆ ของมนุษย์นั้นคือ สารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่าดีเอ็นเอ ซึ่ง
ประกอบด้วยลำาดับเบส 4 ชนิด คือ Adenine (A) Thymine 
(T) Guanine (G) และ Cytosine (C) เรียงต่อกันเป็นสาย
ยาว การที่มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ก็เพราะว่าลำาดับ
เบสบนสายดีเอ็นเอแตกต่างกัน  แต่จะมีใครบ้างที่ทราบว่าการ
เปลี่ยนแปลงลำาดับเบสบนสายดีเอ็นเอเพียงตำาแหน่งเดียวนั้น 
บางครั้งจะมีผลทำาให้มนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เป็น
โรคที่มีความรุนแรงต่างกัน หรือมีการตอบสนองต่อยาแตกต่าง
กัน เป็นต้น เราเรียกความแตกต่างในรูปแบบนี้ว่า SNPs ใน
บทความนี้เราจะมาทำาความรู้จักว่า SNPs คืออะไร และการ
ค้นพบนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไร

ว่าเทคนิคนี้จะทำาให้สามารถเลือกตัวอ่อนที่
ดีกว่า ซึ่งมีศักยภาพในการฝังตัวสูงที่สุด ที่
จะเพิ่มความสำาเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยการ
ย้ายตัวอ่อนเพียงตัวเดียว

อ้างอิง: 1. วรรณิพา ทองสิมา, สุริสา รีเจริญ. 
โครงการ Thailand SNPs Discovery. วารสาร 
@II biotech. 2546  2. สมาคมพันธุศาสตร์
แห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในมนุษย์. สาระน่ารู้
อณูพันธุศาสตร์. 2548 3. www.si.mahidol.
ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=440                      
4.  www.monashivf.com 5. http://en. 
wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_poly-
morphism
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เช่นนั้น การตรวจหาสาเหตุ ขั้นตอนการรักษา การมารับการรักษาตามนัดหมาย

กับความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน อาจมีผลทำาให้เกิดความเครียดทั้งทางกาย 

ทางอารมณ์และด้านการเงิน หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเพศได้อีกด้วยครับ

เจตนิน: มีข้อยืนยันเรื่องความเครียดของคู่สมรสเกี่ยวกับการมีบุตรยากมาก
น้อยขนาดไหนคะ

น.ต.นพ. ภิญโญ: จากการศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดของคู่สมรสมีบุตรยากใน

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2550 สรุปได้ว่า ประการแรก ลักษณะของความเครียด 

ไม่แตกต่างกันระหว่างคู่สมรสเพศชายและเพศหญิง ประการที่สอง ระดับความ

รุนแรงของความเครียด ไม่แตกต่างกันระหว่างคู่สมรสเพศชายและเพศหญิง ประการ

ที่สาม คู่สมรสที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะมีระดับความรุนแรงของความเครียด

มากกว่าคู่สมรสที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และประการสุดท้าย ระยะเวลาของการ

รักษาภาวะมีบุตรยากมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของคู่สมรส ยิ่งใช้เวลา

รักษานานยิ่งมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นครับ

เจตนิน: คุณหมอค่ะ “ความเครียด” คืออะไรกันแน่คะ 

น.ต.นพ. ภิญโญ: ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อ

เราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และทำาให้เรารู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว 

วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น จนส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสีย

ไป เมื่อเกิดความเครียด บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด และ

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวม

ทั้งด้านพฤติกรรม 

เจตนิน: แล้วคนเราสามารถปรับตัวเข้ากับความเครียดได้มากน้อยแค่ไหนกันคะ 

น.ต.นพ. ภิญโญ: ผมขออ้างอิงถึง Selye (1976) ที่ให้นิยามความเครียดไว้

ว่า ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางชีวภาพอย่างไม่เฉพาะเจาะจง เมื่อมี

ข้อเรียกร้องหรือสิ่งคุกคามทั้งหมดที่กระทำาต่อบุคคล การตอบสนองของร่างกาย

ต่อภาวะเครียด ซึ่งเป็นการปรับตัวของร่างกาย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก 

ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเตือนภัย เป็นระยะที่เมื่อมีสิ่งเร้าให้เกิดความเครียด 

ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการหลั่งสารที่ทำาให้ร่างกายตื่นตัว สมองจะ

ถูกกระตุ้นเกิดความวิตกกังวล ระยะที่สอง เรียกระยะต่อต้าน เป็นระยะที่ร่างกาย

มีการปรับตัว เพื่อต่อสู้กับความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจมีผลผ่านฮอร์โมน

และสื่อประสาทหลายชนิด และระยะที่สาม ระยะเหนื่อยล้า หรือระยะหมดกำาลัง 

เป็นระยะสุดท้ายของการได้รับความเครียด ซึ่งหากความเครียดยังคงอยู่เป็นระยะ

เวลายาวนาน จะทำาให้ระบบต่างๆ ของร่างกายอ่อนแอลงครับ

เจตนิน: อยากให้คุณหมอให้คำาแนะนำาวิธีในการจัดการกับความเครียดหน่อยค่ะ

น.ต.นพ. ภิญโญ: ทำาได้โดยการผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การฝึกการหายใจ 

การออกกำาลังกาย การนวด การพักผ่อนนอนหลับ การรับประทานอาหารที่ถูกใจ 

การอาบน้ำาอุ่น เป็นต้น และการลดความเครียดทางจิตใจ เช่น การสร้างอารมณ์

ขัน การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การทำาสมาธิ การใช้เทคนิคความ

เงียบ เพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่ทำาให้เครียด เป็นต้นครับ 

เจตนิน: หากเราจัดการกับความเครียดไม่ได้ คุณหมอมีคำาแนะนำาอย่างอื่นมั้ยคะ

น.ต.นพ. ภิญโญ: ก็ต้องเข้าสู่ข้ันตอนของการควบคุมความเครียดกันครับ ก็คือ

คิดในแง่ดี มีปัญหาเล่าสู่กันฟัง เช่น ปรึกษาแพทย์, ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษา

ทางโทรศัพท์ สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว รักษาสุขภาพกายและสุขภาพ

ใจให้แข็งแกร่ง ฝึกเทคนิคคลายเครียดด้วยวิธีการต่างๆ วางแผนการบริหารจัดการ

เวลา จัดการส่ิงท่ีจัดการได้ก่อน เลือกส่ิงท่ีเป็นไปได้จริง และตัดสินใจอย่างฉลาดครับ
 ฟังคุณหมอภิญโญพูดถึงเรื่องความเครียดกับภาวะมีบุตรยากอย่างนี้
แล้ว ทำาให้เราต้องหันมาใส่ใจกับความเครียดกันแล้วค่ะ เพราะอย่างน้อยๆ 
การพยายามเรียนรู้ที่จะบาลานซ์กับความเครียดของตัวเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่มีลูกน้อยจากภาวะความเครียดกันค่ะ 

ความเครียดกับ
ภาวะผู้มีบุตรยาก

Stress and Infertility

For this edition, Jetanin is honored to have an 
opportunity to talk to Sq.Ldr.Dr. Pinyo Hunsajarupan, 
an obstetrician specialized in infertility treatment. We 
will be talking about ‘Stress and Infertility’, which 
can be considered a silent danger for married couples 
today.
Jetanin: What is the situation regarding ‘Stress and Infertility’ 
presently?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Infertility is a health issue that’s widespread 
these days. Apart from it being a health concern, it involves mental and 
social issues as well. The infertility rate in couples of reproductive 
age is as high as 10-15 percent. The causes of infertility are found 
in both male and female partners equally at 40 percent. For the 
other 20 percent, the causes cannot be identified. Presently, the 
infertility rate continues to rise, which may cause family problems 
and mental issues amongst married couples. Many articles claim  
that infertility is a ‘Life Crisis’ (Malilstedt, 1985; Peason, 1992; 
Apple Gartli, 1995) since it doesn’t just affect one person but it can 
cause stress for the whole family as well.
Jetanin: Doctor, can infertility really be as serious as a ‘Life Crisis’?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Well, it’s like this. Studies on the emotional 
states of married couples showed that those married couples who 
suffer from infertility have higher levels of emotional stress than 
those who do not have such problems (Matsubayashi, 2004). 
Stress in infertile couples arises for various reasons. It begins when 
they realize that they are infertile, and continues throughout the 
process of diagnosis and treatment, which costs a lot and is time 
consuming (Blenner, 1992). Stress is a mental problem that can 
have an impact on your body and mind, and it can cause your 
body to malfunction (Weera Chaiseesuk, 1994). Also, stress can 
result in infertility as well (Wasser, 1993). In conclusion, stress can 
cause infertility and infertility can cause stress, it goes both ways. 
Most married couples expect to have children in order to have a 
complete family, so when they are diagnosed with infertility, they 
think that it’s a major problem. They cannot plan their lives. Infertility 
treatment is quite different from other kinds of work, which can 
succeed if you work hard enough. In fact treatment for infertility 
is not like that. To find out causes, receive the correct treatment, 

keep appointments and fulfill responsibilities at work might bring 
physical, emotional and financial stress. It might even affect sexual 
relationships as well.
Jetanin: Is there a lot of supporting information to link ‘Stress 
and Infertility’?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: The research on stress in married couples in 
Thailand in 2007 suggests that, firstly, the characteristics of stress 
do not differ between married male and female. Secondly, the 
stress severity level does not differ between married male and 
female. Thirdly, married couples aged over 35 have higher levels 
of stress severity than those less than 35 years of age. Lastly, the 
duration of infertility treatment is related to the severity of stress 
experienced by married couples. The longer it takes to treat 
infertility, the more stress there is.
Jetanin: Doctor, what is ‘Stress’?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Stress is an emotional state or feeling which 
occurs when we face problems that make us feel under pressure, 
uncomfortable, worried, scared, anxious or crushed, until we lose 
our physical and mental balance. When there is stress, a person 
will react to it, which causes changes in the body, mind, emotions 
and behavior.
Jetanin: How much can we adjust to cope with ‘Stress’?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: I’d like to refer to Seyle (1976) who defined 
‘Stress’ as a ‘nonspecific biological response’. When there is 
a demand from or threat to a person, the body’s response to 
stress (which is an adjustment of the body) can be divided into 3 
steps. In the first step, the body will respond to warnings, which 
is when there is a stimulation to create stress, by releasing some 
substance in order to alert itself and the brain will be stimulated 
to get worried. During the second step, which is called the 
‘resistance step’, the body is preparing itself to fight the stress, 
both physically and mentally, by using different kinds of hormones 
and neurotransmitters. The third step is the ‘fatigue step’ or 
‘exhaustion step’. It’s the last step of stress, and if it persists for a 
long time, the body’s systems will become weak.
Jetanin: Would you please recommend ways to deal with 
‘Stress’?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Well, you can relax your body by practicing 
proper breathing, exercising, having a massage, relaxing, sleeping, 
eating favorite foods and taking a warm bath, etc. You can also 
reduce some mental stress by having a sense of humor, seeing 
a movie, listening to music, laughing, doing meditation and using 
silence technique in order to stop yourself from thinking about 
things that make you stressed, for example.
Jetanin: If we cannot manage ‘Stress’, do you have any other 
recommendation?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: You will have to take on the ‘Stress Control 
Steps’, which include thinking positive thoughts, sharing problems 
such as consulting with a doctor, talking to a consultant on the 
phone, creating warmth in the family, and looking after your 
physical and mental health. You can also exercise different types 
of stress relief techniques, planning time management, setting 
priorities, and being realistic and clever in your decisions. 
 After talking to Dr. Pinyo and learning about ‘Stress and 
Infertility’, we might have to start looking at ‘Stress’ seriously 
now. Because learning how to balance yourself to it might at 
least lessen the risk of infertility in couples due to stress.

เจตนินฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก น.ต.นพ. ภิญโญ  หรรษา
จารุพันธ์ สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ที่
จะมาพูดคุยกับเราถึงเร่ืองของความเครียดกับภาวะผู้มีบุตร
ยาก ที่เสมือนเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับคู่สมรสหลายคู่ในทุกวัน
นี้กันค่ะ 
เจตนิน: สถานการณ์ความเครียดกับภาวะมีบุตรยากในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

น.ต.นพ. ภิญโญ: ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน

ครับ ภาวะนี้นอกจากจะเป็นปัญหาทางด้านร่างกายแล้ว ยังเป็นปัญหาด้านจิตใจ

และสังคมอีกด้วยครับ อัตราการมีบุตรยากของคนวัยเจริญพันธุ์พบได้สูงร้อยละ 

10-15 ของคู่สมรสเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุของการมีบุตรยากพบได้ทั้งในคู่สมรส

ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 40 ส่วนอีกร้อยละ 20 ไม่ทราบ

สาเหตุครับ ในปัจจุบันนี้ภาวะมีบุตรยากมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจทำาให้เกิด

ปัญหาครอบครัว และมีผลทางด้านจิตใจของคู่สมรส หลายบทความกล่าวถึงภาวะ

มีบุตรยากไว้ว่าเป็น “วิกฤตของชีวิต” (Malilstedt , 1985 ; Pearson ,1992 

; Apple gartli , 1995) เนื่องจากภาวะมีบุตรยากไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะ

ตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่สร้างความเครียดให้แก่ครอบครัวอีกด้วยครับ

เจตนิน: คุณหมอคะ ภาวะมีบุตรยากร้ายแรงถึงขั้นเป็น ‘วิกฤติของชีวิต’ เลย
เหรอคะ

น.ต.นพ. ภิญโญ: คืออย่างนี้ครับ จากรายงานการศึกษาภาวะทางอารมณ์ของคู่

สมรสที่มีบุตรยากพบว่า กลุ่มคู่สมรสมีบุตรยากจะมีความเครียดทางอารมณ์สูง

กว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องการมีบุตร (Matsubayashi, 2004) ความเครียดใน

คู่สมรสที่มีบุตรยากเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และเริ่มเกิดได้ตั้งแต่การทราบว่า

ตนเองมีบุตรยาก จนกระทั่งถึงกระบวนการของการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา (Blenner, 1992) ความเครียดเป็นปัญหา

สุขภาพจิต ที่มีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ อาจทำาให้เกิดโรคหรือความผิด

ปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย (วีระ ไชยศรีสุข, 2537) และความเครียดยังส่ง

ผลย้อนกลับไปเป็นสาเหตุของการมีบุตรยากได้ (Wasser,1993) จึงสรุปได้ว่า 

ความเครียดทำาให้เกิดภาวะมีบุตรยาก และภาวะมีบุตรยากก็ทำาให้เกิดความเครียด

เช่นกันครับ เพราะคู่สมรสที่แต่งงานมีครอบครัวมักจะต้องการมีบุตร เพื่อให้เป็น

ครอบครัวที่สมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อคู่สมรสได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมีบุตรยาก จะ

รู้สึกว่ากำาลังประสบปัญหาใหญ่ ไม่สามารถควบคุมการวางแผนชีวิตของตนได้ เพราะ

การรักษาภาวะมีบุตรยากไม่เหมือนการทำางานอย่างอื่น ซึ่งเมื่อใช้ความพยายาม

อย่างหนักก็จะประสบความสำาเร็จได้ แต่ในการรักษาภาวะมีบุตรยากไม่ได้เป็น
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Real Result Real Story

Jetanin: How did you know about Jetanin and Dr. Pinyo?
Nguyen Do Quynh Chao:  I used to have IVF treatment 
in Vietnam but failed. The baby’s heart did not function, 
so I had a miscarriage. I was extremely upset that time. 
The doctor in Vietnam suspected that it might have been 
caused by unhealthy embryo. So he recommended 
PGD (Pre-implantation Genetic Diagnosis) to be done 
in Thailand. This was because it wasn’t available in Vietnam. 
He recommended Jetanin and Dr. Pinyo because he knew 
Jetanin and the doctor.
Jetanin: What were Dr. Pinyo’s recommendations 
about the treatment?
Nguyen Do Quynh Chao:  Since I had a miscarriage, 
the doctor said I should try PGD together with IVF 
treatment. PGD can indicate whether the embryo is healthy 
or not before being put in the uterus cavity. If it is healthy, 
miscarriages can be prevented. By this method I can get the 
strongest and the healthiest embryo. Apart from avoiding 
miscarriages, the doctor explained that PGD could also 
prevent Down syndrome babies and it was suitable for 
people with genetic disorders in the family. In addition, it 
worked with people who had failed from trying IVF many 
times.
Jetanin: Did you have any worries or side effects from 
the treatment?
Nguyen Do Quynh Chao:  I admit that I was stressed out 
and worried because of the previous 
failed attempt. It caused me a lot of 
grief. I had to be very strong. I had no 
side effects from the treatment at all. 
About the treatment or side effects, 
there were none. It’s more about my 
emotional state.
Jetanin: How did Dr. Pinyo help 
you out?  
Nguyen Do Quynh Chao:  I have to 
say that I was really impressed with the doctor. He was 
really kind and friendly. He made me feel warm like family. 
So I felt good and wasn’t worried too much. He was always 
supportive and very clear in his suggestions, which made 
me easily understand him.

เรื่องราวของคู่สามีภรรยาชาวเวียดนาม

An Interview with 
Vietnamese Couple

 ความสุขกลับคืนมาอีกครั้งกับการได้ลูกชายตัวน้อยซึ่งตอนน้ีอยู่
ในวัยขวบคร่ึงของครอบครัวชาวเวียดนาม คุณพ่อ ทาน วัน ควา และ 
คุณแม่ เหวียน โด ควิน โจ ที่อยู่ในความดูแลของ น.ต.นพ. ภิญโญ  
หรรษาจารุพันธ์ ของเจตนิน

 Having a little Boy now aged one year and 
a half, the happiness returns to a Vietnamese 
family, Mr.Tran Van Khoa (father) and Mrs.
Nguyen Do Quynh Chao (mother) who were 
under the care of Sq.Ldr.Dr. Pinyo Hunsajarupan 
from Jetanin.

Jetanin: How did you feel when you know that you got pregnant and 
it was a healthy one?

Nguyen Do Quynh Chao: Knowing that 
I got pregnant, so happy that I broke into 
tears. I was so overjoyed that would like 
to shout out loud. I went back to Vietnam 
to have a pregnancy test. When I knew 
that it was successful and our baby 
was healthy, I immediately contacted an 
interpreter in order to let the doctor know 
the good news. I’m wholeheartedly 
thankful for the doctor who saved us 

from another grief.
 All through the talk with this Vietnamese couple, we have seen 
happiness that cannot be fully explained by words. We also feel 
a part of this kind of happiness every single time and this time is one 
of the kinds.

เจตนิน: รู้จักเจตนินและคุณหมอภิญโญได้อย่างไรคะ
คุณเหวียน โด ควิน โจ: เคยรักษาที่เวียดนามมาก่อนด้วยวิธี IVF แต่ไม่ประสบ
ความสำาเร็จ ทารกหัวใจไม่เต้น ก็เลยแท้งไป ตอนนั้นเสียใจมากค่ะ คุณหมอที่
เวียดนามเกรงว่าสาเหตุอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของตัวอ่อน แล้วก็แนะนำา
ให้เข้ารับการรักษาด้วยวิธี PGD (การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัว
อ่อน) ที่เมืองไทย คือว่าที่เวียดนามไม่มีเทคโนโลยีนี้ ซึ่งตัวคุณหมอเองรู้จัก เจ
ตนิน และคุณหมอภิญโญอยู่แล้ว จึงแนะนำาให้มาพบที่นี่ค่ะ
เจตนิน: คุณหมอภิญโญให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการรักษาว่าอย่างไรบ้างคะ
คุณเหวียน โด ควิน โจ: เพราะเคยแท้งมาก่อน คุณหมอจึงแนะนำาให้ทำา PGD 
หลังจากได้รับการปฏิสนธินอกร่างกาย (ผสมเทียม) ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปใน
โพรงมดลูกค่ะ การทำา PGD นี้ จะทำาให้เราทราบว่า ตัวอ่อนที่เราจะใส่กลับ
เข้าไปในโพรงมดลูกนั้น มีความสมบูรณ์หรือไม่ หากตัวอ่อนมีความสมบูรณ์ดี ก็
สามารถป้องกันการแท้งบุตรได้ การรักษาครั้งนี้ ทำาให้ดิฉันได้ตัวอ่อนที่แข็งแรง
และสมบูรณ์ที่สุดค่ะ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในรายที่มีประวัติการแท้งบุตรอย่าง
ดิฉันแล้ว คุณหมออธิบายว่า ที่สำาคัญการทำา PGD ยังสามารถป้องกันกลุ่มอาการ
ดาวน์ซิลโดรมในทารก เหมาะสำาหรับผู้ที่มีประวัติความผิดปกติทางพันธุกรรมใน

ครอบครัว และผู้ที่รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำา IVF แล้วหลายครั้งแต่ยังไม่
ประสบผลสำาเร็จอีกด้วยค่ะ 
เจตนิน: มีความกังวลหรือเกิดอาการข้างเคียงในการรักษาไหมคะ
คุณเหวียน โด ควิน โจ: ยอมรับว่าเครียดและกังวลค่ะ เนื่องจากความล้มเหลว
ในครั้งก่อน ทำาให้เราเสียใจมาก ซึ่งเราต้องเข้มแข็งมากๆ ส่วนเรื่องการรักษาหรือ
ผลข้างเคียงไม่มีค่ะ จะเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจมากกว่า 
เจตนิน: คุณหมอภิญโญมีส่วนช่วยในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
คุณ เหวียน โด ควิน โจ: ต้องบอกว่า รู้สึกประทับใจคุณหมอมากค่ะ คุณหมอ
ใจดี เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนเป็นญาติพี่น้อง ทำาให้เราสบายใจคลาย
กังวลไปได้มาก และคอยให้กำาลังใจตลอด การอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา
ก็เข้าใจง่าย และชัดเจนดีมากค่ะ 
เจตนิน: รู้สึกอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่ทราบว่าตั้งครรภ์ และยังเป็นครรภ์์ที่
สมบูรณ์อีกด้วย
คุณเหวียน โด ควิน โจ: ดีใจจนร้องไห้ออกมาเลยค่ะ ปลาบปลื้มมากจนอยาก
จะร้องออกมาดังๆ ตัวดิฉันเองเดินทางกลับไปตรวจผลการตั้งครรภ์ที่เวียดนาม
ค่ะ พอทราบผลว่าประสบความสำาเร็จ และทารกของเรามีความสมบูรณ์ ก็รีบ
ติดต่อมาหาล่ามที่เมืองไทยเพื่อแจ้งข่าวดีกับคุณหมอ และอยากขอบคุณคุณหมอ
มากๆ ขอบคุณจากใจที่ทำาให้เราไม่ต้องประสบกับความรู้สึกเสียใจแบบเดิมอีกค่ะ  
 ตลอดเวลาที่พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ชาวเวียดนามคู่นี้ เราได้เห็นความสุข
อย่างที่อธิบายเป็นคำาพูดได้ไม่หมดจริงๆ ค่ะ และเจตนินก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสุขแบบนี้ทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันค่ะ...

“ดีใจจนร้องไห้ออกมาเลยค่ะ	ปลาบปลื้ม
มากจนอยากจะร้องออกมาดังๆ”
“อยากขอบคุณคุณหมอมากๆ	

ขอบคุณจากใจที่ทำ	ให้เราไม่ต้องประสบ
กับความรู้สึกเสียใจแบบเดิมอีกค่ะ”

“ Knowing that I got pregnant, 
so happy that I broke into tears. 
I was so overjoyed that I would 

like	to	shout	out	loud.”
“I’m wholeheartedly thankful for 
the doctor who saved us from 

another	grief.”
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 อีกครั้งของความสุขท่ีกำาลังจะมีลูกน้อยคนท่ีสองของครอบครัว
โวลด์ ที่สร้างครอบครัวอยู่ประเทศนอร์เวย์ คุณพ่อ อันฟินน์ โวลด์ 
ทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และคุณแม่ แสงอรุณ โวลด์ ทำางานเป็น
พยาบาล ท้ังสองอยู่ในความดูแลของ นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ ของ
เจตนิน 

เจตนิน: ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวโวลด์ ที่มีลูกสาววัยกำาลังน่ารักหนึ่ง
คนแล้ว และกำาลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 อยู่ ซึ่งเป็นผลจากการดูแลของคุณหมอ
เกรียงชัย อีกเช่นเดียวกัน
คุณแสงอรุณ โวลด์: ใช่ค่ะ ตอนนี้ลูกสาวคนแรก อายุได้ 1 ขวบ 4 เดือนแล้ว 
และตอนนี้กำาลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ได้ 8 สัปดาห์แล้วค่ะ
เจตนิน: ทราบสาเหตุของการมีบุตรยากมาก่อนไหมคะ แล้วใช้ชีวิตแต่งงานมา
นานเท่าไหร่ถึงเริ่มรักษากับที่เจตนิน
คุณแสงอรุณ โวลด์: เราแต่งงานกันมา 8 ปีแล้วค่ะ ส่วนสาเหตุที่ไม่มีลูกก็คือ 
คุณผู้ชายทำาหมันไปแล้วนานถึง 18 ปี เคยไปแก้หมันที่นอร์เวย์ แต่ก็ไม่สำาเร็จ 
จากนั้นจึงเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทำาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเจตนิน 
ได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษา และได้รับคำาแนะนำาให้พบคุณหมอ
เกรียงชัย จากนั้นจึงเดินทางมาเมืองไทย เพื่อเข้ารับการรักษาที่เจตนินค่ะ
เจตนิน: คุณหมอเกรียงชัยแนะนำาให้ใช้วิธีอะไรในการรักษาคะ
คุณแสงอรุณ โวลด์: คุณหมอใช้วิธี PESA (Percutaneous Epididymal Sperm 
Aspiration) โดยแนะนำาให้ทำาการแช่แข็งอสุจิและตัวอ่อนไว้ใช้ในอนาคตด้วยค่ะ 
วิธีนี้เหมาะกับกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน หรือไม่มีตัวอสุจิในน้ำาเชื้อที่หลั่งออกมาค่ะ 

 Here is another happiness from the Vold’s family in 
Norway with the joy of expecting the second baby.  
The father, Mr. Arnfinn Vold is in real estate business 
and the mother, Mrs. Saeng-Arun Vold is a nurse. Both 
are under the care of Dr. Kriengchai Sajcharoenpong 
from Jetanin.
Jetanin: Congratulations with your lovely daughter and 
the second baby you are carrying which is also the result from 
Dr. Kriengchai’s care.
Saeng-Arun Vold:  Yes, now our first daughter is 1 year and 4 
months old and I have been pregnant 
with the second baby for 8 weeks.
Jetanin: Did you previously know the 
reason for your infertility and how 
long have you been married before 
receiving the treatment at Jetanin?
Saeng-Arun Vold:  We’ve been married 
for 8 years and the reason why I couldn’t 
have a baby was because my husband 
had had a vasectomy for 18 years. 
He tried to had a vasectomy reversal 
in Norway but wasn’t successful. Then we started to search on 
the internet and found out about Jetanin. We called to consult 
the officer and were recommended Dr. Kriengchai. Then we 
traveled to Thailand for a treatment at Jetanin.
Jetanin: What did Dr. Kriengchai recommend regarding 
the treatment?
Saeng-Arun Vold: The doctor recommended PESA 
(Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) which he suggested 
we had the sperm and embryo frozen for future use as well. This 
technique is suitable for the case that the male has a vasectomy 
or there isn’t sperm in the semen. The doctor will directly 

เรื่องราวของสามีชาวนอร์เวย์และภรรยาคนไทย

An Interview with 
Norwegian Husband and Thai Wife

คุณหมอจะใช้เข็มเจาะดูดเอาอสุจิจากอัณฑะโดยตรง แล้วนำามาผสมเทียมกับไข่
ของฝ่ายหญิงภายนอกร่างกาย ก่อนจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ แล้วใส่กลับเข้าไปใน
โพรงมดลูกอีกครั้งค่ะ
เจตนิน: มีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาที่เจตนินมั้ยคะ 
คุณแสงอรุณ โวลด์: จะมีก็แต่ความเครียดทางจิตใจ กลัวว่าจะไม่สำาเร็จ ทุกขั้น
ตอนรู้สึกว่ายาวนาน ทำาไปเครียดไป ทางฝ่ายคุณอันฟินน์ จะกังวลเรื่องที่ทำาหมัน
มาเป็นเวลานาน และจะด้วยความเครียดหรืออะไรก็ตาม ทำาให้สภาพมดลูกของ
ดิฉันไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการฝังตัวของตัวอ่อนในครั้งแรก แต่คุณหมอเกรียงชัย
ได้แนะนำาให้เราแช่แข็งอสุจิและตัวอ่อนไว้ใช้ในอนาคต ก็เลยไม่ต้องเริ่มกระบวนการ
รักษาใหม่ทั้งหมด มีเวลามากขึ้น เพียงแค่เตรียมความพร้อมของมดลูกให้สมบูรณ์ 
แล้วนำาตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกได้เลยค่ะ ช่วยลดความเครียด 
ความกดดัน และความกังวลใจลงไปเยอะค่ะ
เจตนิน: ความรู้สึกหลังจากที่ทราบว่าตั้งครรภ์ค่ะ
คุณแสงอรุณ โวลด์: ดีใจมากค่ะ ก่อนหน้านี้เผื่อใจไว้เยอะ ไม่กล้าคาดหวัง เนื่องจาก
ไม่คิดว่าจะสำาเร็จขึ้นมาได้จริง แต่คุณหมอก็ช่วยให้เราประสบความสำาเร็จในที่สุด 
คุณหมอเก่งและให้กำาลังใจดีมากค่ะ ทำาให้เราสบายใจขึ้นเวลาที่มีความเครียด และ
อยากจะขอบคุณคุณหมอจากใจจริง ที่ทำาให้ครอบครัวของเรากลายเป็นครอบครัว
ที่สมบูรณ์ขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ 
 ปิดท้ายด้วยความสุขอีกครั้งของครอบครัวโวลด์ เราได้เห็นรอยยิ้มของคุณ
พ่อชาวนอร์เวย์และคุณแม่คนไทย ที่มีความสุขอีกครั้งกับลูกน้อยลูกครึ่งอีกคน
ที่กำาลังฟูมฟักอยู่ในครรภ์หลังจากที่มีคนแรกมาแล้ว แน่นอนค่ะว่าความสุขของ
ครอบครัวอีกครั้ง ทำาให้เจตนินมีความสุขอีกครั้งเช่นกันค่ะ...

aspirate the sperm from the testicle with a needle and put them 
in the female’s ovum outside the body. Then the perfect embryo 
will be put in the uterus cavity.
Jetanin: Did you have any worries about the treatment 
at Jetanin?
Saeng-Arun Vold:  There was only stress in my mind for fear 
of failure. Every step seemed to have taken too long. I got stressed 
during the procedure. Arnfinn was worried about his vasectomy. 
And for whatever reason, stress or what so ever, it caused my 
uterus condition to be not healthy enough for the embryo to be 
implanted in the first attempt. But Dr. Kriangchai suggested that 

we should have the sperm and embryo 
frozen for later use, so we didn’t have to 
start all over again from the beginning. 
We saved a lot of time. All we had to 
do was to get the uterus ready for the 
embryo. When all was ready, the doctor 
just  put the frozen embryo in the uterus 
cavity again. Less stress, less pressure 
and a lot less worries.
Jetanin: How did you feel when you 

knew that you were pregnant?
Saeng-Arun Vold: I was extremely delightful. I lessen my 
expectation and was prepared for disappointment because I really 
didn’t believe it would be successful. But the doctor finally made 
it happen. He was really good and very supportive. He made me 
feel relaxed when I was stressed out. I feel thankful for the doctor 
with all my heart for making our family complete just like you can 
see now.
 We are so glad for the happiness of the Vold’s family. 
We have seen the Norwegian father’s and Thai mother’s 
smiles of delight from the second pregnancy. And surely this 
happiness gives Jetanin happiness too.

“ก่อนหน้านี้เผื่อใจไว้เยอะ	ไม่กล้า
คาดหวัง	เนื่องจากไม่คิดว่าจะ

สำ	เร็จขึ้นมาได้จริง”
“อยากจะขอบคุณคุณหมอ
จากใจจริง	ครอบครัวของเรา
กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

ขึ้นมาอย่างที่เห็นค่ะ”

12  13

“I lessen my expectation and 
was prepared for disappointment 
because I really didn’t believe it 

would	be	successful”		
“I’d like to thank the doctor with 

all my heart. Our family has 
become	a	more	complete	family”
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don’t have AD.

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สำาหรับผู้ชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของน้ำาเชื้อก่อนการมีบุตร ได้รับการรับรองและทดสอบทางคลินิก ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย ขนาด
บรรจุ 30 ซอง/กล่อง ใช้ผสมน้ำาผลไม้หรือน้ำาเย็น  2 ครั้ง/วัน ระยะเวลาในการเห็นผล ควรบริโภค 3 เดือนขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี 
สนใจติดต่อ(Contact) บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำากัด 284 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  เบอร์โทร/Tel.02-719-7350-2 แฟ็กซ์/Fax.02-719-7353
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Stress and

Infertility
ความเครียดกับ
ภาวะมีบุตรยาก

About Know How

ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตพอ
สมควร หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดขึ้น 
แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยาก การรู้เท่าทันว่าความเครียด การ
พยายามเรียนรู้ที่จะบาลานซ์ความเครียดของตัวเอง ดูจะเป็น
ทางออกที่มีความเป็นไปได้มากกว่า มิฉะนั้นแล้ว ความเครียด
อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก และหนึ่งในนั้นก็คือ 
‘ภาวะมีบุตรยาก’

ภาวะมีบุตรยาก เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้มาก
ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งภาวะนี้นอกจากจะเป็นปัญหาทาง
ด้านร่างกายแล้ว ยังเป็นปัญหาด้านจิตใจและสังคม
อีกด้วย ส่วนสาเหตุของการมีบุตรยากมีได้หลาก
หลายสาเหตุ เช่น  ความผิดปกติในฝ่ายชาย ไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการสร้างอสุจิ ท่อนำาอสุจิอุดตัน ความ
ผิดปกติในฝ่ายหญิงมักจะพบความผิดปกติของท่อนำา
ไข่ เยื่อบุช่องท้อง มดลูกและความผิดปกติเรื่องการ
ตกไข่ สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม การดำารงชีวิตประจำา
วัน ปัญหาด้านสุขภาพมีโรคประจำาตัว และสุขภาพ
จิต เช่น ความเครียด วิตกกังวล ในที่นี้จะกล่าวถึง
สาเหตุของการมีบุตรยากที่มาจากความเครียด

ความเครียด (Stress) เป็นปฏิกิริยาของร่างกาย
ที่เกิดขึ้น เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นและมีปฏิกิริยาตอบโต้ 
เป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา โดยระบบ
ต่อมไร้ท่อที่หลั่งฮอร์โมนและระบบประสาทอัตโนมัติ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วร่างกาย สรุปได้ว่า 
‘ความเครียด’ เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อ
สิ่งที่คุกคามหรือกดดัน มักจะมีอาการสั่น หัวใจเต้น
เร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น เหงื่อออก กระสับกระส่าย 
เป็นต้น ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิต ที่มีผล 
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ อาจทำาให้เกิดโรค หรือ
ความผิดปกติของระบบร่างกายได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก และระบบสืบพันธุ์ 

ความเครียดเกี่ยวข้องอย่างไร
กับฮอร์โมนและภาวะมีบุตรยาก 

 เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะกดดันหรือมีความเครียด
ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนในกลุ่ม Glucocorticoids เช่น 
Cortisol และ Adrenaline ออกมา ซึ่งจะมีผลทำาให้
ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว การสูบฉีดโลหิตมากกว่าปกติ 
ทำาให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังพร้อมที่จะทำากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การวิ่งหนีอันตราย การยกของหนีไฟ เมื่อฮอร์โมน
ถูกใช้ไป ความกดดันหรือความเครียดก็จะหายไป แต่
ในความจริงแล้ว คนเราส่วนใหญ่เมื่อเกิดความเครียด
มักจะเก็บตัวอยู่คนเดียว ไม่ทำากิจกรรมใดๆเลย การที่
เกิดความเครียดแล้วร่างกายไม่นำาฮอร์โมนไปใช้ ทำาให้
ฮอร์โมนสะสมในร่างกาย ส่งผลเสียต่อร่างกายและ
จิตใจ เช่น ปวดหัว เบื่อ เมื่อยล้า ซึมเศร้าตลอด
เวลา เนื่องจากฮอร์โมนจากความเครียดจะรบกวน
การทำางานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ ดังนั้น จึง
ส่งผลให้ฝ่ายหญิงประจำาเดือนขาดหายไปหรือประจำา
เดือนผิดปกติ เกิดภาวะไม่ตกไข่ ทำาให้ไข่เจริญเติบโต
ไม่สมบูรณ์ และทำาให้ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วฝังตัวที่มดลูกได้
ยากขึ้น ส่วนฝ่ายชายระดับฮอร์โมน Testosterone 
และจำานวนอสุจิลดต่ำาลง มีการเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ ดังนั้น ในช่วงที่มีความเครียดจากชีวิตประจำาวัน 
การผลิตอสุจิและการตกไข่จะถูกยับยั้ง ส่งผลให้เกิด
ภาวะมีบุตรยากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัย
หลายฉบับ เช่น Klonoff-Cohen et al.,2001a 

ระบุไว้ว่า ภาวะเครียดทำาให้โอกาสในการฝังตัวของ

ตัวอ่อนลดลงด้วย

ความเครียดกับพันธุกรรม
เกี่ยวข้องกันหรือไม่	
มีการศึกษาวิจัยชี้ว่า ความเครียดสามารถเป็นมรดก

ตกทอดทางพันธุกรรมได้ หลังจากพบยีนที่มีผลต่อ

ความสามารถในการรับมือกับปัญหา ซึ่งอธิบายได้ว่า

ทำาไมบางคนจึงยังสงบอยู่ได้ แม้เผชิญกับสถานการณ์

ที่ยากลำาบาก ขณะที่คนอื่นสติแตก ทำาอะไรไม่ถูก โดย

ศาสตราจารย์กิลเลน เฟอร์นันเดซ จาก Donders 

Institute for Brain Cognition and Behavior ได้

ใช้เครื่องสแกนเนอร์เพื่อตรวจสอบการทำางานของ

สมองของคนเราภายใต้สถานการณ์ตึงเครียด แล้วพบ

ว่า สมองส่วนอะมิกดาลา (Amygdala) ที่ควบคุม

อารมณ์ ทำางานหนักขึ้นในคนที่ได้รับการถ่ายทอดยีน

ความเครียด เฟอร์นันเดซยังระบุว่า  มนุษย์เราครึ่ง

หนึ่งมียีนดังกล่าว ทำาให้วิตกกับปัญหามากขึ้น และ

อ่อนแอต่อความกดดันมากขึ้นด้วยเช่นกัน นี่เป็นครั้ง

แรกที่มีการค้นพบตัวแปรด้านพันธุกรรม ที่แสดงให้

เห็นการตอบสนองที่แตกต่างต่อสิ่งเร้าทางอารมณ์เมื่อ

คนเราเกิดความเครียด
ในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นหายีนของผู้ป่วย

โรคเครียดหลังเกิดเหตุวิกฤต หรือ พีทีเอสดี (Post 
Traumatic Stress Disorder) ในแถบ 6 จังหวัด
ภาคใต้ จำานวน 962 ตัวอย่าง ซึ่งผลออกมาพบว่า 
พันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรคพีทีเอสดีจริง ซึ่งขณะ
นี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันผลการทดสอบ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าความเครียดส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย
และจิตใจ ที่สำาคัญ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตร
ยากในคู่สมรส จนต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาจากแพทย์ ซึ่งในขั้นตอนการรักษาอาจมีผลให้
เกิดความเครียดขึ้น ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ และ
ด้านการเงิน หรืออาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเพศ

ได้อีกด้วย ดังนั้น เราควรหาวิธีการเพื่อที่ผ่อนคลาย
ความเครียดลง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำาลังกาย การ
พูดคุยเพื่อระบายความเครียด การนอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ การรับประทานอาหารเพื่อผ่อนคลาย การ
พักผ่อนท่องเที่ยว การฟังดนตรี  การทำากิจกรรมเพื่อ
บำาบัด เช่น การนวด การทำาอโรมาเทอราปี การทำาสมาธิ
เพื่อคลายความเครียด หรืออาจจะต้องปรึกษาแพทย์

ใครจะคิดว่าความเครียดมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต
ถึงขนาดนี้ โดยส่งผลไปถึงภาวะมีบุตรยาก ถ้าเรารู้จัก
ผ่อนคลายความเครียดลง รู้จักบาลานซ์ความเครียด
กับการใช้ชีวิต ก็เท่ากับเป็นการทำาให้การใช้ชีวิตของ
ครอบครัวที่มีลูกน้อยมาคอยเติมเต็มความสุขมีความ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น...
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 Infertility is a health issue encountered with increasing 
frequency these days.   Not only does infertility affect our physical 
condition, it also affects our mental state and society as well.  
Infertility can be caused by a number of reasons.  In the male 
partner of a couple, the abnormality may occur in the process of 
sperm production or it may be caused by obstruction of the vas 
Deferens.  In female partners, the abnormalities are commonly 
found in the ovary ducts, peritoneum and uterus. Infertility 
can also be caused by ovulation abnormalities, environmental 
problems, daily living, health issues and mental health problems, 
such as stress and anxiety. Here, we will only discuss stress-
induced infertility.
 Stress is a physical response to stimulants in the form of 
physiological and psychological reactions controlled by pituitary 
gland hormonal secretions and physical changes due to the 
autonomous nervous system.  It can be summarized, therefore, 
that stress is a physical response to threats or pressure which 
tends to result in tremors, accelerated heart rate, hypertension, 
perspiration and anxiety. Stress is a psychological health issue 
causing physical and psychological impacts leading to illnesses or 
abnormalities of any system of the body, e.g., the gastrointestinal, 
excretory, cardiovascular, endocrine, musculoskeletal and 
reproductive systems.

How Is Stress Related to Hormones and Infertility? 
 When the human body is under stress or pressure, it secretes 
glucocorticoid hormones, such as cortisol and adrenaline, leading 
to attentiveness, accelerated heart rate and blood circulation, 
causing the body to gain strength and energy ready to perform 
various activities, such as running away from danger, and carrying 
heavy loads away from fire.  When the hormones are depleted, 
pressure or stress disappears.  In reality, however, most people 
tend to isolate themselves when stress occurs and do not perform 
any activities at all.  This causes the hormones to accumulate in 
the body, leading to negative impacts on the body and mind, such 
as headaches, boredom, fatigue and depression because stress 
hormones disturb hormonal function in the reproductive system.  
In women, the results are amenorrhea or menstrual irregularity 
and anovulation with underdeveloped eggs. Thus, it becomes 
more difficult for fertilized eggs to be implanted into the uterine 
wall.  In men, stress leads to declining testosterone and sperm 
count and impotence.  Thus, when stress occurs on a daily basis, 
sperm production and ovulation are inhibited, thereby leading to 
infertility.  In addition, a number of studies, such as the one by 
Klonoff-Cohen et al., 2001a, state that stress also reduces the 
chance for the embryos to be implanted in the uterine wall.

Are Stress and Genetics Correlated? 
 Studies have been conducted indicating stress to be genetically 
inherited after the discovery of genetic impact on problem-solving 
ability. This explains why some people remain calm despite an 
encounter with a difficult situation while other people break down 
and do not know what to do. Professor Gillen Fernandez of the 
Donders Institute for Brain Cognition and Behavior used a scanning 
machine to verify human brain function under stress and found 

the Amygdala section of the brain, which 
controls human emotions, to work harder in 
people who inherit stress genes. Professor 
Fernandez also stated that half of human 
beings have the aforementioned genes, 
thereby making the susceptible to stress 
over problems with greater vulnerability to 
pressure. This is the first finding on genetic 
factors to illustrate the different responses 
to emotional stimulants when stress occurs 
with human beings.
 In Thailand, attempts have been 
made to locate the genes of 962 
sample patients with Post-Traumatic 
Stress Disorder (PTSD) in six southern 
provinces.  The results revealed genetics 
to actually affect PTSD.  Researchers are 
currently in the process of confirming the 
test results.
 According to the evidence, stress 
causes numerous physical and mental 
issues.  Importantly, it is also one of the 
causes of infertility in married couples 
that requires diagnosis and treatment by 
doctors. During the treatment process, 

stress may occur physically or emotionally 
in terms of financial stress, and it may 
affect sexually relationships as well.  
Therefore,  we should find ways to relieve 
stress, whether by exercising or by talking 
to relieve stress, getting sufficient sleep 
and rest, eating the right foods, taking 
trips, listening to music, participating in 
therapeutic activities such as massage, 
aromatherapy, stress relief meditation, or 
seeking medical consultation.

 Who would think stress could have 
so much impact on our lives and even 
cause infertility? If we learn how to 
relieve stress and balance tension 
and daily living, it will be make our 
family life even more complete with 
happiness from our little ones…

References: 1. Health News “How stress 
causes infertility” Published : June 
16,2009 at 1:42 AM 
2. Mail online “Stress may be causing 
infertility in women” By JULIE WHELDON, 
Daily Mail: Thursday, Mar 07 2013 
3. ASRM “Stress and Infertility” Fact 
sheet: http://www.asrm.org/awards/detail.
aspx?d=10293
4. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/
knowledeinfo.php?id=47 
5. http://www.thaihealth.or.th/
healthcontent/ article/16138 
6. http://www.ryt9.com/s/prg/893338 
7. Research Findings.  Rung-arun 
Sethabudt.  Stress and Social Support for 
Infertile Couples. 
8. Theeraporn Wuttiyawanit & Prayot 
Jongyusuk (1989). Infertility.  Chiangmai:  
Faculty of Medical Science, Chiangmai 
University.

Stress affects our daily lives to a certain degree.  
Although we try to avoid stress, avoidance is 
not always easy. Understanding stress and 
learning how to balance our stress seems to 
be a more plausible solution.  Otherwise, our 
lives may be subject to tremendous impact 
from stress.  And one of these impacts is the 
condition of “infertility”.

 1918
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อาการของภาวะติดเชื้อ  
เกือบร้อยละ 50 ของชายที่ติดเชื้อ คลามัยเดีย ทราโคมาติส 

จะเป็นการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมีการติดเชื้อในเพศชาย 
อาการติดเชื้อ คลามัยเดีย อาจพบว่ามีการหลั่งสารคัดหลั่งผิดปกติ
จากส่วนปลายของอวัยวะเพศ มีความรู้สึกแสบร้อนขณะปัสสาวะ 
หากไม่ได้รับการรักษา อาจกลายเป็นโรคอัณฑะอักเสบ และส่งผล 
กระทบต่อการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ และนำาไปสู่ภาวะการเป็นหมัน
ได้ นอกจากนี้แล้ว การอักเสบในเพศชายยังเป็นพาหะกระจายการ
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรียไปสู่ฝ่ายหญิง ทำาให้ฝ่ายหญิงมีความเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อ คลามัยเดีย ทราโคมาติส อีกด้วย

การติดเชื้อ	 	 ในเพศชาย
และการเป็นหมัน

ปัจจัยที่ทำาให้เชื้อ คลามัยเดีย ก่อให้เกิดภาวะการเป็นหมันใน
เพศชายนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด และการศึกษาวิจัยยังคง
มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทำาการ
ศึกษาเชื้ออสุจิจากชายที่เป็นหมัน 143 รายที่พบว่ามีอาการติดเชื้อ 
คลามัยเดีย ทราโคมาติส การศึกษาได้พบว่าชายที่ติดเชื้อ คลามัยเดีย 
ทราโคมาติส เชื้ออสุจิจะมี DNA ที่ได้รับความเสียหายมากกว่าชาย
ปกติถึง 3.2 เท่า งานวิจัยต่อเนื่องยังพบอีกว่า ชายที่ติดเชื้อจะผลิต
เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติถึงร้อยละ 80 และมีความเคลื่อนไหวน้อย
กว่าปกติร้อยละ 10 ซึ่งแตกต่างจากค่าปกติเป็นอย่างมาก และอาจ
ส่งผลให้มีบุตรยาก ในทางกลับกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะพบว่า สามารถลดสัดส่วนของเชื้ออสุจิที่ DNA ได้รับความ
เสียหาย และมีโอกาสสูงขึ้นในการมีบุตร ผลการศึกษายืนยันถึงผล 
กระทบของการติดเชื้อที่มีต่อการสร้างเชื้ออสุจิของมนุษย์ นอกจาก
นี้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นดรรชนีบ่งชี้เพื่อเฝ้าติดตามประสิทธิผลของ
การรักษาได้อีกด้วย จึงควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยัน
การค้นพบนี้

วิธีการรักษาการติดเชื้อ	
เมื่อมีการวินิจฉัยพบเชื้อ คลามัยเดีย จากการตรวจทางการแพทย์ แพทย์

จะเริ่มให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น ดอกซี่ซัยคลิน เตทตร้าซัยคลิน 
และอไซโทรมัยซิน หรือเอริทโทรมัยซิน นอกจากนี้แล้ว ผู้ติดเชื้อ 

 ควรงดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับยาปฏิชีวนะหนึ่งครั้ง หรือจนกว่าจะได้รับยาครบ 7 วัน เพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อไปยังคู่นอน นอกจากนี้แล้ว คู่นอนควรเข้ารับ
การตรวจซ้ำาประมาณ 3 เดือน หลังการรักษาการติดเชื้อในครั้งแรก
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกลับมาอีก

วิธีการป้องกันการติดเชื้อ	
คลามัยเดีย แพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ทางที่ดีที่สุดในการ

ป้องกันก็คือการงดมีเพศสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน
มากกว่าหนึ่งคน หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนเป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย 
และใช้อย่างถูกต้องเป็นประจำาสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
คลามัยเดีย

วิธีการตรวจหาเชื้อ 
การวินิจฉัยการติดเชื้อ คลามัยเดีย ทราโคมาติส จะใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง

สารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศชาย ตัวอย่างจะถูกนำาไปตรวจด้วยการใช้สาร
เรืองแสงทดสอบหาแอนติบอดี้ หรือการตรวจ  DNA ของเชื้อ คลามัยเดีย 
ทราโคมาติส หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งการทดสอบบางอย่างเหล่านี้
สามารถตรวจจากตัวอย่างปัสสาวะได้ด้วย

อ้างอิง: 1. Gallegos G., Ramos B. and Santiso R.(2008). 
Sperm DNA fragmentation in infertile men with Genitourinary 
infection by Chlamydia trachomatis and Mycoplasma. Fertility 
and Sterility; 2: 328 – 334.
2. Thorne C.(2009). UK National Screening Committee 
Policy Review.
3. Chlamydia screening in pregnancy: an evidence review.
4. Joki-Korpela P.(2008). The role of Chlamydia trachomatis 
infection in male infertility. (Fertil Steri _2009;91:1448–50).
5. Pacey A.A.and Eley A.(2004). Chlamydia trachomatis 
and male fertility. Human Fertility, December 2004, 7(4): 
271 – 276
6. Karinen L (2006). Chronic chlamydial infection: impact 
on human reproductive health [dissertation]. Univ of Oulu.
7. Miller K. E..(2006). Diagnosis and Treatment of Chlamydia 
trachomatis Infection. Am Fam Physician.15;73(8):1411-1416. 
Available from: URL: http://www.aafp.org/afp/2006/0415/
p1411.html
8. CDC (2010). Chlamydia - CDC Fact Sheet. Available 
from: URL: http://www.cdc.gov/std/chlamydia/STDFact-
Chlamydia.htm

เชื้อ	 	 	 					คืออะไร?
เชื้อ  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อย ติดต่อได้
ทางเพศสัมพันธ์ และเชื้อ  เป็นสาเหตุหลักของภาวะมีบุตรยาก
ทั้งในเพศชายและเพศหญิง สาเหตุของโรคหนองในเทียมร้อยละ 50 มา
จากเชื้อ  และเป็นสาเหตุหลักของอาการอักเสบในท่อปัสสาวะ
หลังจากรักษาโรคหนองในแท้หายแล้ว

เชื้อ
และภาวะเป็นหมันในเพศชาย

 2120

How 
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คลามัยเดีย	ทราโคมาติส
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What Is ?
 is the most common 

bacterial cause of sexually transmitted disease 
(STD) and Chlamydia  is a major  cause of subfertility 
in both males and females. In males, Chlamydia is 
responsible for 50% of nongonococcal urethritis 
and the majority of postgonococcal urethritis.

What Are the Symptoms of ? 
 Almost 50% in men with  have 
asymptomatic infection but when present in males,  
symptoms can include unusual discharge from the tip of the 
penis and a burning sensation when urinating. Untreated 
infections also can lead to epididymitis and could affect sperm 
motility that lead to infertility. Furthermore, the infections in the 
male provide a reservoir of infection for transmission of the 
bacteria to women that make females has a chance to infect 
with 

 Infection in Men 
and Infertility
 The role of  can cause infertility in men is 
something that is not completely understood, and the studies 
are controversial. However, there were group of researchers 
analysed sperm from 143 infertile men who were found to have 

 infection. The analysed showed that men carrying 
the infection had 3.2 times more fragmented DNA than fertile 
men. Further tests showed that infected men produced sperm 
with 80% more physical abnormalities and 10% less mobility. 
As a result, this increase is proportionally greater than the 
influence on classical semen parameters and could result in 
a decreased fertility potential. On the other hand, the patients 
who has treated with antibiotic was successful in decreasing the 
percentage of spermatozoa with fragmented DNA and found to 
improve pregnancy rates. This result confirms the influence of 
the infection on the DNA integrity of human sperm. Moreover, 
it could be a useful parameter to monitor the effectiveness of 
the therapy. Further studies should do more extensive work to 
confirm these findings.

How Is  
 Once  has been diagnosed through a 
medical test, a physician can begin to treat and cure 
with antibiotics such as, doxycycline, tetracyclines 
and azithromycin or erythromycin. Moreover, 
persons with chlamydia should abstain from sexual 
intercourse for 7 days after single dose antibiotics or 
until completion of a 7-day course of antibiotics to 
prevent spreading the infection to partners. Finally, all 
sex partners should be retested about three months 
after treatment of an initial infection to prevent 
passing the infection back and forth.

How Can  Be Prevented?
  is spread through sexual contact, 
the best way to prevent it is to abstain from having 
sex. Moreover, sexual contact with more than 
one partner or with someone who has more than 
one partner increases the risk of contracting any 
sexually transmitted disease (STD). Using, latex male 
condoms, when used consistently and correctly, can 
reduce the risk of transmission of .

How Is  Diagnosed?
 The diagnosis of  infection involves 
sampling of the urethral discharge in males. The 
sample is sent for a fluorescent or monoclonal 
antibody test, DNA probe test, or cell culture. Some 
of these tests may also be performed on urine 
samples. 

References: 1. Gallegos G., Ramos B. and Santiso R.(2008). 
Sperm DNA fragmentation in infertile men with Genitourinary 
infection by Chlamydia trachomatis and Mycoplasma. Fertility 
and Sterility; 2: 328 – 334.
2. Thorne C.(2009). UK National Screening Committee 
Policy Review.
3.  Chlamydia screening in pregnancy: an evidence review.
4. Joki-Korpela P.(2008). The role of Chlamydia trachomatis 
infection in male infertility. (Fertil Steril_ 2009;91:1448–50).
5. Pacey A.A.and Eley A.(2004). Chlamydia trachomatis 
and male fertility. Human Fertility, December 2004, 7(4): 
271 – 276
6. Karinen L (2006). Chronic chlamydial infection: impact 
on human reproductive health [dissertation]. Univ of Oulu.
7. Miller K. E..(2006). Diagnosis and Treatment of Chlamydia 
trachomatis Infection. Am Fam Physician.15;73(8):1411-1416. 
Available from: URL: http://www.aafp.org/afp/2006/0415/
p1411.html
8. CDC (2010). Chlamydia - CDC Fact Sheet. Available 
from: URL: http://www.cdc.gov/std/chlamydia/STDFact-
Chlamydia.htm
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ลืมเรื่องของการบาลานซ์
ระหว่างชีวิตและงาน:	
ถึงเวลาของการผสมผสานกัน

Forget 
Work-Life	Balance:

It’s Time for 
Work-Life Blend

New Trend New Blend

	 “เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว	ผมมีประชุมทางโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าร่วมกับที่
ปรึกษาอีกคนหนึ่งและลูกค้าของเขา ขณะที่เรากำาลังสรุป ผมถาม
ทั้งสองคนว่าโทรมาจากที่ไหนกัน คนหนึ่งตอบอย่างเขินๆ ว่าเธอ
กำาลังพักร้อนอยู่ที่ชายหาดนิวเจอร์ซี่พร้อมกับครอบครัว และ
ต้องแอบย่องออกมาโทรศัพท์แต่เช้า คนที่สองยอมรับว่ากำาลัง
พักร้อนอยู่ในไร่องุ่นมาร์ธา และก็แอบออกมาโทรศัพท์เหมือนกัน 
ผมก็เลยสารภาพว่าโทรมาจากทางตะวันตกของแมทซาชูเซต 
ในขณะที่ครอบครัวของผมมาเช่าบ้านหลังเล็กๆ พักร้อนอยู่ริม
ทะเลสาบ หลังจากที่เงียบกันไปสักพัก ใครคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า 
“โธ่ นี่เราซื่อบื้อรึเปล่า?” เราพร้อมใจกันหัวเราะก่อนที่จะวางสาย
ไป จากนั้นก็กลับเข้าสู่โหมดการพักร้อน (และอีเมล์) ต่อ”

 “Last summer I had an early morning conference 
call with another consultant and one of his 
clients. As we were wrapping up, I asked the 
other two people from where they were calling. 
One sheepishly said that she was vacationing 
on the Jersey Shore with her family and had 
sneaked out early to make the call. The second 
person admitted that he was on vacation in 
Martha’s Vineyard and had done the same thing. 
I then confessed that I was calling from  western 
Massachusetts where my family had rented a lake 
cottage. After a moment of silence, one of us said, 
“Boy!	Are	we	stupid!”	We	all	laughed	as	we	ended	
the call — and then presumably went back to our 
vacations	(and	our	e-mails).”

 บางทีเราอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระว่างที่
ทำางานและที่บ้านคือสิ่งที่เป็นอดีตไป และรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่คือชีวิต
ที่ผสมผสานครอบครัวและการทำางานเข้าด้วยกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ
 การให้ความสำาคัญกับการ “ผสมผสาน” การใช้ชีวิตและการทำางานแทนที่
จะพยายามหาความ “บาลานซ์” นั้นมีนัยสำาคัญอย่างน้อย 2 ประการ ข้อ
แรกก็คือการที่เราสามารถเลิกรู้สึกผิดเกี่ยวกับการต้องโทรศัพท์ในระหว่าง
การพักร้อนหรือการต้องเช็คอีเมล์ในตอนกลางคืน และเหตุผลข้อเดียวกันนี้
เราก็จะไม่รู้สึกผิดที่จะพูดคุยกับสามีภรรยา เพื่อนๆ หรือว่าคนในครอบครัว
ในระหว่างชั่วโมงการทำางาน
 นัยข้อที่สองก็คือการที่เราไม่ต้องแบ่งแยกเวลาอย่าตายตัวระหว่าง “ชั่วโมง
การทำางาน” และ “ชั่วโมงที่ไม่ต้องทำางาน” เราควรจะมีความยืดหยุ่นว่าเรา
จะบรรลุเป้าหมายในการทำางานและเป้าหมายส่วนตัวได้เมื่อไหร่และอย่างไร 
แน่นอนว่าข้อนี้เราคงจะต้องปรึกษาหารือกับคนอื่นๆ ทั้งที่ทำางาน (ใครจะ
คอยรับโทรศัพท์จากลูกค้า?) และคนที่บ้าน (ใครจะได้ใช้รถ?) แต่ประเด็นก็
คือการทำาให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของการจัดระเบียบชีวิตแทนที่
จะปล่อยให้เป็นเรื่องในวาระโอกาสพิเศษหรือสถานการณ์ยกเว้น
 แน่นอนที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อที่จะรองรับพนักงานที่ต้องการ
ผสมผสานชีวิตส่วนตัวและการทำางานเข้าด้วยกัน และยังจะไม่สนับสนุนด้วย
การออกกฎระเบียบ ชั่วโมงการทำางานที่ไม่มีความยืดหยุ่น และสิ่งอื่นๆ อีก
มากมาย อย่างไรก็ตาม โครงการนำาร่องจำานวนมากได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
กลุ่มพนักงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน (เช่น พนักงานบริการลูกค้า) ได้รับ
การสนับสนุนให้วางแผนการทำางานว่าจะทำางานให้สำาเร็จลุล่วงเมื่อไหร่และ
อย่างไรด้วยตนเอง ประสิทธิภาพการทำางานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 ดังนั้น บางทีอาจจะถึงเวลาที่จะคิดใหม่ทำาใหม่ ไม่เฉพาะวิธีการจัดระเบียบ
กับงานของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการจัดระเบียบกับชีวิตส่วนตัวของ
เราอีกด้วย แทนที่จะต่อต้านหรือรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีงานเข้ามาขัดจังหวะใน
เวลาส่วนตัว เราควรจะยอมรับการแทรกแซงนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเกิดจากเด็กๆ เพื่อนฝูง ปัญหาครอบครัว ท่อน้ำาแตก 
หรือการรับโทรศัพท์ในวันหยุดพักผ่อนของเรา

 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการผสมผสานชีวิต

ส่วนตัวและการทำางานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ?

 Maybe we need to accept the fact that the sharp demarcation 
between work and home is a thing of the past, and that the new 
normal is a life that integrates home and work more seamlessly.
 Focusing on work-life “integration” instead of work-life “balance” 
has at least a couple of implications: First is that we can stop 
feeling guilty about scheduling calls during our vacations or 
checking our emails at night; and by the same token not feel 
guilty about talking with our spouses, friends, and family members 
during work time.
 The second implication is that we no longer split up our time 
so rigidly between “work hours” and “non-work hours.” Instead, 
let’s be flexible about when and how we accomplish both our 
work goals and our personal goals. Obviously some of this has 
to be negotiated with others, both at work (who is on call for 
customers?) and home (who gets to use the car?). But the point 
is to make this a natural part of how we organize our lives instead 
of a special perk or exceptional situation.
 Most organizations of course are not set up to accommodate 
employees who want to blend their personal and work lives, 
and in fact actively discourage it through work rules, inflexible 
hours, and other practices. A number of pilot projects, however, 
have shown that when teams of interdependent workers (e.g., 
customer services representatives) are empowered to create their 
own plans for how and when to get their work done, productivity 
improves considerably.
 So maybe it’s time to rethink not only the way we organize 
work — but also the way we organize our lives. Instead of 
pushing back or feeling resentful when work issues interrupt us, 
let’s accept that interruptions are a part of life; whether they are 
caused by children, friends, family dramas, broken pipes — or 
phone calls during our vacations.

 What are your thoughts about the increasing 
integration of home and work?

ที่มา/Source:  http://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/10/19/forget-work-life-balance-its-time-for-work-life-blend/
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Beauty from Inside Out
 ต่อไปนี้คือข้อแนะนำา 8 ประการ เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

ที่คุณจำาเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อสู้กับการเสื่อมสภาพของร่างกาย:

	 Here	are	the	top	8	dietary	tips	you	need	to	follow	to	battle	aging:

•รับประทานผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคสดที่ใหม่ทั้งหมด
จากธรรมชาติในรูปแบบ
ของอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จ
ใหม่ๆ แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคจะมีราคาแพงกว่า 

แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า! เพื่อสุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอก
ของคุณ คุณควรหลีกเลี่ยงอาหารบรรจุหีบห่อพร้อม
รับประทาน อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูป เพราะ
เป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่มีประ
โยชน์ใดๆ เลยต่อชั้นคอลลาเจนในผิวที่กำาลังเสื่อมสภาพ 

• Eat organic fresh, whole and natural 
occurring foods that are freshly prepared. 
Yes, organic is MORE expensive but worth it! 
For the sake of your health and your external 
appearance, avoid packaged, frozen and 
processed foods as they offer zero nutritional 
value and do zilch for your aging skins collagen 
layers.

•รับประทานผักใบเขียวเยอะๆ 
เช่น ยอดหัวบีท (ส่วนบนสุด
ของหัวบีท) กะหล่ำาปลีและ
สาหร่ายทุกชนิด บล็อกโคลี 
กะหล่ำาดาว คะน้า และผักขม 

จะช่วยบำารุงผิวและป้องกันไม่ให้ผิวเสื่อมสภาพก่อน
วัย  ผักเหล่านี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วย
ควบคุมฮอร์โมนต่างๆ และยังประกอบด้วยวิตามินและ
แร่ธาตุที่จำาเป็นมากมาย เช่น เหล็กและแคลเซียม
• Eat loads of leafy green vegetables like 
beet greens (top part of beets), kale, any 
kind of seaweed, broccoli, brussel sprouts, 
collard greens and spinach nourish the skin 
and protect it from premature aging. These 
veggies are loaded with antioxidants, help 
regulate your hormones and contain many 
essential vitamins and minerals like iron 
and calcium.

•รับประทานผลไม้ฉ่ำา เช่น 
องุ่น แตงโม แพร์ พลัม 
ส้มโอ ส้ม ทับทิม สับปะรด 
กีวี่ มะเดื่อ อินทผลัม และ 
แอปเปิ้ลผลไม้เหล่านี้อุดม
ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 
เสริมให้ระบบย่อยอาหารมี

ประสิทธิภาพ ช่วยกำาจ ัดสิ ่งสกปรกออกจาก
ร่างกาย และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผิวของคุณ
• Consume juicy fruits like grapes, 
melons, pears, plums, grapefruit, oranges, 
pomegranates, pineapple, kiwi, figs, dates 
and apples. These foods are brimming with 
antioxidants, promote efficient digestion, 

ความงามในความบาลานซ์:	
เพิ่มความงามของคุณ
ทั้งภายในและภายนอก

Beauty	in	Balance: 
Enhancing Your Beauty 

Inside and Outside
help remove impurities from your body and 
are awesome for your skin.

•หลีกเลี่ยงแป้งขัดขาว! รับ
ประทานธัญพืชออร์แกนิคเต็ม
เมล็ดหลากหลายชนิดแทน เช่น 
โฮลวีทบดหยาบ เมล็ดผักโขม 
เมล็ดคีนัว คูสคูส ข้าวฟ่าง 
และข้าวบาร์เลย์  ธัญพืชเหล่า

นี้ไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ยัง
ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
• Avoid processed white flour! Instead 
eat a wide variety of organic whole grains, 
like stone-ground whole wheat, amaranth, 
quinoa, couscous, millet and barley. 
Not only are these grains loaded with 
antioxidants, they are great for promoting 
healthy bowel movements that rid your 
body of toxins.

•ใช้น้ำามันและรับประทานเนย 
ไขมันประเภทนี้มีประโยชน์มากต่อผิว
ของคุณ น้ำามันที่ดีที่สุดได้แก่ น้ำามัน
มะกอกบริสุทธิ์ ออร์แกนิค น้ำามัน
มะพร้าว (ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และ
สกัดด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก) และ
น้ำามันงาออร์แกนิค คุณควรรับ

ประทานเนยและเนยอินเดีย (เนยข้น) ที่เป็นผลิต
ภัณฑ์ออร์แกนิคและมาจากกระบวนการธรรมชาติ
ทั้งหมด เพราะจะช่วยหล่อลื่น บำารุง และเสริมสร้าง
ผิวพรรณ เส้นผม และเล็บมือให้เงางาม การทาน้ำามัน
มะพร้าวออร์แกนิคบนใบหน้าที่สะอาดก่อนนอนเป็น
ประจำาทุกคืน ยังช่วยให้ผิวของคุณนุ่มชุ่มชื้นยิ่งขึ้น 
• Use oil and eat butter. These types 
of fats are amazing for your skin. The 
best oils are: organic extra virgin olive oil, 
coconut oil (raw, organic and centrifuged) 
and organic sesame oil. Butters and ghees 
(clarified butter) that are organic and all 
natural should also be included in your 
diet as they lubricate, nourish and create 
lustrous skin, hair and nails. And, to keep 
your skin extra lush, put organic coconut 
oil on a clean face each night before bed.

•ใช้เครื่องเทศ เข่น ขมิ้นชัน  
ย่ีหร่า เมล็ดผักชี พริกไทยแดง
และพริกไทยดำา เครื่องเทศที่
น่ารับประทานเหล่านี้ช่วย

ทำาให้ระบบย่อยทำางานได้ดียิ่งขึ้น บำารุงผิวพรรณ ล้าง
สารพิษจากตับ และชำาระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างบน
ผิว ใส่เครื่องเทศเพียง 1 ช้อนชา เพื่อปรุงรสอาหาร

หรือเครื่องดื่มของคุณ อย่าใช้ปริมาณมากเกินไป

• Use spices like turmeric, cumin, coriander, 
and red and black pepper. These yummy 
spices improve digestion, nourish the skin, 
detox your liver and cleanse your skin of 
impurities. Use a 1 teaspoon; just enough to 
season your meal or drink, not overpower it.

•รับประทานอาหารเสริม
โอเมก้า 3 เป็นประจำาทุก
วัน น้ำามันตับปลาคอดเป็น
แหล่งที่อุดมไปด้วยกรดไขมัน
จำาเป็น โอเมก้า 3 (EFA’s) 

มากที่สุด EFA’s มีบทบาทสำาคัญในการช่วยให้ร่างกาย
ของเราผลิตและควบคุมฮอร์โมนต่างๆ รักษาอาการ
อักเสบติดเชื้อ และดูแลให้ระบบสมองและเส้นประสาท
ทำางานได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผิวพรรณของคุณแลดู
เปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก!
• Take an Omega 3 supplement daily. 
The cod liver oil is the richest source of 
omega 3 essential fatty acids (EFA’s). 
EFA’s play an important role in helping our 
bodies produce and regulate hormones, 
manage inflammation and maintain a high 
functioning brain and nervous system. And 
they make your skin glow from the inside 
out!

•รับประทานถั่ว ถั่วกรุบกรอบ
เหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินอี 
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดย
เฉพาะอัลมอนด์ ซึ่งประกอบ
ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระใน

ปริมาณเข้มข้น ช่วยกำาจัดอาการอยากรับประทานน้ำาตาล
และช่วยลดคอเลสเตอรอล วอลนัทประกอบด้วยกรด
เอลลาจิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้าน
มะเร็ง และยังอุดมไปด้วยน้ำามันโอเมก้า 3
• Eat nuts. These crunchy guys are loaded 
with the anti-aging antioxidant vitamin E.  
Almonds in particular contain high 
concentrations of antioxidants, ward off 
sugar cravings and help reduce cholesterol. 
Walnuts contain ellagic acid, an antioxidant 
and cancer-fighter, and are also high in 
omega-3 type oil.  

ที่มา/Source: http://www.focusonstyle.com/
blog/beauty-balance-foods-to-prevent-
aging/#axzz2JdB6AxGN

 ไม่มีใครอยากแก่  ไม่มีใครอยากมีริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือ
ลำาคอหย่อนคล้อย ดังนั้น เราจะต่อสู้กับกระบวนการ
เสื่อมสภาพของร่างกายได้อย่างไร? คำาตอบที่รวดเร็ว
ที่สุดก็คือ ผิวและร่างกายของคุณที่ร่วงโรยตามวัยจะ
ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอก!

 Nobody wants to age. Nobody wants 
wrinkles or a waddly neck. So, how do 
we battle the aging process? Well, the 
quickest answer is  the way your skin and 
body ages depends on how you treat your 
body, inside and out!
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ด้านนี้เกี่ยวข้องกับความตระหนักรู้ ค่านิยมและหลักการต่างๆ 
ของคุณ และยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
จิตวิญญาณของคุณคือที่มาของเป้าหมาย และความหมายของ
ชีวิตของคุณเอง ข้อเท็จจริงที่ว่าจิตวิญญาณเป็นที่มาของความ
หมายของชีวิต จึงถือเป็นด้านที่สำาคัญที่สุดในจำานวนทั้งห้าด้าน 
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรมุ่งพัฒนาจิตวิญญาณแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แม้ว่าจิตวิญญาณของคุณจะเข้มแข็ง แต่คุณก็ไม่
สามารถใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ ถ้าคุณไม่ได้พัฒนาด้านอื่นๆ อีกสี่ด้าน
อย่างบาลานซ์
This area deals with your conscience, values, and 
principles. It also deals with your relationship with 
the infinite. Your spirituality is where your life purpose 
and meaning comes from. The fact that it gives 
meaning to your life makes it the most important of 
all five. But it doesn’t mean that you should focus 
on only developing your spirituality. Even if your 
spirituality is strong, you won’t live your life to the 
fullest if you do not develop the other four areas in 
balance. 

การใช้ชีวิตให้เต็มที่นั้น มีห้าด้านของชีวิตที่คุณควรจะพัฒนาอย่างบาลานซ์  
ห้าด้านดังกล่าว ได้แก่ จิตวิญญาณ ความคิด ร่างกาย ความสัมพันธ์ และการงาน มีรายละเอียดดังนี้

To live your life to the fullest, there are five areas of life 
you need to develop in balance. Those five areas are 

 .	Here	are	the	details:

ด้านนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางกายของคุณ เนื่องจากร่างกาย
ของคุณคือเครื่องมือสำาหรับการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ จึงเป็น
สิ่งสำาคัญที่คุณต้องดูแลให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่
ป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยเท่านั้น แต่คุณควรพยายามเพื่อให้
ร่างกายมีพละกำาลังสูงสุด เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำาเร็จลุล่วง
ด้วยความรวดเร็วและกระตือรือร้น
This area deals with your physical health. Since your 
body is the mean through which you conduct your 
actions, it is important to keep your body in tip-top 
shape. Not only you should prevent yourself from 
being sick, you should also thrive to have the high-
level of energy you need to accomplish your tasks 
with speed and enthusiasm.

ด้านนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัว เพื่อนและ
ผู้ร่วมงาน ความรู้สึกที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายไม่ได้มาจาก
การประสบความสำาเร็จ แต่มาจากความสัมพันธ์ของคุณเอง
This area deals with your relationships with your 
family, friends, and colleagues. The greatest feeling 
of fulfillment doesn’t come from your achievements; 
it comes from your relationships.

ความสัมพันธ์
Relationship

ร่างกาย
Body

1.

4.

3.
จิตวิญญาณ
Spirituality

Live Life to the Fullest

“กุญแจสำาคัญในการใช้ชีวิตให้เต็มที่คือ
ความบาลานซ์ (ความสมดุล) 

The key to living your life to the fullest 
is balance.”

Five Areas of Life You Should Balance 
to Live the Fullest Life
ห้าด้านของชีวิตที่คุณควรจะบาลานซ์

เพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่ 

ด้านนี้เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของคุณในการเรียนรู้ในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใบนี้ ความสามารถของคุณในการ
ซึมซับทักษะและความรู้ใหม่ๆ กลายเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
มากขึ้น เพื่อที่จะมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการเรียนรู้ 
คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้พัฒนาความหิวกระหายทางปัญญาแล้ว
This area deals with your desire to learn. In this 
fast-changing world, your ability to absorb new skill 
and knowledge become increasingly important. To 
have a strong desire to learn, be sure to develop 
your intellectual hunger.

ด้านนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานและความสำาเร็จของคุณ นี่
เป็นผลผลิตของชีวิตคุณเอง ประสิทธิภาพของคุณวัดได้จาก
ด้านนี้ ถ้าคุณต้องการเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คุณควรเพิ่ม
ผลิตผลของคุณในด้านนี้ 
This area deals with your career and achievements. 
This is the output of your life; your productivity is 
measured here. If you want to be a productive 
person, you should increase your output in this 
area.

ความคิด
Mind

การงาน
Work

“ย้ำาอีกครั้งว่ากุญแจสำาคัญคือความบาลานซ์”
“Again, the key is balance.”

2.
5.

 คุณจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไร ถ้าด้านหนึ่งหรืออีกหลายด้านของชีวิตคุณ
กำาลังประสบปัญหา? เช่น คุณอาจประสบความสำาเร็จด้านอาชีพการงาน 

แต่จะมีความสำาคัญอะไร ถ้าชีวิตครอบครัวของคุณไม่มีความสุข? 
หรือคุณเป็นคนที่มีความรู้ดีมาก แต่จะมีความสำาคัญอะไรถ้าร่างกายของคุณเจ็บป่วย?

 How can you live your life to the fullest 
if one or more areas of your life suffer? For example, maybe you 
are successful in your career. But will it matter if your family life 
is not happy? Or maybe you are a very knowledgeable person. 

But will it matter if your body is sick?

ที่มา/Source: http://www.lifeoptimizer.org/2007/06/04/five-areas-of-life-you-should-balance-to-live-the-fullest-of-life/
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News & Activities

St. Theresa International College 
Visited Jetanin Institute
สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลจากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า’ เพื่อเข้าฟังการบรรยาย
และศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

Jetanin Institute welcomed ‘students from Faculty of 
Nursing, St. Theresa International College’ in occasion 
of visiting to learn about the infertility treatment on 10 
January 2013 and 21 February 2013

New Year Merit Making 
Ceremony for 2013
พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถาน
พยาบาลเจตนิน คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการสถาน 
พยาบาลเจตนิน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้
ร่วมกันทำาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 
Pol.Lt.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of 
Jetanin Institute, Khun Usanee Jetsawangsri, Director 
of Jetanin Institute including doctors, nurses, and staffs 
made a merit in occasion of the New Year Celebrations 
on 10 January 2013

Official Opening of Routine and Hormone Laboratory
พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนิน คุณอุษณีย์ 
เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการสถานพยาบาลเจตนิน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ 
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดให้บริการห้อง Routine and Hormone 
Laboratory ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการ ห้องแล็บใหม่นี้เพียบพร้อมไปด้วย
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำานาญการ เพื่อรองรับ
ความต้องการและเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการแก่คนไข้ของสถานพยาบาลเจตนินให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556

Pol.Lt.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute, Khun 
Usanee Jetsawangsri, Director of Jetanin Institute including doctors, nurses, 
staffs, and guests joined in the official opening of Routine and Hormone 
Laboratory. It is fully completed with innovatively medical equipments and 
highly skilled staffs to serve needs and increase rapidness so as to make 
patients highly satisfied on 10 January 2013

The Royal Thai Army Nursing College 
Visited Jetanin Institute 
สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก’ เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน
ด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

Jetanin Institute welcomed ‘students from the Royal Thai 
Army Nursing College’ in occasion of visiting to learn about 
the infertility treatment on 17 January 2013

Christian University of Thailand 
Visited Jetanin Institute
สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยคริสเตียน’ เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษาดูงานด้านการรักษา
ผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 

Jetanin Institute welcomed ‘students from College of Nursing, 
Christian University of Thailand’ in occasion of visiting to learn 
about the infertility treatment on 1 February 2013

‘Quality Pregnancy’ Training
สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรม ‘ครรภ์คุณภาพ’ สำาหรับคุณแม่มือใหม่ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมก่อนคลอด และรับมือกับเจ้าตัวน้อย ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2556 และครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556

Jetanin Institute had the training session of ‘Quality Pregnancy’ 
for the new mom preparing for the delivery and a newborn, the 
twenty-seventh on 16 February 2013 and the twenty-eighth on 
16 March 2013

The	Academic	Session:	‘PGD	&	PGS	Clinical	Result	&	Rsearch’
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สถานพยาบาลเจตนิน ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไบโอ-แอ็คทีฟ จำากัด และ
บริษัท อินลูมิน่า อิงค์ จำากัด จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “Pre-implantation Genetic Diagnostic (PGD) and 
Screening (PGS) – Clinical Result & Research” บรรยายโดย Dr.Bill Kearns, The Director of The 
Center for Pre-implantation Genetics and an associate professor at The Johns Hopkins ให้กับทีม
แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเจตนิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

Jetanin Institute’s Academic Management Committees  with Bio-Active Co.Ltd. and Illumina, 
Inc. organized the academic session in the topic “Pre-implantation Genetic Diagnostic (PGD) 
and Screening (PGS) – Clinical Result  & Research” by Dr.Bill Kearns, The Director of The 
Center for Pre-implantation Genetics and an Associate Professor at The Johns Hopkins to 
doctors, nurses, and staffs of Jetanin Institute on 25 March 2013

University of Bangkok Metropolis 
Visited Jetanin Institute
สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย
และศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 1- 2 เมษายน 2556

Jetanin Institute welcomed ‘students from Kuakarun College of 
Nursing, University of Bangkok  Metropolis’ in occasion of visiting 
to learn about the infertility treatment on 1-2 April 2013

‘ISO	9001:2008’	Training
ศูนย์บริหารงานคุณภาพ สถานพยาบาลเจตนิน ได้จัดอบรมหลักสูตร ‘ISO 9001:2008’ ให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อทบทวนและมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ เห็นคุณค่าของระบบคุณภาพ และสามารถนำาความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ในระบบคุณภาพขององค์กร เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2556 

Jetanin Instittute’s Quality Management Center trained ‘ISO 9001:2008’  to staffs for they 
can revise and understand the quality system and able to apply in the organization on 
3-4 April 2013
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