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A Change for the Better
      การเปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า...
 ทุกวันนี้ โลกเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ล้ำาหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งเทคโนโลยีการแพทย์ การติดต่อสื่อสาร
และอื่นๆ อีกมาก ที่เจตนิน…เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำาให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อ
สิ่งที่ดีกว่า สำาหรับลูกค้าของเราทุกคนให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด
 Nowadays, development and advancement in technology keeps moving forward including 
medical technology, communication, and much more. At Jetanin, we realize the importance of making 
changes to make today and tomorrow better, and to ensure our customers get the best services. 

www.
facebook.com/
TheWishBabies

			เราจึงได้พัฒนาและปรับรูปแบบเว็บไซต์ของเรา	www.jetanin.com 
ให้ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมดีไซน์ทีโ่ดดเด่น	ใช้งานง่ายในทุก 	ๆอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และมือถือทุกชนิด	ให้ความสะดวกสบายโดยรองรับผู้ใช้งานถึง	
4	ภาษา	ไทย	อังกฤษ	จีน	และเวียดนาม	เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลท่ีสมบูรณ์แบบ	
ทุกท่ี	ทุกเวลา	รวมท้ังเอาใจประชาชนสังคมออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่างเฟสบุ๊ค	
โดยเข้าท่ี	www.facebook.com/TheWishBabies	ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางความรู้ท่ีถูกต้อง	สำาหรับคู่รักและครอบครัวท่ีประสบปัญหาผู้มีบุตรยาก
และข้อแนะนำาต่างๆของการรักษา	และเตรียมตัวก่อนมีบุตรเพ่ือครรภ์ท่ีมีคุณภาพ	
และเป็นท่ีท่ีทุกคนสามารถมาสอบถาม	แบ่งปัน	ประสบการณ์	และให้กำาลังใจ
ซ่ึงกันและกัน
    เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคน
เข้าถึงข้อมูลและสัมผัสได้ถึงการประสบความสำาเร็จในการรักษาผ่าน
องค์ความรู้ของเทคโนโลยีล้ำาหน้าของวันนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าและก้าวสู่
การดำาเนินชีวิตใหม่ที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา 

 Therefore, we have developed and redesigned our website, www.jetanin.com, in response to 
the new technology. For convenient access to information anywhere and anytime, our new website 
design is unique and user friendly on computers and mobile devices of all kinds with 4 available 
languages: Thai, English, Chinese and Vietnamese. In order to provide a special support for those 
who are members of Facebook, the largest social network, we have created a Facebook fanpage 
www.facebook.com/TheWishBabies, the right knowledge center, providing the correct information 
including treatment advice and preparation for quality pregnancy to the couples and families that have 
the infertility problems. It is the web page everyone can ask their questions, share experience and 
encourage each other.
 Through our today cutting-edge technology for the better, we really hope that these 
changes in knowledge management will help everyone reach useful information, have a feeling 
of successful treatments and move forward to the new life that every parent dreams of.

www.jetanin.com

https://www.facebook.com/TheWishBabies
https://www.facebook.com/TheWishBabies
https://www.facebook.com/TheWishBabies
http://www.jetanin.com
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http://www.jetanin.com
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http://www.jetanin.com


 54

CONTENTS
Vol.4  No.3  September-December 2013

Jetanin Journal 
วารสารวิชาการเจตนิน	กำาหนดออกปีละ	3	ฉบับ	เจ้าของและอำานวยการผลิต	บริษัท	เจตนิน	จำากัด	5	ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	662	6555300-10	
โทรสาร	662	6555313	อีเมล์:	info@jetanin.com	เว็บไซต์:	www.jetanin.com,	www.facebook.com/jetanin.bangkok,	www.facebook.com/TheWishBabies	ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์		อาวเจนพงษ์	บรรณาธิการบริหาร	ทนพญ.อุษณีย์	เจตน์สว่างศรี	บรรณาธิการท่ีปรึกษา	น.ต.นพ.ภิญโญ	หรรษาจารุพันธ์	นพ.เกรียงชัย	สัจจเจริญพงษ์	นพ.สมเจตน์	
มณีปาลวิรัตน์	พญ.ปิยพันธ์	ปุญญธนะศักด์ิชัย	กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ	ทนพญ.พรมุกฎา	อัชฌาเจริญสถิต	ทนพญ.สุภลักษณ์	แสนเหลา	ทนพญ.สุภาพร	อาภาธนานนท์	ทนพ.สุรพงษ์	ช่อวิเชียร	
ประสานงานฝ่ายศิลป์และโฆษณา	คุณภิตินันท์	ชาติรังศิยาภรณ์	และคุณสุกัญญา	กล้าหาญ	ติดต่อ	662	6555300-10	ต่อ	208	การพิมพ์ซ้ำาท้ังข้อความและรูปภาพใดๆ	ในวารสารฉบับน้ี	จำาเป็น
ต้องอ้างอิง	หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน	Reproduction	in	whole	or	in	part	is	strictly	prohibited	without	prior	written	permission.

 5

Editor’s Talk

	 อีกไม่นานก็ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้ว	หลายคนเริ่มๆ	ที่จะนับถอยหลังเคาท์ดาวน์กันบ้างแล้ว	
จะว่าไปก็ไม่ต่างอะไรกับความสุขที่กำาลังถูกเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆ	จริงมั้ยคะ	และในช่วง
เวลาสุดท้ายของปีที่กำาลังมาถึง	ซึ่งมีวันหยุดต่างๆ	มากมาย	ก็เหมือนกับเป็นช่วง
เวลาดีๆ	ที่ให้เราได้เติมเต็มความสุขของชีวิตให้เต็มที่ด้วยเช่นกัน
	 หลายต่อหลายคนเริ่มที่จะวางแผนใช้ช่วงปลายปีที่กำาลังใกล้เข้ามา	 เพื่อมี
กิจกรรมดีๆ	ทำาร่วมกัน	และเหนือส่ิงอ่ืนใด	ความปรารถนาสูงสุดของการมีเจ้าตัวน้อย	
ท่ีว่าท่ีคุณพ่อและว่าท่ีคุณแม่ยังคงเฝ้ารอคอยกันอยู่ทุกวัน	อาจเป็นหน่ึงในการเติมเต็ม
ความสุขของครอบครัวสำาหรับปลายปีนี้ก็เป็นได้	จริงมั้ยคะ!
	 สำาหรับ	‘เจตนินฉบับเต็มเติมชีวิต’	ฉบับปลายปีน้ี	 เร่ิมต้นด้วยเร่ืองเด่นข้ึนปก...
EmbryoScope:	มิติใหม่ในการเลี้ยงตัวอ่อน	ต่อด้วยคุยกับคุณหมอถึงเรื่อง
การใช้กล้อง	Time-lapse	EmbryoScope	 เพื่อช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อน	
ก่อนพาไปสัมผัสกับการแบ่งปันความสุขของการมีลูกน้อยกับ	2	ครอบครัว	
ครอบครัวคุณวิลลี่และคุณเยลหล	ีแมคอินทอช	กับครอบครัวคุณเป่าเหนิง	 ซั่ง
และคุณซื่อเหม่ย	เกา	พร้อมพบกับวิทยาการใหม่ในการตรวจโครโมโซมของทารก
ในครรภ์	และเรื่องรูปร่างหน้าตาของอสุจิ	มีลักษณะอย่างไร?	รวมทั้งเรื ่องของ
การเติมเต็มชีวิตที่น่าสนใจ...กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง	–	แนวโน้มอุปสรรค	5	
ประการ...	พรีวิว:	คนสวยที่สุดในโลกปี	2013...และออสเตรเลียได้รับการโหวต
ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำาหรับใช้ชีวิตและทำางาน	3	ปีซ้อน	อีกด้วยค่ะ	นอกจากนี้	
ทางเจตนินขอแนะนำาเว็บไซต์	www.jetanin.com	ที่ได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่	 และ
อย่าลืมติดตามเฟสบุ๊ค www.facebook.com/TheWishBabies	ที่ได้แนะนำากันไป
ในเจตนินฉบับที่แล้ว	เพราะอย่างน้อยๆ	เจตนินก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็ม
ทุกความปรารถนาของคนมีบุตรยากให้เป็นจริงได้นะคะ
 ปลายปีกับการเติมเต็มชีวิต เริ่มต้นเติมเต็มกันด้วยเนื้อหาดีๆ ของเจตนิน

ฉบับเติมเต็มชีวิตนี้กันเลยนะคะ

บรรณาธิการบริหาร
เจตนิน

006 Highlight
 EmbryoScope: มิติใหม่ในการเลี้ยงตัวอ่อน

008 Talk with the Doctor
 การใช้กล้อง Time-lapse 
 EmbryoScope 
 เพื่อช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อน

010 Real Result Real Story
 เรื่องราวของครอบครัวแมคอินทอช 
 และครอบครัวชาวจีน

016 About Know How
 มิติใหม่ในการตรวจโครโมโซม
 ของทารกในครรภ์
 อสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร?
 
026 New Trend New Blend
 กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง – 
 แนวโน้มอุปสรรค 5 ประการ

028 Beauty from Inside Out
 พรีวิว : คนสวยที่สุดในโลก ปี 2013

030 Live Life to the Fullest
 ออสเตรเลียได้รับการโหวตให้เป็น  
 ประเทศที่ดีสุด สำ หรับใช้ชีวิต
 และทำ งาน 3  ปีซ้อน

 Soon it will be the end of the year again. Many people 
are beginning to count down while time is flying which is 
actually like happiness flowing more and more into our lives, 
isn’t it? And in this coming last period of the year when 
there are quite many holidays, it is such a good time that 
we can take this chance to fill our lives with lots of happiness.

 Many people are beginning to use this period before 
the end of the year to make good plans and have good 
activities together. And more than anything else, the ultimate 
wishes to have a little baby that daddies to-be and mommies 
to-be are still hoping for: Dream may become true and 
fill your family life with happiness by this year-end.  

  ‘Jetanin’s Life Fulfillment Issue’ for this year end 
season welcomes you with our highlight article on the front 
cover, EmbryoScope: A new dimension in embryo culture, 
followed by ‘Talk with the Doctor’: Clinical Application 
Time-lapse EmbryoScope. Then you will share the moment 
how having babies can bring happiness to the 2 families, 
Mr. Willie and Mrs. Gelly McIntosh with  Mr. Baoneng Shang 
and  Mrs. Shimei Gao. Keep reading to find more beneficial 
contents such as a new dimension in fetal chromosome 
testing and what a sperm cell look like, interesting ways 
for life fulfillment, The Tides of Change -The Five Disruption 
Trends, Sneak Peek: 2013 Word’s Most Beautiful List and 
Autralia is rated best place to live and work for third year 
running. Jetanin would like to introduce the new look of our 
website at www.jetanin.com and do not forget to follow our 
Facebook page at www.facebook.com/TheWishBabies 
have introduced in our last issue as another of our efforts 
to take part in helping every couple having difficulty to have 
a baby make their dreams come true.
	 Year-end	and	life	fulfillment,	let’s	begin	now,	by	
filling	up	our	 lives	with	good	content	of	Jetanin’s	Life	
Fulfillment	Issue.
Editor-in-Chief 
Jetanin
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030

Year-end makes a full year, 
so let it bring fulfillment 

in our lives
ปลายปีกับการเติมเต็มชีวิต
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	 ความล้มเหลวในการคัดเลือกตัวอ่อนท่ีจะสามารถเจริญเติบโต
ต่อไปได้ในครรภ์	 (a	viable	embryo)	นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้อัตรา
ความสำาเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยากมีข้อจำากัด	 เนื่องจากการรักษา
ในปัจจุบัน	นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนคัดแยกว่าตัวอ่อน
ตัวไหนเป็นตัวอ่อนที่ดีหรือไม่อ้างอิงจากแค่เพียงรูปร่างหน้าตาภายนอก
ของตัวอ่อน	 (Morphology)	ซึ่งได้จากการนำาตัวอ่อนออกมาดูผลเพียง
สามถึงส่ีคร้ัง	 ท้ังๆ	ท่ีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนน้ันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด
เวลาและจากลักษณะการดูผลการเจริญเติบโตดังกล่าวอาจทำาให้พลาดช่วง
เวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าตัวอ่อนตัวนั้นอาจมีการ
เจริญเติบโตที่ผิดปกติแต่กลับมีรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ดูเหมือนปกติซึ่ง
ตัวอ่อนเหล่านี้เมื่อถูกใส่กลับไปในมดลูกก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้	
เป็นผลให้คนไข้ไม่มีการตั้งครรภ์	ดังนั้น	 ระบบมาตรฐานการเลี้ยงตัวอ่อน
ในปัจจุบันไม่สามารถบอกแน่ชัดว่าจริงๆ	แล้วตัวอ่อนที่เลือกเพื่อใส่กลับ
ให้คนไข้จะเจริญเติบโตต่อไปได้หรือไม่	นอกจากนั้น	ยังมีหลักฐานจากงาน
วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวอ่อนพบว่า	ตัวอ่อนที่ถูกใส่กลับส่วนใหญ่
ประมาณ	65-90%	จะหยุดการเจริญเติบโตและตายลงหลังจากการใส่กลับ
ในเวลาไม่นาน	อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบการเลี้ยงตัวอ่อนที่ชื่อว่า	EmbryoScope	เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งใน
การคัดเลือกตัวอ่อนสำาหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากให้มีอัตราความสำาเร็จท่ีสูงข้ึน

 EmbryoScope คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร?
	 EmbryoScope	 เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่มีการติดตั้งระบบการถ่ายภาพ
ไว้ภายในโดยใช้เทคโนโลยี	 Time-lapse	system	ประกอบกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อให้ภาพที่บันทึกไว้สามารถนำามาศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
คล้ายวิดีโอ	ดังนั้น	นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการเจริญเติบโตของตัว
อ่อนแต่ละตัวได้ทุกช่วงเวลาผ่านหน้าจอแสดงภาพและยังสามารถเปรียบ
เทียบได้ว่าตัวอ่อนตัวไหนมีการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ว่าจะมี
ความสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในครรภ์	นอกจากนี้	 การดูผลการเจริญ
เติบโตผ่านจอแสดงภาพยังเป็นข้อดีที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของการเลี้ยงตัว
อ่อนระบบดังกล่าวเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
ตระหนักดีว่าสภาวะที่ตัวอ่อนจะมีการเจริญเติบโตได้ดีน้ัน	ตัวออ่นต้องอยู่ใน
ตู้เล้ียงทีมี่การควบคุมอุณหภูมิและสภาวะความเป็นกรดด่างที่ค่อนข้างคงที่และ
ไม่มีความผันผวนของอุณหภูมิหรือปริมาณแก๊สภายในตู้เลี้ยงแต่อย่างใด
แต่ทว่าระบบมาตรฐานการเลี้ยงตัวอ่อนในปัจจุบัน	ยังคงมีขีดจำากัดในเรื่อง
ของการดูผลการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในแต่ละวัน	น่ันคือ	การท่ีต้องนำาตัวอ่อน
ออกจากตู้เลี้ยงเพื่อมาดูผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์	แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะ
มีการติดตั้งกล้องจุลทรรศน์เข้ากับตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิและแก๊สที่เรียกว่า	
IVF	Chamber	แล้วก็ตาม	แต่	ณ	 เวลาที่นำาตัวอ่อนออกจากตู้เลี้ยงนั้น	
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็น
สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	ดังนั้นการดูผลการเจริญเติบโตของตัวอ่อนผ่าน
จอแสดงภาพของ	EmbryoScope	 โดยไม่ต้องนำาตัวอ่อนออกมาจากตู้เลี้ยง
จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อมาตอบสนองในส่วนที่ระบบการเลี้ยง
ตัวอ่อนในปัจจุบันยังมีข้อด้อยอยู่

 EmbryoScope ปลอดภัยกับตัวอ่อนจริงหรือไม่?

   ทราบได้อย่างไร?
 EmbryoScope	 เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับเป็นที่กว้าง
ขวางในทางการรักษาในยุโรปตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	และยังผ่านการรับรองโดย	
FDA	(Food	and	Drug	Administration)	 ในสหรัฐอเมริกา	ปี	พ.ศ.	2554	
นอกจากนั้นในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในไอวีเอฟคลินิกหลายแห่ง
ทั่วโลก	รวมทั้งมีการรายงานถึงอัตราความสำาเร็จในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
เลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบมาตรฐานทั่วไป	ดังตัวอย่างการศึกษาต่อไปนี้	
	 Cruz	และคณะ	 ในปี	พ.ศ.	2555	 ได้ทำาการทดลองเลี้ยงตัวอ่อนโดยใช้	
EmbryoScope	พบว่า	จากการรักษา	403	cycle	มีคนไข้ตั้งครรภ์	203	cycle	
ซึ่งคิดเป็นอัตราความสำาเร็จสูงถึง	50	เปอร์เซ็นต์	
	 Speksnijder	และคณะ	รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบการเลี้ยงตัวอ่อน
ที่สมาคมการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภะวิทยาแห่งยุโรป	 (European	Society	
of	Human	Reproduction	and	Embryology:	ESHRE)	ณ	 เมืองสตอกโฮล์ม	
ประเทศสวีเดน	 เมื่อปี	พ.ศ.	2554	และได้รับรางวัล	ART	Laboratory	Award	
ซึ่งงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นอัตราการเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ	Expanded	blastocyst	 ใน	
EmbryoScope	สูงถึง	35.4%	 ในขณะที่การเลี้ยงตัวอ่อนโดยตู้เลี้ยงมาตรฐาน
ทั่วไปให้ผลอยู่ที่	 23.8%	นอกจากนี้	 Speksnijder	ยังได้แสดงผลอัตราการอยู่
รอดของตัวอ่อนในช่วงเวลาต่างๆ	พบว่า	ณ	 เวลาการเลี้ยงตัวอ่อนที่	 120,	144	
และ	168	ชั่วโมง	นั้น	ตัวอ่อนที่เลี้ยงด้วยระบบ	EmbryoScope	มีอัตราการอยู่
รอดอยู่ที่	83.5%,	64.9%	และ	44.5%	ตามลำาดับ	ในขณะที่ตัวอ่อนที่เลี้ยงด้วย
ระบบมาตรฐานท่ัวไป	มีอัตราการอยู่รอดท่ี	67.5%,	51.6%	และ	36.0%	จะเห็นได้ว่า	

 Failure to select a viable embryo in an infertility treatment cycle 
is one of the factors limiting the success rates. Nowadays, 

embryologists select embryos based on their external 
morphology. While continuously undergoing many 

developmental changes, embryos are taken out 
only 3-4 times to be viewed and assessed. Such 
few times of assessment may not be enough as 
some important changes that are indicators of 
abnormalities may be hidden under normal 
looking morphology. These abnormal embryos 
cannot grow after being put into the uterus and 
this causes failed pregnancies. Consequently, the 

conventional method of embryo selection cannot 
give a reliable indication of whether an embryo will 

grow healthily in the uterus. Research studies on embryo 
selection show that 65 -90% of embryos stop growing 

and die not long after 
being put in the uterus. 
However, the good news is 
that, an innovative method 
in embryo culture has been 
developed to improve 
the efficiency of embryo 
selection. This technology 
which helps increasing 
the success rates of 
infertility treatments is 
called EmbryoScope.  

  What Is the EmbryoScope and What Are the Benefits?
 The EmbryoScope is an embryo incubation chamber with 
a photography program using a time-lapse system technology and 
special innovated software that enables us to view continuous embryo 
growth almost like watching a VDO. So scientists can observe the 
embryo growth around the clock via the monitor, compare and 
identify developing embryos with positive indicators to grow well in 
the uterus. On top of that, in order to grow healthily, an embryo needs 
a very controllable environment which includes conditions such as 
temperature, pH level and gas composition.  In the standard selection 
method, embryos must be taken out of the incubation chamber to be 
viewed and assessed under a microscope. Even though there has been 
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การเลี้ยงตัวอ่อนโดยใช้	EmbryoScope	นั้น	นอกจากจะไม่เป็นอันตรายกับ
ตัวอ่อนแล้วยังกลับให้ผลการเจริญเติบโตและอัตราการอยู่รอดที่สูงกว่าการ
เลี้ยงตัวอ่อนโดยตู้เลี้ยงมาตรฐานทั่วไป	ซึ่งเป็นสัญญาณอันดีว่าเราจะได้ตัวอ่อน
ที่มีความสามารถจะเจริญเติบโตต่อไปได้ในครรภ์	หรือ	 viable	 embryos	 เป็น
จำานวนที่สูงขึ้นอันเป็นผลให้อัตราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน

 EmbryoScope มีให้บริการท่ีไหนบ้าง?
 เนื่องจาก	EmbryoScope	เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง	ทำาให้การให้บริการมี
อย่างจำากัด	แต่อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลเจตนินได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการเลี้ยงตัวอ่อนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้ทำาการติดตั้ง	EmbryoScope	
เป็นจำานวนถึงสองเครื่องเพื่อรองรับการให้บริการแก่คนไข้ได้เพิ่มขึ้น	นอกจาก
นั้น	 ในขณะนี้เครื่องทั้งสองอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและทำาการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมที่สุดก่อนการให้บริการจริง	คาดว่าจะ
สามารถให้บริการได้ในเร็วๆ	นี้ค่ะ

an effort to decrease the risk of going through unstable conditions by 
installing a microscope on the IVF chamber which helps control the 
temperature and gas composition, small variations of temperature 
and gas composition can hardly be avoided every time the embryos 
are taken out of the incubator. Therefore, another great advantage 
of EmbryoScope over the standard method is that, scientists can 
assess the developing embryos by observing them via the monitor 
without having to take them out. Evidently, it is a new technology 
developed to help reduce weak points and problems in the current 
embryo culture and selection.  

 Is the EmbryoScope Safe for Embryos? 

 How Do We Know?
 EmbryoScope is an certified technology and has been widely 
accepted in Europe since 2009. It received Food and Drug 
Administration (FDA) clearance for clinical use in the US in 2011 and 
is currently used in many IVF clinics around the world. Increased 
success rates against the standard method have been reported as 
follows.
 Cruz et al. (2012) conducted an experiment using the EmbryoScope 
in embryo culture and reported 203 successful pregnancies out 
of 403 treatment cycles, a 50% success rate which is considered 
very high. Speksnijder et al. reported about their research 
on “Comparing embryo culture in a conventional incubation chamber 
with a time-lapse incubation chamber” to European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE), Stockholm, Sweden, 2011. 
This research received the ART Laboratory Award. The study found 
that the expanded blastocyst survival rate in the EmbryoScope was 
35.4% compared with 23.8% in a conventional incubator.
 Speksnijder revealed further about embryo survival rates at 
different stages:  after 120, 144 and 168 hours of embryo culture, 
the survival rates in the EmbryoScope are 83.5%, 64.9% and 
44.5%, compared with 67.5%. 51.6% and 36.0% respectively in 
a conventional incubator. The results showed that the EmbryoScope 
is not only safe for embryos, but also gives a better growth rate 
and a higher survival rate compared with a conventional incubator. 
This is a sign of hope that we should have more viable embryos that 
will carry on growing in the uterus and a higher success rate. 

 Where Can We Get EmbryoScope Services?
 The Embryoscope is a high end technology with a limited number 
of service providers.  Realizing the critical need to have the most 
efficient embryo culture, Jetanin Hospital has managed to have two 
Embryoscope incubation chambers in place to provide the best 
service for our customers. Both of our EmbryoScope incubation 
chambers are having the system under test while all the information 
is being thoroughly studied and analyzed in order to be ready 
for the service expected to be available very soon.

อ้างอิง/References: 1. Morphok inet ic analys is of embryo 
development. Ramsing NB, Hill igsoe KM, Pederson KS, 
Unisense FertiliTech A/S F7.797.4 (2011.11.16) EU FertiliTech A/S
2. Relevant Abstracts and Publications. F7.797.6 (12.06.2012) 
EU-FertiliTech A/S
3. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. F7.797.5 (12.06.2012) 
EU-FertiliTech A/S



 98

Talk with the Doctor

ก่อนการนำาตัวของตัวอ่อนไปฝัง	(Pre-implantation	genetic	diagnostic,	PGD)	

คืออีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาตัวอ่อนที่มีโครโมโซมผิดปกติ	ซึ่ง

จะส่งผลทำาให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์	หรือการแท้งบุตรในที่สุด	อย่างไรก็ตาม	แม้จะมี

การประเมินการพัฒนาการของตัวอ่อนอย่างถี่ถ้วนที่สุดด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง

ตัวอ่อนร่วมกับการทดสอบ	PGD	แล้วก็ตาม	อัตราการตั้งครรภ์จากการย้าย

ฝากตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสต์เพียงหน่ึงตัวเข้าไปฝังในมดลูกหลังการทดสอบ	PGD	

ก็ยังต่ำากว่าร้อยละ	50	นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวอ่อนระยะ	

บลาสโตซิสต์แต่ละตัวที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน	เพื่อค้นหาคำาตอบว่าทำาไม

ตัวอ่อนบางตัวจึงมีโอกาสสูงที่จะทำาให้เกิดการตั้งครรภ์	ในขณะที่ตัวอื่นๆ	ไม่เป็น

เช่นนั้น	พวกเขาค้นพบว่า	ระยะเวลาของการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนในแต่ละขั้น

ของพัฒนาการตัวอ่อนมีความแตกต่างกัน	และความแตกต่างนี้เองที่มีความสัมพันธ์กับ

อัตราความสำาเร็จในการฝังตัวอ่อนในมดลูก	แม้ว่าคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย

ของการฝังตัวอ่อนจะอยู่ในระดับเดียวกันก็ตาม	อย่างไรก็ตาม	ด้วยข้อมูลนี้	

ก็ยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเฝ้าสังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม	

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องนำาตัวอ่อนออกมาจากตู้อบที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม

อย่างดีเพื่อการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์	ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม

น้อยกว่า	การนำาตัวอ่อนออกมาตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่ขาดความเหมาะ

สมหลายต่อหลายครั้ง	จะส่งผลในทางลบต่อพัฒนาการของตัวอ่อนอย่างแน่นอน	

เจตนิน: ปัจจุบันนี้เรามีเทคนิคใหม่อะไรบ้างสำาหรับการทำาเด็กหลอดแก้ว (In vitro 

fertilization, IVF) หรือการทำาอ๊ิคซ่ี (Intracytoplasmic sperm injection, ICSI)?

นพ. สมเจตน์:	ปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะลดจำานวนตัวอ่อนที่จะนำาไปฝังไว้ใน

มดลูก	เพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์แฝด	แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีโอกาส

การตั้งครรภ์ให้อยู่ในระดับที่สูง	แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ได้ทดลองหา

วิธีการที่หลากหลายเพื่อค้นหาตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดจากกลุ่มตัวอ่อนที่ได้จาก

การทำาเด็กหลอดแก้วและการทำาอิ๊กซี่ในแต่ละครั้งซึ่งจะส่งผลให้การตั้งครรภ์

ประสบผลสำาเร็จสูงโดยที่ไม่จำาเป็นต้องใส่ตัวอ่อนมากกว่า	1	ตัว	

เจตนิน: แพทย์สามารถบรรลุผลสำาเร็จได้อย่างไรคะ?

นพ. สมเจตน์:	ในอดีต	การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะบลาสโตซิสต์	(blastocyst)	

มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการแยกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ออกจากตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์	

นอกเหนือไปจากการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแล้ว	ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

การใช้กล้อง Time-lapse EmbryoScope 
เพื่อช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อน

Clinical Application of 
Time-lapse EmbryoScope

Jetanin: How can doctor achieve this goal?
Dr. Somjate: In the past, blastocyst culture has played a major role 
to separate embryos of high potential from those with low potential 
of giving live birth. In addition to blastocyst culture, pre-implantation 
genetic diagnosis (PGD) is another mean to identify embryos with 
abnormal chromosome which will eventually end up as no pregnancy 
or miscarriages. However, even with scrutinized evaluation of embryos 
development with blastocyst culture and PGD testing, pregnancy rates 
from single blastocyst transfer after PGD testing is still below 50%. 
Scientists have explored the differences between each blastocysts of 

same quality to explain why some blastocyst 
is likely to give a live birth while the others 
is likely to fail to result in pregnancy. They 
find that the time of cell division in each 
steps of embryo development is different and 
this different is correlated with the ability to 
implant successfully even if the final quality of 
implanting blastocyst is the same. Anyway, 
with this knowledge, it is not possible to 
observe the embryo development in 
conventional way in which scientists have 
to take embryos from the well-controlled 
condition incubator for an examination under 
the less-controlled condition of the examining 
microscope. By multiple examinations 
under less favorable embryo condition will 
compromise the embryo development. 
Jetanin:	 Is	 there	 anyway	 to	 have	
multiple examination of the embryo 
development while not compromising 
their development?
Dr. Somjate: To achieve the benefit of closely 

monitored embryo development while avoiding multiple examinations 
under poorly-controlled microscopy, scientist has invented a new 
system called “Time-lapse EmbryoScope” in which the incubator 
is equipped with digital camera to continuously monitor embryo 
development allowing the scientist to monitor the precise development 
in each stage of cell division of the embryos until reaching the 
blastocyst without a need to take embryos out of the well-controlled 
incubator condition for examination. With this monitoring, it has been 
demonstrated that the duration of cell division from 2-cell to 3-cell and 
3-cell to 4-cell are predictors of the implantation potential as well as 
these predictors have been shown to correlate with chromosome 
normality. Moreover, some embryos/blastocyst of poor quality in 
a one-time examination shows to have self-correction demonstrating 
better quality when continuous monitoring is evaluated. 
As EmbryoScope will record embryo development continuously, it 
will provide many parameters that with more researches in the future 
may show some other significant findings that better predict the 
implantation potential/blastocyst development potential. 
 With this new technology, it will support the notion of 
transferring fewer embryos aiming for single embryo transfer 
in every single patient by allowing physician/scientists to 
better select the best embryos among the groups of embryos 
produced.

เจตนิน:  มีวิธีใดบ้างที่จะสามารถตรวจสอบพัฒนาการของตัวอ่อนได้หลายครั้ง 

โดยไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน?

นพ. สมเจตน์:	เพื่อให้สามารถเฝ้าติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนอย่างใกล้ชิด	

และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์หลายๆครั้งในสภาพแวดล้อม

ที่ขาดการควบคุม	นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นระบบใหม่ขึ้นมา	เรียกว่า	กล้อง

Time-lapse	EmbryoScope	ตู้อบจะถูกติดตั้งด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อตรวจสอบ

พัฒนาการของตัวอ่อนอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตาม

พัฒนาการแบ่งเซลล์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างแม่นยำา	จนกว่าตัวอ่อนจะพัฒนาเข้า

สู่ระยะบลาสโตซิสต์	โดยไม่จำาเป็นต้องนำาตัวอ่อนออกมาจากตู้อบที่มีการควบคุม

สภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีเพื่อทำาการตรวจสอบ	ด้วย

ระบบการเฝ้าติดตามนี้	แสดงให้เห็นว่าระยะเวลา

ของการแบ่งเซลล์จาก	2	เป็น	3	เซลล์	และจาก	3		

เป็น	4	เซลล์	คือปัจจัยบ่งชี้อัตราความสำาเร็จของ

การฝังตัวอ่อน	และยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นความ

สัมพันธ์กับความปกติของโครโมโซมอีกด้วย	นอกไป

จากนี้แล้ว	ตัวอ่อน/ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ที่

ด้อยคุณภาพจำานวนหนึ่ง	ยังแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการแก้ไขความผิดปกติของตนเองและ

มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อมีการเฝ้าประเมินอย่างต่อเนื่อง	

เนื ่องจากกล้อง	EmbryoScope	จะทำาการบันทึก

พัฒนาการของตัวอ่อนอย่างต่อเนื่อง	ในอนาคต

การวิจัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะทำาให้ได้ตัวบ่งชี้ที่

หลากหลายที่จะช่วยให้สามารถประเมินความสำาเร็จ

ของการฝังตัวอ่อนในโพรงมดลูกหรือพัฒนาการของ

ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์

 ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ เราก็จะสามารถย้าย
ฝากตัวอ่อนโดยใช้จำานวนน้อยลง โดยมีเป้าหมาย
ที่สามารถทำาการย้ายฝากตัวอ่อนเพียงตัวเดียวใน
คนไข้แต่ละราย โดยที่ยังคงมีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูง 
ซึ่งความสำาเร็จนี้เกิดจากการที่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกตัวอ่อน
ที่ดีที่สุดจากตัวอ่อนที่เพาะเลี้ยงได้ 

 เจตนินฉบับน้ีได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเจตน์ 
มณีปาลวิรัตน์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ
ระบบสืบพันธุ์ และภาวะการมีบุตรยาก มาเป็นผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวอ่อน

Jetanin:	What	is	the	new	paradigm	for	the	IVF/ICSI	treatment?
Dr. Somjate: Currently we aim to reduce the number of embryo to 
transfer avoiding the risk of multiple pregnancies while maintaining 
high chance of successful pregnancy, clinicians/scientists have
explored various parameters trying to identify the most suitable 
embryo which would give the highest yield of successful pregnancy 
among the group of embryos produced in each IVF/ICSI treatment 
cycle. In the past, blastocyst culture has played a major role to 
separate embryos of high potential from those with low potential of 
giving live birth. In addition to blastocyst culture, pre-implantation 
genetic diagnosis (PGD) is another mean to identify embryos with 
abnormal chromosome which will eventually end up as no pregnancy 
or miscarriages.

For this edition, Jetanin is honored by 
Somjate Manipalviratn, M.D., Obstetrician and 
Gynecologist, Reproductive Endocrinology 
and Infertility specialist, who informs about 
the embryo selection.

นักวิทยาศาสตร์ ได้คิดค้น
ระบบใหม่ขึ้นมา เรียกว่า 

กล้อง Time-lapse EmbryoScope 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของตัวอ่อน
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้สามารถติดตาม

พัฒนาการแบ่งเซลล์
ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างแม่นยำา

Scientist has invented 
a new system called 

“Time-lapse EmbryoScope” 
to continuously monitor 
embryo development 

allowing the scientist to monitor 
the precise development in 
each stage of cell division 

of the embryos
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Real Result Real Story

 บางคนก็จะโชคดีมาก ทำาครั้งแรกติด ครั้งที่สองติด แต่บางคน สี่
ห้าครั้งก็ยังไม่ติด แต่อย่าท้อ พยายามดูแลตัวเองดีดี อย่าเครียด คุณ
ดูเยลหลีสิคะ มันก็เป็นการเรียนรู้ และสามารถนำาประสบการณ์มา 
บอกกับทุกคนได้ นอกจากนี้ครอบครัวเป็นสิ่งคัญมากสำาหรับคนไข้ 
ต้องคอยดูแลให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งคุณวิลลี่ก็เป็นสามีที่ดี คอย
ให้กำาลังใจและดูแลความรู้สึกของเรามาตลอด 

 Good things take time สิ่งดีๆ ต้องอาศัยการอดทนและรอคอยเหมือนที่
ครอบครัวแมคอินทอชได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความสุขและความสมบูรณ์ที่แท้
จริงเป็นของขวัญล้ำาค่าสูงสุดของหัวใจพ่อแม่ อย่างคุณวิลลี่และคุณเยลหลีคู่นี้

เจตนิน: รู้จักเจตนินได้อย่างไรคะ
คุณเยลหลี:	มีเพื่อนที่ประสบความสำาเร็จจากการรักษาที่เจตนินแนะนำามาค่ะ	
บอกว่าให้ลองมาที่นี่	 ประกอบกับคุณหมอที่รักษาให้เรา	คือคุณหมอสมเจตน์	
ก็เป็นเพื่อนกับน้องแหม่มอยู่แล้วด้วยค่ะ
เจตนิน: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้คุณเยลหลีมีบุตรยากคะ
คุณเยลหลี:	คือเราทำามา	6	ปี	เรารู้ดีว่าเรามีอะไรผิดปกติ	คือมดลูกของเรามัน
มีพังผืดเยอะมาก	ทุกคนก็ห้ามตลอดว่าพอแล้ว	พอเถอะ	 เพราะว่าเราทำามา
เยอะมาก	ต้องเจ็บตัว	ต้องโดนยา	ต้องอดทนกับอะไรมากมาย	จนตัวเยลหลี
เองสงสัยว่า	คงจะไม่มีใครที่เจอขนาดเราอีกแล้วล่ะ	 (หัวเราะ)	แต่ทีนี้เนี่ย	 วิธี
การแก้ปัญหาของคุณหมอสมเจตน์	 ไม่เหมือนคนอื่น	ซึ่งด้วยความที่เราก็อยาก
มีลูกก็เลยตกลงใจว่า	ลองดูอีกสักครั้งก็แล้วกัน
เจตนิน: อยากทราบความรู้สึกตอนที่คุณเยลหลีทราบว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วค่ะ 
คุณเยลหลี: ร้องไห้กับคุณหมอสมเจตน์ค่ะ	(หัวเราะ)	ตกใจด้วย	ไม่เคยคิดเลยว่า
จะท้อง	เพราะทุกครั้งที่ทำามา	ก็จะได้ยินผลว่าไม่ท้องตลอด	จนครั้งหลังๆ	ตอนเจาะ
เลือดตรวจผลการตั้งครรภ์	เราขอกลับไปรอฟังผลทางโทรศัพท์ที่บ้านดีกว่า	ไม่อยาก
จะรอ	เพราะโดนปฏิเสธจนชิน	แต่ครั้งนี้เป็นการรักษาครั้งแรกกับคุณหมอสมเจตน์	
เราเลยให้เกียรติคุณหมอ	อยู่รอฟังผลด้วยตัวเอง	พอทราบผลออกมาว่าท้อง	และ
เป็นครั้งแรกด้วยที่ผลออกมา	Positive	ทำาอะไรไม่ถูก	ร้องไห้เลย	ทั้งคุณวิลลี่และ
เยลหลี	เราดีใจมากๆ	ค่ะ
เจตนิน: ทราบว่าตอนนี้น้องวินใกล้จะ 2 ขวบแล้วใช่ไหมคะ
คุณเยลหลี:	 ใช่ค่ะ	ขวบสิบเอ็ดเดือนแล้ว	 เกิดวันที่	19	สิงหาคม	2554	ที่
รพ.บำารุงราษฎร์ฯ	ค่ะ
เจตนิน: วางแผนว่าจะมีน้องสาวหรือน้องชายให้น้องวินไหมคะ
คุณเยลหลี:	ความจริงอยากมีนะ	 (หัวเราะ)	แต่คงไม่มีแล้วค่ะ	 เพราะร่างกาย
เราก็ไม่พร้อม	ตอนนี้เราก็มีความสุขมากแล้ว	คุณวิลลี่เองก็บอกว่ามีคนเดียวก็
พอ	 เพราะเยลหลีเองก็อายุมาก	 (45	ปี)	 เป็นห่วงไม่อยากให้เราเหนื่อย	และ
เผชิญความเครียดหรือต้องผ่านกระบวนการรักษามากมายเหมือนเมื่อก่อน	
คุณหมอเองก็แนะนำาว่ามีลูกตอนอายุมากก็อาจไม่เป็นผลดีเท่าไหร่	ก็เลยพอแล้ว

ดีกว่า	มีน้องวินคนเดียวเราก็มีความสุขมากๆ	แล้วค่ะ	อยากจะบอกว่าคนไข้ที่
รับการรักษาภาวะมีบุตรยากนี่ห้ามเครียดนะคะ	แต่รู้ว่ามันห้ามยาก	(หัวเราะ)	
อยากแนะนำาว่า	พยายามหาวิธีอย่าให้ตัวเองเครียด	ตัวเยลหลีเองใช้วิธีไม่ถาม
มาก	ถ้าหากเรารู้เยอะก็กังวลเยอะ	พยายามผ่อนคลาย	ต้องเชื่อใจคุณหมอค่ะ	
คุณหมอที่นี่เก่งอยู่แล้ว	 เยลหลีว่าสิ่งดีๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา	บางครั้งก็ไม่ได้
เกิดขึ้นมาง่ายๆ	ต้องอดทนรอคอย	อาจต้องมีการสูญเสียบ้างไม่ว่าทางร่างกาย
หรือทางความรู้สึก	แต่ก็เชื่อว่า	ถ้าเราไม่ท้อ	และมีครอบครัวคอยเป็นกำาลังใจที่
ดีและอยู่เคียงข้าง	ในที่สุดความสำาเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะ

 และนี่ก็เป็นความรู้สึกของแขกรับเชิญคนพิเศษ ที่ให้เกียรติเปิดบ้านต้อนรับ
ทีมงาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และเรื่องราวที่กว่าจะประสบความสำาเร็จ 
มีทายาทไว้เชยชมในวันนี้ได้ Real Result Real Story ขอขอบคุณและ
แสดงความยินดีกับคุณแม่คนเก่ง คุณเจอราดีน แมคอินทอช หรือคุณเยลหลี 
ที่เรารู้จักกันดีค่ะ และขอเป็นกำาลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนอย่าท้อนะคะ

 “We have done it more than twenty times. 
Now it’s hard to describe what we have been 

through but I’d like to tell everyone 
that you should not give up” 

 Some	people	are	very	lucky,	they	get	it	at	the	first	or	
the	second	time.	But	some	people	still	don’t	after	four	
or	five	times,	however,	one	shouldn’t	give	up.	Take	good	
care	of	yourself.	Look	at	Mrs.	Gelly’s	story.	It	was	such	
a good learning experience worth sharing with everyone. 
And the most important thing is the support for each 
other	in	the	family.	Mr.	Willie	has	always	been	a	very	
supportive and caring husband. 

 Good	things	take	time,	the	big	reward	come	only	after	
long time try with patience. This is best proved and realized 
deep	down	in	the	hearts	by	McIntosh	family	(Mr.	Willie	and	
Mrs.	Gelly)	who	now	feel	that	they	are	one	of	the	happiest	
mommy and daddy in the world. Having a perfect family is 
a precious gift worth the hard effort after all.
Jetanin: How did you know Jetanin?
Gelly’s: A friend of mine who had a successful treatment at Jetanin 
recommended me to come here. And my doctor, Dr. Somjate is 
Nong Mam’s friend.
Jetanin:	What	made	it	difficult	for	you	to	have	a	baby?
Gelly’s: After 6 years, I learned about my problems. My uterus 
has a lot of fascia. Everybody told me to stop because I tried so 
many times. It hurt. I had to take medicine and go through so 
many things. I sometimes wonder whether there is anyone else in 
the world like me (laughter). The thing is, Dr. Somjate’s approach 
is different from others and you know we really wanted to have 
our baby. So we decided to give it another try.

Jetanin:	Can	you	share	with	us	your	feeling	when	you	knew	
you were pregnant?
Gelly’s: Oh, I cried with Dr. Somjate (laughter). And I was shocked. 
I never thought it would be possible because I always had negative 
results. In the later treatments before this time, we didn’t even wait 
for the results because we were so used to being disappointed. 
We would just go home and get the test report by phone. 
But this time was the first time with Dr. Somjate and so we thought 
we should show some respect by waiting to hear the result from 
him. When we knew it was positive that was the first time for us, 
we didn’t know what to do. We just cried, both Willie and I. We were 
so happy. 
Jetanin:	We	heard	that	‘Nong	Win’	is	almost	two	year	old	now,	
isn’t	he?
Gelly’s: Yes, one year and eleven month. He was born on the 19th 
of August, 2011 at Bumrungrad International Hospital.
Jetanin: Do you plan to have another boy or a girl?
Gelly’s: Actually I would love to (laughter) but I think the chance 
is very small, based on my physical condition. And we are very 
happy already. Willie also says one is enough. I am 45 now and 
he does not want me to go through such stressful process again. 
The doctor also advised that having a baby at older age will not 
be good. So we think this is enough. Having ‘Nong Win’ already 
makes us so happy. 
 I’d like to share one thing. Patients having infertility treatments 
should not be stressed and I know this is difficult (laughter). 
Try to find ways to avoid stress. For me, I tried not to ask too 
much. If we know too much, we get worried. Try to relax. We have 
to trust our doctor. The doctors here are very smart. I think that 
good things do not come easily to our lives. We have to be patient 
and wait for the right time. We may have to suffer physically and 
mentally. But I believe that if we do not give up our hope together 
with, if our family support, we will make it eventually.

 And this is our special guest who kindly opened her 
house and her heart to share with us about her precious 
experience before the success of her endless effort to have 
a	baby.	‘Real	Result	Real	Story’	would	like	to	extend	our	
thanks	to	a	very	special	mother,	Mrs.	Geraldine	McIntosh,	
or	very	well	known	by	everyone	as	Mrs.	Gelly.	And	we	
extend our warmest regards and support to every couple. 
We hope you do not give up and can achieve the miracle 
success	like	the	McIntosh	family	soon.

เรื่องราวของครอบครัวแมคอินทอช

An Interview with 
McIntosh Family
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“ทำามายี่สิบกว่าครั้ง บรรยายไม่ถูก
ว่าต้องผ่านอะไรมาบ้าง 

แต่เยลหลีอยากจะบอกทุกคนว่า คุณอย่าท้อ”
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	 ก่อนหน้าท่ีเราจะมารับการรักษาท่ีเจตนิน	มันเป็นเวลายาวนานมาก	เป็น	12	ปี	
แห่งความพยายามและอดทน	ผ่านความรู้สึกคาดหวังแล้วก็ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า	
แต่สิ่งสำาคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรามาตลอดคือความรักและการให้กำาลังใจกัน	
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก	คุณสามีจะพูดตลอดว่า	ไม่เป็นไร	ครั้งนี้ไม่สำาเร็จ	ครั้งหน้า
ก็เริ่มใหม่ได้	ซึ่งก็อยากจะฝากเป็นกำาลังใจให้กับคู่อื่นๆ	ว่าอย่าท้อและอดทนเป็น
กำาลังใจซึ่งกันและกัน	และที่สำาคัญต้องมารักษาที่เจตนินค่ะ	เหมือนคู่ของเรามา
แล้วสมหวัง
เจตนิน: จากการที่คุณซื่อเหม่ย เกา ประสบความสำาเร็จในการรักษา อยากจะ
บอกอะไรกับคุณหมอจงเจตน์บ้างคะ...
คุณซื่อเหม่ย เกา:	คุณหมอเก่งค่ะ	เยี่ยม	(หัวเราะ)	เชื่อในตัวคุณหมอมากกว่า
จะต้องทำาให้เราสมหวัง	แล้วเราก็พบกับความสำาเร็จเกินความคาดหวังเสียอีก	
เราได้ลูกแฝด	ซึ่งตอนนี้ตัวเล็กในท้องทั้งสองคนแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก
เจตนิน: ในอนาคตอันใกล้นี้วางแผนจะมีบุตรฝาแฝดอีกไหมคะ...
คุณซื่อเหม่ย เกา:	มีแน่นอนค่ะ	นี่ก็วางแผนไว้แล้วว่า	ถ้าสองคนนี้อายุครบ	
1	ขวบเมื่อไหร่	จะกลับมาที่เจตนิน	เพื่อทำาน้องให้พวกเขาค่ะ	และคราวหน้าก็
ขอแฝดอีกนะคะ

 ทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำาหรับการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่า และ
ขออวยพรให้ คุณซื่อเหม่ย เกา สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ และขอให้ครอบครัวของ
คุณซื่อเหม่ย เกา มีความสุขตลอดไปค่ะ

เรื่องราวของครอบครัวชาวจีน

An Interview with 
Chinese Family
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 “The most important thing that held our hearts 
together was true love and support from each other. 
My	husband	always	told	me	it’s	alright.	We	failed	
this	time	but	we	could	try	again.	So,	I’d	like	to	share	
the courage and support from our hearts with other 
couples. We hope you will keep trying and supporting 
each	other.	And	it’s	 important	that	you	must	come	to	
the right place like we did, here at Jetanin, where we 
have made our dream come true.”

 And	 today,	 ‘Real	 Result	 Real	 Story’	 would	 like	 to	
congratulate	another	successful	couple.	Let’s	give	a	warm	
welcome	to	Mrs.	Shimei	Gao	who	has	come	a	long	way	from	
China.	
Jetanin: How long had you been married before you got 
pregnant?
Shimei	Gao: 12 years! It was a long time of waiting. We never 
used any birth control since we were married because we wanted 
to have a baby so much, but it never happened. 
Jetanin: We heard that you are pregnant now and you are 
having twins! 
Shimei	Gao: Yes, and I am now having a morning sickness. 
It’s more than a dream coming true (smile). Actually having just one 
would already make us happy. We are going to have twins and 
it is really beyond our dream. It’s hard to tell how happy we are at 
this moment. 
Jetanin: Which doctor do you see for infertility treatment? 
Shimei	Gao: Dr. Jongjate takes care of my case. I was in China 
and my Burmese friend who had a successful treatment with 
him recommended me to see him. Dr. Jongjate is very famous in 
Myanmar. 
Jetanin: Before seeing Dr. Jongjate, did you ever get consulting 
services from other places? 
Shimei	Gao: During 6 years of married life, we had some treatments 
in China. I did not know much detailed information at that time. 
When we knew it was the problem about my husband’s sperm, 
we decided to get treatments but we failed. We were so sad 
because we wanted to have a baby. We kept searching for 
information on service providers and various treatment methods. 
Then I was recommended by my friend to come to Dr. Jongjate at 
Jetanin and we are successful after only one treatment cycle. 
Jetanin: What treatment method did the doctor use? Were there 
any concerns about the treatment?
Shimei	Gao: He used the TESE technique because my husband 
had no sperm in his seminal fluid. With this technique, testicular 
biopsy is performed. Small piece of testis was cut and grind to obtain 
the sperm. The sperm is then put together with the prepared eggs 
for fertilization. When we get the healthy embryos, we put them in 
the wife’s uterus. Does it hurt? My husband said yes: this kind of is 
nothing compared to what our family gets in return.

 “แต่สิ่งสำาคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรามาตลอดคือความรักและ
การให้กำาลังใจกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก คุณสามีจะพูดตลอดว่า 
ไม่เป็นไร ครั้งนี้ไม่สำาเร็จ ครั้งหน้าก็เริ่มใหม่ได้ ซึ่งก็อยากจะฝากเป็น
กำาลังใจให้กับคู่อื่นๆว่าอย่าท้อและอดทนเป็นกำาลังใจซึ่งกันและกัน และ
ที่สำาคัญต้องมารักษาที่เจตนินคะ เหมือนคู่ของเราที่มาแล้วก็สมหวัง”

 อีกคู่ที่ Real Result Real Story ขอแสดงความยินดีในความสำาเร็จ และขอ

ต้อนรับ คุณซื่อเหม่ย เกา ว่าที่คุณแม่จากประเทศจีนคะ

เจตนิน: อยากทราบว่าคุณซื่อเหม่ย เกา ใช้ชีวิตคู่มานานแค่ไหนก่อนจะ

ตั้งครรภ์คะ
คุณซื่อเหม่ย เกา:	12	ปี	ค่ะ	 เป็นการรอคอยที่ยาวนานมาก	ตั้งแต่แต่งงาน
กันมา	ก็ไม่เคยคุมกำาเนิดเลย	เพราะอยากมีลูกมาก	แต่ก็ไม่เคยสำาเร็จเลยค่ะ
เจตนิน: ทราบว่าคุณซื่อเหม่ย เกา ประสบความสำาเร็จในการตั้งครรภ์แล้ว 
เป็นการตั้งครรภ์แฝดด้วยใช่ไหมคะ...
คุณซื่อเหม่ย เกา:	ใช่ค่ะ	ตอนนี้กำาลังแพ้เลย	มันยิ่งกว่าฝันเป็นจริงอีกนะคะ	(ยิ้ม)	
ความจริงมีแค่คนเดียวก็ดีใจมากแล้ว	นี่เราได้ลูกแฝด	รู้สึกเกินความคาดหมายและ
มีความสุขจริงๆ	ค่ะ
เจตนิน: ในการเข้ารับรักษาภาวะมีบุตรยาก คุณซื่อเหม่ย เกา ได้เข้ารับ
การรักษากับคุณหมอท่านใดคะ
คุณซื่อเหม่ย เกา:	คุณหมอจงเจตน์ค่ะ	ตัวดิฉันเองอยู่ที่เมืองจีนนะคะ	แต่มีเพื่อน
ที่เป็นชาวพม่าเคยมารับการรักษากับคุณหมอจงเจตน์	แล้วประสบความสำาเร็จ	
ก็เลยแนะนำาให้	และคุณหมอจงเจตน์ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากด้วยในประเทศพม่า
เจตนิน: ก่อนหน้าที่คุณซื่อเหม่ย เกา จะมาทำาการรักษากับคุณหมอจงเจตน์ 
ที่เจตนิน ได้เคยไปขอคำาปรึกษาจากที่อื่นมาก่อนหรือไม่คะ
คุณซื่อเหม่ย เกา:	ในช่วงปีที่	6	ของชีวิตการแต่งงานเคยรักษาที่เมืองจีนค่ะ	ตอน
นั้นไม่ทราบรายละเอียดอะไรมาก	แต่พอทราบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสเปิร์มของ
ฝ่ายสามี	ก็ตัดสินใจรับการรักษา	แต่ผลออกมาไม่สำาเร็จ	ตอนนั้นเสียใจ	เพราะเรา
อยากมีลูกมาก	จากนั้นเราก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่	และวิธีการรักษา
ต่างๆ	มาตลอด	จนในที่สุดเพื่อนก็แนะนำาให้มาพบคุณหมอจงเจตน์ที่เจตนิน	ซึ่ง
เราก็สมหวังในที่สุดจากการรักษาเพียงครั้งเดียวค่ะ
เจตนิน: คุณหมอใช้วิธีการอะไรในการรักษาคะ และมีความกังวลในการรักษา
อย่างไรบ้างไหมคะ
คุณซื่อเหม่ย เกา:	คุณหมอทำา	TESE	(เทเซ่)	ค่ะ	เพราะว่าทางฝ่ายสามีไม่มี
ตัวสเปิร์มหลั่งออกมา	จึงต้องใช้วิธีตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ	จากอัณฑะ	นำามาบดเพื่อหา
ตัวสเปิร์ม	แล้วนำามาผสมเทียมกับไข่ที่เตรียมไว้	 เมื่อได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แล้ว
จึงใส่เข้าไปในมดลูกของภรรยาค่ะ	ถามว่าเจ็บไหม	คุณผู้ชายบอกว่ามีเจ็บบ้าง
นะคะ	แต่ความเจ็บจากการรักษาเพียงแค่นี้	มันคุ้มค่ามากสำาหรับสิ่งที่ครอบครัว
ของเราได้กลับคืนมา

 Before coming to Jetanin, we had gone through a very long 
12 years of hard efforts and unexplainable patience. One after 
another we had expectations and disappointments. The most 
important thing that held our hearts together was true love and 
support from each other. My husband always told me it’s alright. 
We failed this time but we could try again. So, I’d like to share the 
courage and support from our hearts with other couples. We hope 
you will keep trying and supporting each other. And it’s important 
that you must come to the right place like we did, here at Jetanin, 
where we have made our dream come true. 
Jetanin: Now that the treatment is successful, what would you 
like to say to Dr. Jongjate?
Shimei	Gao: He is a very smart and excellent (laughter). I have 
all my faith in him. I knew he was going to make our dream come 
true and the success is now even greater than we expected. We 
are having twins and both of them are very strong and healthy. 
Jetanin: Do you plan to have twins again in the near future? 
Shimei	Gao: Absolutely yes!. We already plan to come back here 
at Jetanin as soon as our twin babies are one year old. And we 
would love to have twins again! 

 Our	team	would	like	to	thank	Mrs.	Shimei	Gao	very	much	
for sharing her valuable experience with us. We wish her 
and her family success and happiness forever. 

“ก่อนหน้าที่เราจะมารับการรักษาที่เจตนิน 
มันเป็นเวลายาวนานมาก เป็น 12 ปี 

แห่งความพยายามและอดทน ผ่านความรู้สึก
คาดหวังแล้ว ก็ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า” 

“Before coming to Jetanin, we had gone 
through a very long 12 years of hard efforts 

and unexplainable patience. One after another 
we had expectations and disappointments.”
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don’t	have	AD.
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About Know How

มิติใหม่ในการตรวจ
โครโมโซมของทารกในครรภ์
โดย ทนพญ. อาทิตยา บัวเรือง

จะดีแค่ไหนที่วันนี้ พ่อแม่ตัดปัญหาความเสี่ยง
ของลูกน้อยที่เกิดมาลืมตาดูโลก โดยปราศจาก
ความผิดปกติของกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมและ
ความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆ อันเป็นสาเหตุ
ความทุกข์และเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจพ่อแม่ทุกคน 
แต่ด้วยเทคโนโลยีล้ำาหน้าที่เจตนิน สามารถตรวจ
จับความผิดปกติเหล่านี้ได้ในขณะตั้งครรภ์ เท่ากับ
ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้เลยทีเดียว มาค้นพบมิติใหม่ใน
การตรวจกันได้เลยค่ะ

New Dimensions
in Examining Fetal
Chromosomes
By Atittaya Buareaung, MT.

สาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์
 โดยทั่วไปคนปกติมีโครโมโซมอยู่	23	คู่	หรือ	46	แท่ง	การที่จำานวน
โครโมโซมของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดความผิด
ปกติทางพันธุกรรมได้	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มักเกิดขึ้นคือ	Trisomy	21	
(Down	syndrome),	18	(Edwards	syndrome)	และ	13	(Patau	syndrome)	
ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มจำานวนของโครโมโซมคู่ที่	21,	18	และ	13	
ตามลำาดับ	โดยเด็กกลุ่มอาการดาวน์นั้นมักมีความผิดปกติอื่นแทรกซ้อนมาด้วย	
เช่น	โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด	ซึ่งมีผลต่อการดำาเนินชีวิต	และพบว่าผู้ที่ตั้งครรภ์
ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีโอกาสแท้งถึง	30%	และโอกาสสูงขึ้นในทารกกลุ่มอาการ	
Edwards	และ	Patau	

วิธีตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติมี 2 แบบ
 การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซมทารก
ขณะตั้งครรภ์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก	สามารถตรวจวิเคราะห์ได้	2	แบบ	
คือ	การตรวจคัดกรอง	(screening)	จากสารชีวเคมีในเลือดแม่และ/หรือร่วม
กับการอัลตราซาวด์	โดยการตรวจ	Combined	test	ในไตรมาสแรกนั้นเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการตรวจพบทารกดาวน์สูงถึงร้อยละ	90	มีผล
บวกลวงประมาณร้อยละ	5	เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความถูกต้อง
น้อยเมื่อเทียบกับการตรวจวินิจฉัย	(diagnostic	test)	ซึ่งได้แก่	การตัดชิ้นเนื้อ
รก	และการเจาะน้ำาคร่ำา	โดยการเจาะน้ำาคร่ำาสามารถตรวจพบทารกดาวน์ได้ถึง	
99.4-99.8%	แต่เป็นวิธีที่ต้องเจ็บตัวและเสี่ยงต่อการแท้งได้	ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิธีการตรวจวินิจฉัยที่ความ
เสี่ยงต่อการแท้งต่ำา	หรือการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
	 การค้นพบครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพบว่า	3-6%	ของ	cell-free	DNA	(cfDNA)	
ที่อยู่ในเลือดแม่นั้นมาจากทารกในครรภ์	ทำาให้มีการศึกษาต่อเพื่อหาวิธีการตรวจ
สารนี้ในเลือดแม่เพื่อใช้ตรวจคัดกรองทารกดาวน์	โดยใช้เทคนิค	Massively	
Parallel	Shotgun	Sequencing	(MPSS)	โดยเทคนิค	MPSS	นั้นสามารถ
ตรวจหาโครโมโซมที่มีจำานวนมากผิดปกติของทารกกลุ่มดาวน์ได้

การตรวจวิเคราะห์ปราศจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บตัว
 ทางเจตนินมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหา
ทารกกลุ่มดาวน์ด้วยเทคนิคดังกล่าว	ได้แก่	NIFTY	test	(Non-Invasive	Fetal	
Trisomy	test)	และ	Panorama	test	(Non-Invasive	Prenatal	test	(NIPT)	
for	aneuploidy)	ซึ่งจุดเด่นของการตรวจวิธีนี้คือ	เป็นวิธีที่ไม่ต้องมีการเจ็บ
ตัว	ใช้เลือดจากแม่เพียง	2	หลอด	ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางช่องคลอด	
และการแท้งบุตร	สำาหรับ	NIFTY	test	นั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจ
หาความผิดปกติของโครโมโซมแบบ	Trisomy	21,	18,	13	มากกว่า	99%	
สามารถทำาได้ตั้งแต่อายุครรภ์	12-24	สัปดาห์	ส่วน	Panorama	test	นั้นมี
ประสิทธิภาพในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมแบบ	Trisomy	21,	18,	
13	สูงถึง	100%	และยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมแบบอื่นๆ	
รวมทั้งเพศของทารกได้อีกด้วย	สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์	9	สัปดาห์ขึ้นไป	
ข้อจำากัดของการตรวจด้วยวิธีนี้คือสามารถตรวจได้ในครรภ์เดี่ยวเท่านั้น	โดยจะ
รายงานผลภายใน	3-4	สัปดาห์	อย่างไรก็ตาม	ควรทำาการตรวจด้วยวิธีนี้ก่อนที่
จะตรวจวินิจฉัยด้วยการเจาะน้ำาคร่ำาหรือตัดชิ้นเนื้อรก	หากผลเป็นบวก	จึงตรวจ
วินิจฉัยต่อด้วยวิธีการเจาะน้ำาคร่ำาหรือตัดชิ้นเนื้อรก	เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงใน
เรื่องของ	mosaicsim
 คู่สมรสหลายๆ คู่พบว่าการที่สามารถตรวจพบทารกดาวน์ได้ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ทางเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการวิธีการตรวจ
หาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์แบบไม่เจ็บตัว ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพสูง

อ้างอิง: 1. http://www.nads.org/pages_new/facts.html
2. http://www.panoramatest.com
3. http://niftytest.com
4. Rossa W K Chiu, et al. Non-invasive prenatal assessment 
of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequenc-
ing: large scale validity study. BMJ 2011;342:c7401.
5. B. Zimmermann, et al. Noninvasive prenatal aneuploidy 
testing of chromosomes 13, 18, 21, X, and y, using targeted 
sequencing of polymorphic loci. Prenatal Diagnosis, December 
2012, 32(13): 1233-1241.
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 Just imagine what it would be like if parents were able 
to eliminate the risks of fetal abnormalities, so their little 
darlings	can	catch	their	first	glance	at	the	world	free	from	
the	symptoms	of	Down’s	syndrome	and	other	genetic	ab-
normalities that bring heart wrenching anguish to every par-
ent’s	heart.	With	advanced	technology,	Jetanin	can	detect	
these abnormalities during pregnancy to put a stop these 
problems	before	they	start.		Let’s	take	a	look	at	some	new	
testing dimensions.

 
รูปที่ 1.	ตัวอสุจิภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  รูปที่ 2.	(ซ้าย)	อสุจิที่ย้อมด้วยสี	Dip	Quick	(ขวา)	อสุจิที่ย้อมด้วยสี	Papanicolaou’s

Cause : Genetic Fetal Abnormalities
 An ordinary person has twenty-three pairs of chromosomes 
or forty-six chromatids.  Increases or decreases in the number of 
fetal chromosomes can cause genetic abnormalities.  Frequently 
encountered chromosomal abnormalities include Trisomy 21 
(Down’s Syndrome), 18 (Edwards Syndrome) and 13 (Patau 
Syndrome), most of which are caused by increases to the twenty-
first, eighteenth and thirteenth chromosome pairs, respectively. 
Children with Down’s syndrome are generally diagnosed with other 
abnormalities such as congenital heart disease with impacts on 
lifestyles and women carrying a fetus with Down’s syndrome have 
a 30% chance of spontaneous abortion.  These odds increase in 
fetuses with Edward’s and Patau Syndromes.

Two Methods for Testing and Analyzing 
Abnormalities
 Screening and analysis for prenatal chromosomal abnormalities 
in a fetus play numerous roles and can be performed by two 
methods, namely, screening biochemical substances in the 
mother’s blood and/or ultrasound.  During the first trimester, a 
combination of these tests have been found decidedly effective 
in detecting Down’s syndrome at rates as high as 90% with false 
positives at approximately 5%.  Although the abovementioned 
method is safe, accuracy is low when compared to diagnostic tests 

such chorionic villus sampling (CVS) and amniocentesis.  Although, 
amniocentesis can detect fetuses with Down syndrome at 99.4-
99.8%, the method is painful and there is a risk for spontaneous 
abortion (miscarriage). Therefore, ongoing development in testing 
and analysis methods has been aimed at obtaining methods with 
low risk for spontaneous abortion or more effective screening 
methods.

 A major discovery was made when 3-6% of cell-free DNA 
(cfDNA) in maternal blood was found to come from the fetus, 
resulting in further studies to search for methods in detecting 
this substance in the maternal bloodstream to screen for Down 
syndrome be using the Massively Parallel Shotgun Sequencing 
(MPSS) technique, which can detect unusually large numbers of 
chromosomes in fetuses with Down syndrome.

Risk-Free Analysis : No Infection, No Pain
 Jetanin is pleased to provide analysis services with prenatal 
screening for Down’s syndrome by using the aforementioned NIFTY 
Test (Non-Invasive Fetal Trisomy Test) and the Panorama Test 
(Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) for aneuploidy). The outstanding 
feature of this method is that it is pain-free, requires only two tubes 
of blood from the mother and incurs no risk for vaginal infection or 
spontaneous abortion. The NIFTY Test, which can be performed 
in gestational ages of 12-24 weeks, is more than 99% effective 
in detecting Trisomy 21, 18 and 13 chromosomal abnormalities.  
The Panorama test offers 100% efficiency in detecting Trisomy 21, 
18 and 13 chromosomal abnormalities with the additional ability 
of detecting other chromosomal abnormalities and fetal gender. 
The Panorama Test can be performed from gestational ages of 
nine weeks and up. The limitation of these tests are able to test 
only with singleton pregnancy.  Reports on the Panorama test are 
available within three to four weeks. Nevertheless, this method 
should be performed before diagnosis by chorionic villus sampling 
and amniocentesis. If the results are positive, further diagnosis by 
chorionic villus sampling and amniocentesis are recommended 
due to the potential risk for mosaicsim.
 Many	spouses	have	reaped	the	benefits	of	detecting	
Down’s	syndrome	prenatally.	For	that	reason,	we	hope	
the data from the aforementioned analyses will be useful 
for pregnant women seeking painless, safe and effective 
detection of fetal chromosomal abnormalities.

References: 1. http://www.nads.org/pages_new/facts.html
2. http://www.panoramatest.com
3. http://niftytest.com
4. Rossa W K Chiu, et al. Non-invasive prenatal assessment
of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing:
 large scale validity study. BMJ 2011;342:c7401.
5. B. Zimmermann, et al. Noninvasive prenatal aneuploidy 
testing of chromosomes 13, 18, 21, X, and y, using targeted 
sequencing of polymorphic loci. Prenatal Diagnosis, December 
2012, 32(13): 1233-1241.

How was Sperm
look like?
By Supaporn  Apathananon, MT.

คุณผู้ชายอาจจะยังไม่เคยทราบถึงรูปร่างหน้าตาของ
น้องอสุจิของตัวเองว่ามีลักษณะที่สมบูรณ์หรือผิดปกติอย่างไร 
และแตกต่างจากที่ตัวเองเคยคิด เคยเห็นมากน้อยแค่ไหน 
ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการมีบุตรยากหรือแท้งเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ 
เรามาทำาความรู้จักกับน้องอสุจิตัวกระจิ๊ดริดที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์
ให้เกิดเด็กน้อยที่น่ารักบนโลกนี้มากมายกันเลยค่ะ

1. คำ ถามแรกเลยคือ เราสามารถมองเห็นตัวอสุจิ

ด้วยตาเปล่าได้หรือไม่
 เราไม่สามารถมองเห็นตัวอสุจิได้ด้วยตาเปล่า	แต่เราสามารถใช้
กล้องจุลทรรศน์ช่วยส่องดูตัวอสุจิได้	โดยหยดน้ำาอสุจิลงบนสไลด์	เราก็
จะเห็นหน้าตาอสุจิจำานวนมากมายกำาลังวิ่งไปมากันดังรูป	(รูปที่	1.)

 

2. วิธีในการย้อมสีเพื่อดูอสุจิ
 ตามรูปที่	1.	เราจะเห็นตัวอสุจิได้ไม่ชัดเจน	แต่ถ้าเราเอาน้ำาอสุจิมา
ย้อมสีเราก็จะเห็นส่วนต่างๆของอสุจิได้ชัดเจนขึ้น	สีที่นิยมใช้ย้อมดูอสุจิคือ	
Dip	Quick’s	stain	และ	Papanicolaou’s	stain	(รูปที่	2.)	แต่ส่วนใหญ่ใน
ห้องปฏิบัติการจะนิยมใช้	Dip	Quick’s	stain	ย้อมดูอสุจิมากกว่าเพราะทำาได้
ง่ายและรวดเร็วกว่า
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อสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร?
โดย ทนพญ.สุภาพร  อาภาธนานนท์
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รูปที่ 4.	(ซ้าย)	อสุจิที่มีรูปร่างปกติ	(ขวา)	อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติในแต่ละส่วนของอสุจิ

จากงานวิจัยพบว่า	อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติจะทำาให้มีความสามารถในการปฏิสนธิ
ลดลง	อัตราการตั้งครรภ์ลดลง	และมีความเสี่ยงต่อการแท้งเพิ่มมากขึ้น	แต่อย่างไร
ก็ตามหากคุณผู้ชายดูแลสุขภาพร่างกาย	โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	
และหมั่นออกกำาลังกาย	รวมถึงงดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่	ก็จะช่วย
ให้อสุจิมีคุณภาพที่ดีขึ้น	โอกาสการมีบุตรของครอบครัวคุณก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะ

อ้างอิง: 1. WHO laboratory manual for the Examination and process-
ing of human semen, 5th edition
2. http://www.asrm.org/Sperm_Shape_Morphology_factsheet/
3. http://www.fertilityformen.com/info.php 

	 Most	men	are	probably	unaware	about	whether	they	have	healthy	or	abnormal	sperm	and	how	different	
sperm is from anything they have ever imagined or seen.  This may be a cause of infertility or spontaneous 
abortions	during	pregnancy.	Let’s	get	 to	know	these	tiny	sperm	that	have	created	so	many	delightful	
children for our world.

 

 

รูปที่ 3.	ส่วนประกอบของตัวอสุจิ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนของอสุจิ
จากการย้อมสีอสุจิจะทำาให้เราเห็นส่วนประกอบต่างๆของอสุจิได้ชัดเจนขึ้น	โดยส่วนหัวของอสุจิ	เราจะเห็นนิวเคลียส	ที่ภายในบรรจุสารพันธุกรรมของมนุษย์

ไว้	และมี	Acrosome	ที่ทำาหน้าที่ช่วยในการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่	เนื่องจากภายในมีเอนไซม์ที่ย่อยผนังของไข่ระหว่างปฏิสนธิค่ะ	ต่อจากส่วนหัวคือส่วนคอ	หรือ	
Mid-piece	เป็นแหล่งพลังงานของอสุจิ	ช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่ได้	และสุดท้ายส่วนหางทำาหน้าที่ให้อสุจิเคลื่อนที่	(รูปที่	3.)

ปริมาณและลักษณะของตัวอสุจิ
 โดยปกติผู้ชายที่มีสุขภาพดีจะหลั่งอสุจิได้อย่างน้อย	15	ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร	
โดยพบอสุจิที่มีรูปร่างปกติและไม่ปกติปะปนกัน	ปกติจะพบอสุจิรูปร่างปกติ	
ตามเกณฑ์	WHO	อย่างน้อย	4%	หรือพบอสุจิปกติตามเกณฑ์	Kruger’s	Strict	
อย่างน้อย	14%	
	 ตัวอสุจิปกติ	จะมีส่วนหัวรูปไข่	ขอบเรียบ	กว้างประมาณ	2	ไมครอน	
ยาว	4	ไมครอน	ส่วน	Acrosome	ไม่มี	Vacuoles	ส่วนคอและหางยาวรวมกัน
ประมาณ	45	ไมครอน	หางจะเรียวยาวไม่ม้วนงอ	สำาหรับตัวอสุจิที่ผิดปกติ	ก็
สามารถพบได้หลายรูปแบบ	ส่วนใหญ่มักผิดปกติที่ส่วนหัว	เช่น	หัวอสุจิมีขนาด
เล็กหรือใหญ่เกินไป	หัวลีบแบน	หัวเป็นรูปหยดน้ำา	หัวกลม	รูปร่างไม่แน่นอน	
หรืออาจผิดปกติที่ส่วนคอของอสุจิ	เช่น	คอหัก	มี	Cytoplasmic	Droplet	และ
ผิดปกติที่ส่วนหาง	เช่น	หางม้วนเป็นวงกลม	หางแยกออกเป็น	2	เส้น	หรือไม่มี
ส่วนหาง	เป็นต้น	(รูปที่	4.)

Figure 1: Sperm under a Light Microscope

 Figure 2: (Left) Semen Dyed with Dip Quick; (Right) Semen Dyed with Papanicolaou’s  

Question 1 : Is Sperm Visible to the Naked 
Eye?
 Although sperm are not visible to the naked eye, we 
can use a microscope to view sperm. Place a drop of 
semen onto a slide and numerous sperm become visible 
as in the image below (Figure 1).

2. Dyeing Semen to View Sperm
 Figure 1 does not offer a clear view of the sperm 
while dyeing the semen gives us a better look at sperm 
components.  Dyes commonly used for viewing sperm 
include Dip Quick’s stain and Papanicolaou’s stain (Figure 
2). However, most laboratories use Dip Quick’s stain to 
dye and view sperm because the method is simpler and 
faster.
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Figure 3:  Sperm Components

Figure 4:  (Left) Normal Sperm;   
(Right) Abnormal Sperm Listed by Defect

 

 According to studies, mal-formed sperm have inhibited 
fertilization capacity, lower pregnancy rates and higher risk 
for spontaneous abortion. However, if males maintain good 
health by eating healthy foods and exercising along with 
avoiding alcohol consumption and smoking, sperm quality will 
be improved with a better chance of having children in your 
family.

References: 1. WHO Laboratory Manual for the Examination and 
Processing of Human Semen, 5th Edition
2. http://www.asrm.org/Sperm_Shape_Morphology_factsheet/
3. http://www.fertilityformen.com/info.php 

Sperm Counts and Characteristics
 Normally, a healthy man can 
secrete at least fifteen million cells 
per milliliter (15million cells/ml.) with 
a mixture of normal and abnormal 
sperm. According to the WHO criteria, 
normally-shaped sperm is generally 
be found at 4% or 14% in line with 
Kruger’s Strict criteria.
 Normal sperm has an egg-shaped 
head and smooth edges with a width 
of approximately two(2) microns 
and a length of four(4) microns. 
The acrosome has no vacuoles. 
The neck and tail have a total 
approximate length of forty-five(45) 
microns. The tail is slim and long with 
no curls or kinks. 
 Abnormal sperm can be found in 
many forms and generally has defects 
at the head such as excessively small 
or large heads, flat heads, water 
drop-shaped heads, round heads, asymmetric shapes or 
abnormalities of the neck such as broken necks, cytoplasmic 
droplets and abnormalities of the tail such as curled tails, split 
tails or sperm with no tails, etc. (Figure 4).

Component of Sperm
 Dyeing semen gives us a better look at sperm components. At the head of the sperm, the nucleus containing human 
genetic material is visible. The head of the sperm has a acrosome that functions to facilitate fertilization of the sperm with an 
ovum because the interior contains enzymes that allow the sperm to penetrate the ovum during fertilization. Next to the head 
is the neck or mid-piece, which is the source of the sperm’s energy and permits sperm motility. The last part is the tail which is 
the driving force behind sperm motility (Figure 3).
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New Trend New Blend

 ดร. แกรม คอดริงตัน ได้แบ่งปันความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับ “กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” – 
อุปสรรค 5 ประการที่จะเป็นตัวทำาลายธุรกิจในทศวรรษหน้า

วิกฤติทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบมากกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วๆ ไป
มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอย่างน้อย 5 ประการที่ส่งผลเป็นอย่างมาก

ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการทำางาน เราจะไม่มีทาง “กลับสู่สภาวะปกติ”  ได้อีกแล้ว 
สภาพปกติแบบใหม่กำาลังเกิดขึ้นกับทุกคน ทั่วทุกมุมโลก ปัจจัยทั้ง 5 ประการได้แก่

 Dr. Graeme Codrington shares his insights on  – 
the five trends disrupting business in the next decade. 

The recession has been more than an economic downturn. 
At least five key disruptive forces are significantly reshaping the world of work. 

We are not ever going to  – a new normal 
is emerging for everyone, everywhere. The five forces are:

The Tides of Change – 
The Five Disruption Trends

กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง – 
แนวโน้มอุปสรรค 5 ประการ

Cl
ou

d C
omputing

Technology
เทคโนโลยี

 พลัง	ความรวดเร็ว	และการแพร่กระจาย
ของคอมพิวเตอร์ก็เข้าถึงอย่างคงที่และต่อเนื่อง	
เราสามารถคาดหวังพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดได้
ในด้านการแพทย์	พันธุศาสตร์	หุ่นยนต์	พลังงาน	
และแม้แต่การท่องเที่ยวอวกาศในทศวรรตหน้า	
แต่เราก็ควรจะเอาใจใส่เป็นพิเศษกับแนวโน้ม	4	อย่าง
ทีก่ำาลงัเตบิโตในดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สาร:การสร้าง
คอนเทนต์จากผู้ใช้งาน(ความต้องการที่สาธารณชน
มีส่วนร่วมและสนับสนุนข้อมูล)	สังคมออนไลน์	
(ความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์และ	การเชื่อมต่อ)	
โลกเสมือนจริง	(ความต้องการที่จะสร้างความจริง
โดยการเจาะเข้าสู่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆท่ีมีอยู่)	 และ
ระบบปฏิบัติงานเคล่ือนท่ีแบบคลาวด์	(ความต้องการ
ที่จะทำาสิ่งต่างๆ	ได้จากทุกหน	ทุกแห่งจากอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ทุกประเภทบนระบบปฏิบัติการใด
ก็ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ)
 The power, speed and reach of computers 
is continuing unabated. We can expect 
remarkable leaps forward in medicine, 
genetics, robotics, energy and even space 
tourism in the next decade. But we especially 
need to take heed of four growing trends in 
communication technology: user generated 
content (the desire that people have to 
engage and contribute), social media (the 
desire to interact and connect), augmented 
reality (the desire to make sense of the world 
by tapping into the data and information 
available) and mobility in a cloud (the desire 
to do all of these things anywhere on any 
devices using any platform at any time).

	 ความเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกจะยังคง

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในศวรรตหน้า	แนวโน้มที่

ควรจับตามองก็คือการที ่กลุ ่มประชากรมีอายุ

เพิ ่มขึ ้น	(และการเปลี ่ยนแปลงวัยเกษียณอายุ)	

อายุขัยที่ยืนยาวขึ้น	อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง

อย่างฮวบฮาบความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่มอายุของประชากร	การอพยพถิ่นฐาน

และความหลากหลายทางเช้ือชาติ	การจัดการมุมมอง

ของโลกที่แตกต่างกันคือกุญแจหลักสำาหรับบทบาท

การบริหารจัดการ
 The world’s population dynamics will 
continue to change radically in the next 
decade. Trends to watch include an ageing 
population (and changes in retirement), 
rising life expectancy, plummeting fertility 
rates, the potential for generational conflict, 
migration and diversity. Managing different 
worldviews will be a key management role.

	 ไม่เพียงเฉพาะเรื่องโลกร้อนและสภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงเท่านั้น	แต่ยังรวมไปถึงมาตรการต่างๆ	

ของรัฐบาลที่จะรับมือกับประเด็นเหล่านี้	เรายังต้อง

ตระหนักถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง

กับประเด็นเช่นความปลอดภัยด้านอาหาร	และน้ำา

มลพิษ	โรคระบาด	และอื่นๆ	อีก	การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนนั้น	ไม่เป็นเพียงแค่ประเด็นที่	“ให้ความรู้สึกดี”

เท่าน้ัน	แต่ยังถือเป็นแผนรองรับมือกับธุรกิจในอนาคต

อีกด้วย
 It’s not just global warming and climate 
change – and government responses – to 
these issues. We also need to be aware of 
the business risks associated with issues 
such as food and water security, pollution, 
pandemics and the like. Sustainability is not 
merely a nice to have “feel good” issue – 
it is very much a strategic business issue.

 ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่จะไม่ได้รับผลกระทบ

จากความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากที่ส่งผล

ไปถึงระดับรากฐาน	 ไปจนถึงหัวใจหลักของ

การประสบความสำาเร็จหรือความล้มเหลวใน

อุตสาหกรรมนั้นๆ	 เลยทีเดียว	ซึ่งก็หมายความ

รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์	

วิธีการสร้างผลกำาไร	บริษัทจะปรับโครงสร้างภายใน

อย่างไร	ความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทต่างๆ	ที่มา

และวิธีการเข้าถึงแหล่งทุน	ซึ่งล้วนเป็นรากฐาน

ของความสำาเร็จ	หรือความล้มเหลว	และยังเป็น

โครงสร้างหลักของอุตสาหกรรมอีกด้วย

 There is no industry currently  untouched
by dramatic and powerful changes that go 
right down to the foundations – to the very 
rules of success and failure in that industry. 

1.

3.

4.

5.

2.
Institutional Change 
ความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบัน

This includes changes to the nature of 
relationships, the means of producing 
profit, how companies are structured 
internally, their risk profiles, where and 
how capital can be accessed, the basis for 
success – and failure, and the structure of 
the industry itself

Demography 
ประชากรศาสตร์ 

Environment and 
Sustainability 
ส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน

Shifting Social Values 
ค่านิยมทางสังคม
ที่เปลี่ยนไป

	 ความคาดหวังของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงเป็น

อย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา	สิ่งที่เรา

เรียกว่า	“ปกติ”	ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีแน่นอนอีกต่อไป	ในทุกๆ	ด้าน

จากวิธีการท่ีเรากำาหนดว่าส่ิงท่ีเป็นอาชีพ	“ตามปกติ”

ไปจนถึงครอบครัว	 “ทั่วๆ	 ไป”	บทบาทของผู้คนก็

เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	โดยเฉพาะในผู้หญิง	วัยรุ่น

และผู้สูงวัย	ค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไปคือสิ่งที่

ยากที ่ส ุดที ่จะตามทัน	แต่ก ็เป็นแรงผลักดันที่

ส่งผลกระทบได้มากที่สุดในทุกแนวโน้มที ่กล่าวมา

ท่ีน้ี	ทุกวันน้ี	คู่แข่งรายใหญ่ท่ีสุดของเราก็คือพวกเราเอง

หากเรามัวแต่รอให้คนอ่ืนคอยบอกว่าจะเดินไปทางไหนดี	

เราก็จะจบลงด้วยการเป็นคนรั้งท้าย	ถึงเวลาแล้ว

สำาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ	และความเป็นผู้นำาที่แท้จริง	

และสร้างกลยุทธ์ที่จะตอบสนองทุกระดับในองค์กร

ของคุณ	 เราได้รับโอกาสที่จะเขียนประวัติศาสตร์	

มากกว่าที ่จะเป็นประวัติศาสตร์	ผมคนหนึ่งล่ะ

ที่เฝ้ารอที่จะกุมบังเหียนอนาคต	 ติดอาวุธด้วย

ความเข้าใจอำานาจที่จะสร้างรูปแบบใหม่ของโลก

แห่งการทำางาน	ผมหวังว่าคุณก็คงจะพร้อมแล้ว

เช่นกัน		
  People’s expectations have shifted 
remarkably over the past few decades. 
What we define as “normal” is no longer 
certain – in everything from how we define 
a “normal” career to a “normal” family. The roles 
people fulfill have also changed – especially 
for women, teenagers and senior citizens. 
The shifting social values are the most difficult 
to grasp, but the most powerful in their effects 
of all these trends. Right now, our biggest 
competitors are ourselves. If we wait for 
everyone else to work out which way to go, 
we will end up being last. Now is the time 
for innovation and bold leadership – and 
to build strategic responsiveness at every level 
of your organisation. We have a chance 
to write history rather than just become history. 
I, for one, am looking forward to the ride. 
Armed with an understanding of the forces 
shaping the world of work, I hope you are too.

ที่มา/Source: http://www.speakersconnect.com/
graeme-cordington-the-tides-of-change-the-five-

disrupting-trends/
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Beauty from Inside Out

	 “ฉันต้องการบางอย่างที่แตกต่างเกี่ยวกับตัวฉัน	ฉันไม่อยากดูเหมือนคน
ทั่วๆ	ไป”	ดาราหญิงจากภาพยนตร์	เรื่อง	Les	Miserables	ให้สัมภาษณ์กับ
นิตยสาร	Allure	เธอเป็นทุกอย่าง	แต่ดูเป็นเรื่องธรรมดา	ด้วยผิวที่สมบูรณ์แบบ

ดุจกระเบื้องเคลือบ	ดวงตากลมโต	และ
เรือนผมดกหนา	นักแสดงวัย	27	ปี	
มีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

 “I want something different 
about me. I’d rather not be ordinary 
looking,” the Les Misérables 
actress told Allure. She’s anything 
but ordinary: With her perfect 
porcelain skin, wide eyes and 
lush locks, the 27-year-old is 
a true standout. 

		 ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนที่สวยที่สุดในโลกของปีนี้จะรู้สึกสวยเป็นพิเศษเมื่อ
ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว	“ตอนอยู่บ้าน	ฉันก็แต่งตัวง่ายๆ	ด้วยยีนและเสื้อยืด	
และไม่ค่อยแต่งหน้าสักเท่าไหร่”	ซึ่งต้องขอบคุณวิธีการของเทรซี่	 แอนเดอร์
สัน	“มันทำาให้ฉันดูอ่อนกว่าวัย	และรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาก”	เธอลงความเห็นกับ
รูปแบบการออกกำาลังกายที่เธอทำาอยู่เป็นประจำา 

 Not surprisingly, this year’s 
World’s Most Beautiful Woman 
feels most beautiful when she’s 
with family. “Around the house, 
I’m in jeans and a T-shirt. I don’t 
really wear makeup,” Paltrow says 
she feels better than ever thanks 
to the Tracy Anderson Method. 
“It makes me look younger and feel 
strong,” she says of the workout 
she swears by.

	 เมื่อถูกขอให้เปิดเผยถึงเคล็ดลับความงามโดยนิตยสาร	Access	Hollywood	
ฟอนด้า	อายุ	75	ปี	กล่าวว่า	“พันธุกรรมที่ดีและเงินเยอะๆ”	แต่ดาวดวงเด่น
ของเราเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ภายใน	คือสิ่งที่สำาคัญที่สุด	“หากคุณรู้สึกดีมาจากข้างใน	

มันก็จะเปล่งประกายออกมาทางดวงตา	
ใบหน้า	และรอยยิ้มของคุณ”

 When asked by Access 
Hollywood to reveal her beauty 
secrets, Fonda, 75, quipped, 
“Good genes and a lot of money.” 
But the icon truly believes what’s 
on the inside matters most. 
“If you feel good in your skin … 
it comes through your eyes and 
your face and your smile.” 

	 ต้องขอบคุณความมีน้ำามีนวลจากการตั้งครรภ์	ดาราวัย	46	ปี	ดูดีกว่า
ทุกครั้งที่เคย	แต่เบอรี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยผมที่ตัดสั้นของเธอ	ถึงแม้ว่า
มันจะไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ตาม	“มันเป็นเหมือนเครื่องประดับ

ที่ฉันต้องใส่	เหมือนกระเป๋าถือหรือว่า
รองเท้า”	เธอบอกกับนิตยสาร	PEOPLE

 Thanks to that pregnancy 
glow, the 46-year-old is looking 
better than ever. But Berry feels 
particularly empowered by her 
short hair – though it doesn’t 
define her. “It’s just an accessory 
that I get to wear, like a handbag 
or shoes,” she told PEOPLE.

	 จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนชื่นชมนักแสดงรางวัลออสการ์คนนี้	 เมื่อให้
สัมภาษณ์กับนิตยสาร	Elle	 เกี่ยวกับฉากเกือบเปลือยของเธอในภาพยนตร์
เรื่อง	X-Men:	First	Class	“ถ้าฉันจะต้องเปลือยกายต่อหน้าคนทั้งโลก	ฉัน
ต้องการที่จะดูเหมือนผู้หญิง	ไม่ใช่หุ่นเหมือนเด็กย่างเข้าสู่วัยหนุ่มอายุ	13	ปี”	

 Of all the things everyone’s 
come to love about the Oscar 
winner, when talking to Elle 
about her near-nude role in 
X-men: First Class. “I knew that 
if I was going to be naked in 
front of the world, I wanted to 
look like a woman and not a 
prepubescent 13-year-old boy.”

	 “ความสุขคือเครื่องสำาอางที่ดีที่สุดสำาหรับผู้หญิง”	แบร์รี่มอร์	ผู้ซึ่งเพิ่งจะ
เปิดตัวเครื่องสำาอางของเธอเองบอกกับนิตยสาร	E!	“มันเกี่ยวกับทุกอย่างที่
อยู่ภายใน...	ไม่ว่าความทุกข์หรือความสุขจะอยู่ในนั้น”	เราคิดว่าทุกวันคงจะ
เต็มไปด้วยความสุขสำาหรับคุณแม่คนใหม่วัย	38	ปี	ซึ่งได้มีโอกาสต้อนรับ	
“ความสุขที่ยิ่งใหญ่”	จากโอลีฟ	ลูกสาวที่เพิ่งคลอดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 “Happiness is the best 
makeup any woman can wear,” 
Barrymore, who recently launched 
a makeup line, told E!. “It’s all 
about the inside … that’s where 
the poison or the sunshine lays.” 
It’s probably all sunshine these 
days for the new mom, 38, who 
welcomed her “biggest crush,” 
daughter Olive, in October.

	 นางฟ้าโรว์แลนด์ไม่ค่อยเชื่อในความสวยงามของเธอ	“ฉันผ่านระยะเวลาที่
ฉันไม่ค่อยยอมรับกับการเป็นสาวผิวสีน้ำาตาลช็อคโกแลตสักเท่าไหร่”	ดาราสาว
วัย	32	ปี	ทบทวนความทรงจำา	“ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นผู้หญิงของ

คุณ	และแม้แต่ข้อเสียและปมด้อยต่างๆ	
ของคุณเองด้วย

 The gorgeous Rowland 
didn’t always believe in her own 
beauty. “I went through a period 
where I didn’t ... embrace just 
being a chocolate,  when “a light 
went off,” the 32-year-old recalled. 
“Embrace everything that you are 
as a woman, even your flaws, 
too.”

	 เคยมีคนบอกกับฉันต้ังแต่วันแรกว่า	“เธอไม่มีทางจะได้ข้ึนปกนิตยสารเพราะเธอ
สวยไม่พอ	ซ่ึงฉันก็ยอมรับมันได้”	เธอบอกกับนิตยสาร	Redbook	“ฉันรู้จักจุดแข็งของ

ฉันดี	ฉันทำางานหนัก	ฉันมีพรสวรรค์	ฉัน
เป็นคนตลก	และฉันเป็นคนดี”

 People tell me from day 
one, “You’re never going to get 
magazine covers because you 
are not pretty enough. I’m totally 
comfortable with that,” she told 
Redbook. “I know my strong 
points: I work hard, I have talent, 
I’m funny and I’m a good person.”

	 เมื่อเติบโตขึ้น	นักแสดงจากเรื่อง	New	Girl	ได้รับบุคลิกจากแม่ของเธอมา
เป็นแบบอย่าง	เธอ	“เป็นคนสวยที่มีบุคลิกเป็นของตัวเอง”	นักแสดงวัย	33	ปี	
ฉันชอบที่จะตามใจตัวเองมากกว่าในด้านความสวยความงาม	 เธออธิบาย	
“คุณจะต้องมีความจริงใจกับตัวคุณเอง”

 Growing up, the New Girl 
star idolized her mother’s looks. 
She’s “just a beautiful person 
and she has her own style,” 
the 33-year-old I like to serve 
my own sense of what I think is 
beautiful, she explained. “You 
have to be true to yourself.” 

	 ในตอนแรก	เจ้าแม่วงการซุบซิบ	ชอนด้า	ไรม์	คิดว่าวอชิงตันนั้น	“สวยเกิน
กว่าที่จะเป็นผู้หญิงฉลาดได้”		“ฉันไม่ต้องทำาตัวสมบูรณ์แบบทั้งหมด	เท่าที่ฉัน
ต้องทำาก็คือปรากฏตัวขึ้นมา	และมีความสุขกับทุกเรื่องราวความยุ่งเหยิงและ

ความไม่สมบูรณ์แบบในเส้นทางชีวิต
ของฉันเอง”	เธอกล่าวกับโอปรา	

 Scandal creator Shonda 
Rhimes initially thought Washington 
was “too pretty to be smart” 
“I don’t have to be perfect. All 
I have to do is show up and enjoy 
the messy, imperfect journey 
of my life,” she told Oprah.

AMANDA SEYFRIED 
อแมนดา ไซย์ฟริด

JANE FONDA
เจน ฟอนด้า

HALLE BERRY
ฮัลลี่ เบอร์รี่

JENNIFER LAWRENCE
เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์

DREW BARRYMORE
ดรูว แบร์รี่มอร์

KELLY ROWLAND
เคลลี่ โรว์แลนด์

PINK
พิ้งค์

ZOOEY DESCHANEL
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Sneak Peek: 2013 World’s
Most Beautiful List

10 ซุปเปอร์สตาร์ดังมาบอกเล่าแรงบันดาลใจของพวกเธอที่มีต่อ
ความสวยงามในพรีวิวนิตยสาร PEOPLE ฉบับพิเศษประจำาปี

10 stars share inspiring views on beauty in our sneak peek 
of PEOPLE’s annual special issue

GWYNETH PALTROW
กวินเน็ธ พัลโทรว์

KERRY WASHINGTON
เคอรี่ วอชิงตัน

Most 
Beautiful 

List

พรีวิว : คนสวยที่สุดในโลก ปี 2013

ที่มา/Source: http://www.people.com/people/package/gallery/ 
0,,20360857_20692820,00.html#21312440
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    ส่วนอังกฤษมาเป็นลำาดับที่ 10 ตามดัชนีของ OECD ตามหลังสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย แต่ก็ยังนำาหน้าฝรั่งเศสและเยอรมัน

	 ออสเตรเลียคือประเทศท่ีดีท่ีสุดในโลกสำาหรับการใช้ชีวิตและทำางาน	ตามผลการสำารวจขององค์กร
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)

	 ในทางกลับกัน	ประเทศอังกฤษมาเป็นลำาดับท่ี	10	ในดัชนีชีวิตท่ีดีกว่าของ	OECD	ตามหลังสหรัฐ	
แคนาดา	และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	อย่างไรก็ตาม	อังกฤษยังคงมีคะแนนท่ีดีกว่าเยอรมันและฝร่ังเศส	
ซ่ึงผลออกมาเป็นอันดับท่ี	17	และ	18	ตามลำาดับ

	 ออสเตรเลียยังคงสามารถรักษาตำาแหน่งประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีดัชนีความสุขมากท่ีสุดในโลก
เป็นปีท่ี	3	ติดต่อกัน	โดยมีปัจจัยสำาคัญในด้านสุขภาพและท่ีพักอาศัย	อายุขัยเฉล่ียของชาวออสเตรเลีย
คือ	82	ปี	ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของ	OECD	2	ปี	ในขณะท่ีผู้คน	90%	กล่าวว่าพวกเขาพึงพอใจกับสภาพ
ท่ีพักอาศัยของพวกเขา	ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของ	OECD	ท่ี	87%

	 ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีประชาชนจะต้องไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง	เช่นเดียวกันยังได้รับคะแนนสูงมาก
ในการมีส่วนร่วมของสาธารณชน	โดยมีผู้ไปใช้สิทธ์ิถึง	93%	ในการเลือกต้ังคร้ังท่ีผ่านๆ	มา	เปรียบเทียบ
กับตัวเลขเพียง	66%	ในอังกฤษ	และค่าเฉล่ียของ	OECD	ท่ี	72%	ในทางกลับกัน	อังกฤษมีคะแนนนำาใน
ส่วนของรายได้และการจ้างงาน	แต่ค่อนข้างแย่ในแง่ของความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต	และการทำางาน	
ประมาณ	12%	ของลูกจ้างต้องทำางานติดต่อกันเป็นเวลานาน	มากกว่าค่าเฉล่ียของ	OECD	ท่ีอยู่ท่ี	9%

					รายได้เฉล่ียของครัวเรือนในประเทศอังกฤษคือ	17,800	ปอนด์ต่อปี	ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของ	OECD	ท่ี	15,300	ปอนด์	แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่มากระหว่างคนรวยและคนจน	20%	ของ
ประชากรกลุ่มบนสุดมีรายได้สูงกว่า	20%	ของประชากรกลุ่มล่างสุดถึงเกือบหกเท่าตัว

	 	 	 	 	คณะศึกษาวิจัยซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีสได้ใช้เกณฑ์	11	ข้อเพื่อวัดสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
โดยท่ัวไปในประเทศ	ประกอบไปด้วย	ชุมชน	การศึกษา	ส่ิงแวดล้อม	ความมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน	สุขภาพ	ท่ีพักอาศัย	รายได้	การจ้างงาน	ความพึงพอใจในการใช้ชีวิต	ความปลอดภัย	
และความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำางาน	 ตุรกีร้ังอันดับสุดท้ายจาก	36	ประเทศท่ี	
OECD	ได้ทำาการสำารวจ	โดยมีคะแนนค่อนข้างต่ำาในทุกประเด็นท่ีมีการสำารวจ

				 ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปท่ีติดอันดับท้ายๆ	 เช่นมี
ประเทศโปรตุเกสและกรีซมาเป็นอันดับท่ี	28	และ	30	ตามลำาดับ	 ท้ังสองประเทศได้คะแนน
ต่ำาในด้านการจ้างงาน	ในประเทศกรีซ	ประมาณ	56%	ของประชากรอายุระหว่าง	15	–	64	ปี	
มีรายได้จากการจ้างงาน	ในขณะท่ีโปรตุเกสตัวเลขอยู่ท่ี	64%	ต่ำากว่าค่าเฉล่ียของ	OECD	66%

Live Life to the Fullest

            UK	comes	10th	in	OECD	index,	behind	US	and	Scandinavian	
countries	but	ahead	of	France	and	Germany
 Australia is the best place in the world to live and work, according 
to the Organisation for Economic Co-operation and Development.
 The UK, by contrast, comes 10th in the OECD’s Better Life Index, 
behind the US, Canada and the Scandinavian countries. Britain did, 
however, fare better than Germany and France, which were ranked 
17th and 18th respectively.
 Australia retained its place as the world’s happiest industrialised 
nation for the third year running, boosted by strong indicators 
for health and housing. Life expectancy in Australia is 82 years 
– two years above the OECD average, while 90% of people say 
they are satisfied with their housing situation, more than the OECD 
average of 87%.
 Australia – which enforces compulsory voting – also scored 
highly for public engagement, with 93% turnout at the recent 
elections. That compares with just 66% in the UK, and the OECD 
average of 72%.
 The UK, by contrast, scores well for income and employment 
but poorly for work-life balance. About 12% of employees work 
very long hours, more than the OECD average of 9%.
 Average disposable income for households in Britain is £17,800 
a year, above the OECD average of £15,300. But there is a considerable 
gap between the richest and poorest, with the top 20% of the population 
earning nearly six times as much as the bottom 20%.
 The Paris-based thinktank measured 11 topics to gauge general 
wellbeing in a country, comprising community, education, environment, 
civic engagement, health, housing, income, jobs, life satisfaction, 
safety and work-life balance. Turkey was the lowest ranked of the 

36 countries the OECD surveyed, with poor readings for almost 
all the topics.
 Countries hit by the eurozone crisis were notably low on the 
list, with Portugal and Greece ranked 28th and 30th respectively. 
Both scored poorly on employment: in Greece some 56% of 
people aged 15 to 64 in Greece have a paid job, while in Portugal 
the figure is 64%, below the OECD average of 66%.

ท่ีมา/Source: http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/28/australia-
best-place-live-work

Australia Is Rated
Best Place to Live and Work
for Third Year Running
ออสเตรเลียได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ดีสุด
สำ หรับใช้ชีวิตและทำ งาน  3  ปีซ้อน
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News & Activities

 Mother Class, 29th Session
สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรม	‘ครรภ์คุณภาพ’	สำาหรับคุณแม่มือใหม่เพื่อเป็นการเตรียม
พร้อมก่อนคลอด	และรับมือกับเจ้าตัวน้อย	ครั้งที่	29	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2556
Jetanin Institute organized the twenty ninth session of a training 
course, “Quality Pregnancy”, for new mothers in order to prepare 
for giving birth and to take care of a newborn baby on 19 May 2013.

Happy Birthday of Dr.Jongjate
ทางสถานพยาบาลเจตนินได้จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด	
(วันที่	 9	มิถุนายน)	 ให้กับ	พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์	อาวเจนพงษ์	
ประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนินโดยในงานได้มี	 คุณอุษณีย์	
เจตน์สว่างศรี	 ผู้อำานวยการสถานพยาบาลเจตนิน	พร้อมทีมแพทย์	
เจ้าหน้าที่	 และแขกผู้มีเกียรติ	 มาร่วมแสดงความยินดีในงาน
กันอย่างคับคั่ง	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2556	
Jetanin Institute organized a birthday (June 9th ) party for 
Pol.Lt.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin 
Institute. Khun Usanee Jetsawangsri, Director of Jetanin 
Institute together with the team of doctors, staff members 
and many guests joined the occasion to celebrate his 
birthday on 7 June 2013. 

Dimension of Success Training 
เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเจตนินเข้าอบรมหลักสูตร	 “มิติแห่ง
ความสำาเร็จ	 เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	”	 โดยบริษัท	
เอชอาร์	ทีมเวิร์ค	จำากัด		ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	4	อาคาร
เจตพงษ์	ซึ่งจัดอบรมในวันจันทร์ที่	 17	มิถุนายน	2556	
ตั้งแต่เวลา	9.00-16.00	น.
Staff members of Jetanin Institute participated 
in a training course on “Dimension of Success” 
as part of staff development program, organized 
by HR Teamwork Co., Ltd. at the meeting hall, 
Jetapong Building, 4th Floor, on 17 June 2013 at 
9.00-16.00 hours.

Jetanin in UK & France
ทีมแพทย์	 พยาบาล	 นักวิทยาศาสตร์	 และเจ้าหน้าที่ให้
คำาปรึกษาของสถานพยาบาลเจตนินได้เดินทางเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก	 ESHRE	2013	ที่เมือง
ลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	และเดินทางไปทัศนศึกษาต่อ	ณ	
ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่	6	-17	กรกฎาคม	2556	
Jetanin Institute’s medical team including doctors, 
nurses, scientists and consultants joined ESHRE 2013 
Infertility Treatment Seminar in London, UK and the 
continued  to France for a work trip on 6-17July 2013.

2013 Annual Fire Drill 
& Evacuation Training
สถานพยาบาลเจตนินได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟประจำาปี	2556	ณ	สถานพยาบาล
เจตนิน	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2556
Jetanin Institute held 2013 Annual Fire 
Drill & Evacuation Training at Jetanin 
Institute on 25 July 2013.

World Embryologist Day
วันที่	 25	กรกฎาคม	2556	ถือเป็นวัน	World	Embryologist	Day	
และเป็นวันครบรอบวันเกิดของ	 Louise	 Brown	 (เด็กหลอดแก้ว
คนแรกของโลก)	ซึ่งปีนี้มีอายุครบ	35	ปี	ทางสถานพยาบาลเจตนินจึง
ได้มีการจัดเลี้ยงขนมยามบ่าย	 เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำาลังใจให้กับ
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเจตนิน	 โดยภายในงานเลี้ยงได้มี	คุณอุษณีย์	
เจตน์สว่างศรี	ผู้อำานวยการสถาบันเจตนิน	และนพ.ภิญโญ	หรรษาจารุพันธ์
กล่าวคำาขอบคุณและให้กำาลังใจกับทีมนักวิทย์	ที่ตั้งใจทำางานและร่วมมือกัน
จนทำาให้สถานพยาบาลเจตนินประสบความสำาเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
25 July 2013 is World Embryologist Day and Louise Brown’s 
35th birthday (the world’s first test-tube baby). In this occasion, 
Jetanin Institute hosted an afternoon tea party to thank 
and recognize Jetanin’s team of scientists. Khun Usanee 
Jetsawangsri, Director of Jetanin Institute and Dr. Pinyo 
Hunsajarupan gave thank you speeches in recognition of the 
team’s dedication and cooperation which have created today’s 
great success for Jetanin Institute. 
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