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elcome the New Year 2014 with a renewed commitment to living healthy. 
The beginning of the new year can get you inspired to make changes or to do 

things differently. An important thing to put in your to-do list is to begin taking care of your 
health. It is true that you may start counting from one for things again when the new year 
comes. However, one thing you cannot restart or count from one is your age as it will get 
one year older. This is a reminder to take better care of ourselves. It should not be only in 
new year wishes from your family and friends to have great health all year and forever but we 
ourselves should begin to pay attention to our health so as to make those wishes come true. 
    ‘Good Health’ is the first edition of Jetanin Journal this year. We intend to select good 

articles with the main focus on good health which is an important foundation of families in the future. 
Starting from the highlight on the front cover, ‘Know cervical cancer so you can stay away from it’, you will 
get better understanding from a talk with the doctor and find out why cervical cancer screening 
is important for your health. Then you can enjoy the stories of 2 families that shared with us their 
wonderful feelings of having little babies and how it helps fill their families with happiness. These two 
families are a Dutch husband and a Thai wife and a Thai couple. The following articles: ‘Hepatitis…
the Danger around You’, a disease that women who want to have a baby have to get tested for 
before becoming pregnant. ‘How to prepare yourself before Semen Collection’, one step of infertility 
treatment process for men. And 3 interesting articles…‘6 trends for 2013-2014 in the start-up world’, 
‘7 inexpensive food items to boost your fertility’ and ‘9 reasons why now is a great time to have 
a baby’. This edition is certainly packed with good health articles for all families.

 Whether you slide into a new year easily or go kicking or screaming, you'll get some good advice 
for your life and your family by reading the first edition of Jetanin for this year, ’Good Health Edition’. 
Read our resolutions to make this New Year a happier, a healthier and a stronger family.

Editor-in-Chief 
Jetanin

ใหม่อีกแล้ว... ถึงช่วงเวลาของการเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่อีกคร้ัง หลายต่อหลายคน
ใช้ช่วงเวลาน้ีเร่ิมต้นทำาส่ิงท่ีต้ังใจไว้ และเช่ือม้ัยคะว่า แค่การเร่ิมต้นคิดว่าจะทำา

อะไร โดยท่ียังไม่ลงมือทำา ก็ถือเป็นความต้ังใจท่ีดีแล้ว มีส่ิงท่ีสำาคัญท่ีอยากใหใ้ส่ไว้ใน
ลิสต์เลยว่าจะต้องทำา น่ันคือ การเร่ิมต้นดูแลสุขภาพค่ะ ปีใหม่เราเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่ก็
จริง แต่ดูเหมือนว่าจะมีอยู่เร่ืองเดียวท่ีนับหน่ึงไม่ได้ น่ันคืออายุท่ีเพ่ิมข้ึนอีกปี ซ่ึงเป็นการ
ย้ำาเตือนให้เราต้องใส่ใจเร่ืองสุขภาพกันมากข้ึน ไม่ใช่แค่คำาอวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดปีและตลอดไปจากคนรอบข้าง หากแต่เราเองก็ต้องเร่ิมต้นใส่ใจเร่ืองสุขภาพเพ่ือ
ท่ีจะให้เป็นไปตามคำาอวยพรน้ันด้วยเช่นกันค่ะ
    เจตนินฉบับแรกของปีน้ี ขอเรียกว่า ‘ฉบับสุขภาพดี’ นะคะ แน่นอนว่าเน้ือหาสาระ
ท่ีคัดสรรมาลงเล่มน้ี เราโฟกัสไปในเร่ืองของสุขภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญของ
ครอบครัวในอนาคตกันค่ะ เร่ิมต้นกันท่ีเร่ืองเด่นข้ึนปกกันเลยนะคะกับเร่ือง ‘มะเร็ง
ปากมดลูก รู้ไว ไร้โรค’ มาทำาความเข้าใจกันอีกคร้ังด้วยการพูดคุยกับคุณหมอว่าทำาไม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึงมีความสำาคัญต่อสุขภาพ ต่อด้วยการร่วมแบ่งปัน
ความรู้สึกดีๆ ของการมีลูกน้อยท่ีมาเต็มเติมความสุขของ 2 ครอบครัว ครอบครัว
ของคู่สามีชาวดัตช์ และภรรยาคนไทย และคู่สามีภรรยาคนไทย จากน้ันมารู้จักกับ 
‘โรคไวรัสตับอักเสบ...ภัยร้ายใกล้ตัว’ โรคท่ีคุณผู้หญิงท่ีต้องการจะมีบุตรควรตรวจ
หาเช้ือก่อนต้ังครรภ์ และ ‘การเตรียมตัวของคุณผู้ชายก่อนมาเก็บน้ำาอสุจิ’ หน่ึงใน
ข้ันตอนการตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากของคุณผู้ชาย รวมท้ังเร่ืองน่าติดตามติดๆ กัน

อีก 3 เร่ืองในเล่ม...‘6 เทรนด์ใหม่สำาหรับปี 2013-2014 ในโลกแห่งธุรกิจเกิดใหม่’ ‘อาหารไม่แพง 7 อย่าง ท่ีช่วยให้
มีบุตรง่าย’ และ ‘เหตุผล 9 ประการ ท่ียุคน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการมีบุตร’ เรียกได้ว่าอัดแน่นด้วยเร่ืองสุขภาพ
ท่ีดีสำาหรับครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะ
    เร่ิมต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพท่ีดี เพ่ืออนาคตของครอบครัวท่ีดี ว่าแล้วเร่ิมต้นพลิกเจตนินฉบับแรกของปีน้ี ‘ฉบับสุขภาพดี’ 
อ่านกันเลยนะคะ เชื่อแน่ว่าคุณจะได้สาระประโยชน์รวมทั้งข้อคิดของการเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ

บรรณาธิการบริหาร
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เคร่ืองสกัดอัตโนมัติ 
Cobas x 480 (สกัดสาร
พันธุกรรมอัตโนมัติ) 

เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ 
Cobas z 480  

(เพ่ิมจำานวนสารพันธุกรรม
และตรวจจับสารพันธุกรรม)

Highlight

  ประโยชน์ของการตรวจหาเชื้อ HPV ร่วมกับ Pap Smear
 การตรวจหา HPV ร่วมกับ Pap Smear จะมีความไวในการตรวจหามะเร็ง
ปากมดลูกเกือบ 100% เมื่อเทียบกับการตรวจ Pap Smear เพียงอย่างเดียวซึ่ง
มีความไวในการตรวจเพียง 50% ฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ก็มีโอกาส
พบผล Pap Smear เป็นปกติได้ ดังนั้น การตรวจควบคู่กันจะเพิ่มความแม่นยำา
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ และถ้ามีการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
ก็จะสามารถวางแผนให้การรักษาได้ทันท่วงที ทำาให้โอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูก
จะลดลงด้วย

 สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก
 มะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า HPV 
(Human Papilloma Virus) ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ เชื้อ HPV นั้น
สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยได้ตามศักยภาพในการก่อมะเร็ง 
ได้แก่ กลุ่มสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำา และ กลุ่มสายพันธุ์ที่มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งในกลุ่มหลังนี้ที่พบเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 
ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 66 และ 68 เป็นต้น
 ปัจจุบันพบว่าเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 เป็น 2 สายพันธุ์
ที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะ HPV สายพันธุ์16 พบมากเป็นอันดับหนึ่ง 
ประมาณร้อยละ 50-55 และเชื้อ HPV สายพันธุ์ 18 พบมากเป็น
อันดับสอง ประมาณร้อยละ 15 - 20 

 วิธีการตรวจคัดกรอง
 ในปี 2554 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) 
ประกาศรับรอง วิธีการทดสอบเครื่อง Cobas HPV Test 4800 ซึ่ง
เป็นวิธีตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยมีเครื่องมือ 
2 ชนิดในการทดสอบ คือ Cobas x 480 (เครื่องสกัดสารพันธุกรรม
อัตโนมัติ) และ Cobas z 480 (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) ที่สามารถ
เพิ่มจำานวนสารพันธุกรรมและ ตรวจจับสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
 การทดสอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิดนี้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 
ที่ใช้เทคนิคขั้นสูง แบบ Real-time PCR คือ สามารถตรวจหาสาย
พันธุ์ของเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) กลุ่มความ
เสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 14 สายพันธุ์ และ สามารถ
จำาแนกสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากถึง 74% 
ในผู้หญิงไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและ 70% ในผู้หญิงทั่วโลก 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคนิคนี้มีข้อดีกว่าแบบเก่าตามตารางด้านล่าง

ากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสอง รองจากมะเร็งเต้านม โดยมีอัตรา
การเสียชีวิตของมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยสูงถึง 7 คนต่อวัน และพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 6,000 คนต่อปี อุบัติการณ์ของการ

เกิดมะเร็งปากมดลูกจะลดลงได้ ถ้ามีการดำาเนินการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำาให้สตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที

มะเร็งปากมดลูก รู้ไว ไร้โรค
โดย วรารัตน์  กันหากิจ

KNOw CERVICAL CANCER SO yOu CAN STAy Aw
Ay FROm

 IT

ตารางเปรียบเทียบการตรวจคัดกรอง HPV DNA Testing ด้วยเครื่อง Cobas 4800

ผู้หญิงควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่อใด?

KNOw CERVICAL CANCER 
SO yOu CAN STAy AwAy FROm IT
By wararat Kanhakit

JETANIN JOURNAL6
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Cobas x 480 
Automated 
Extractor 

(Automatically
extracts DNA)

Table Comparing Screening by HPV DNA Testing with Cobas 4800

ccording to the statistics of the National 
Cancer Institute, cervical cancer is the 

second leading cancer after breast cancer.  
The mortality rate for cervical cancer is 
as high as seven women per day, and as 
many as 6,000 new cervical cancer patients 
are encountered per year. The incidence of 
cervical cancer can be reduced if screening for 
cervical cancer is efficient, which would allow 
women whose test results detect abnormalities 
to be diagnosed and treated in time.

Cobas z 480 Automated 
Analyzer (Increases and 
detects DNA)

  Cause of Cervical Cancer
 Cervical cancer occurs as a result of a virus called Human Papilloma 
Virus (HPV). There are over a hundred different strains of HPV which can 
be classified by cancer-causing capacity into two sub-groups, namely, 
the low-risk strains and the high-risk strains. In the latter group, we find 
cancer-causing agents, namely, strains 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 66 and 68, etc.
 At present, HPV is frequently encountered in strains 16 and 18, particularly 
HPV-16 which is the most frequently encountered at approximately 50-55 
percent. HPV-18 is the second-most frequently encountered at approximately 
15 – 20 percent. 

  Screening methods
 In 2011, the United States Food and Drug Administration (FDA) 
announced its certification of the Cobas HPV Test 4800 testing method, 
which is a method of testing for the risk for cervical cancer with two types of 
testing instruments, namely, the Cobas x 480 (automated genetic material 
extractor) and Cobas z 480 (automated analyzer) which is capable of increasing 
the amount of and automatically detecting DNA.
 Testing with these two types of machines involves cutting-edge 
technology employing advanced techniques in real-time PCR. In other words, 
the technology is capable of testing for as many as fourteen different strains 
of HPV in the high risk group for cervical cancer and is capable of classifying 
HPV 16 and HPV 18, the strains found in 74 percent of Thai women 
diagnosed with cervical cancer and in 70 percent of women worldwide. It is 
evident, therefore, that this technique offers better advantages than previous 
techniques as shown in the table below.

  Advantages of HPV Testing with Pap Smear Testing
 HPV testing with pap smear testing offers nearly 100 percent sensitivity 
when compared to pap smear testing alone, which offers only fifty percent 
sensitivity. Hence, women who have cervical cancer may have normal pap 
smear test results. Therefore, combined testing can increase the accuracy 
of cervical cancer screening. Furthermore, if cervical cancer is detected 
from the early stages, treatment plans can be made in time while the risk for 
cervical cancer is also reduced.

อ้างอิง/References:
1. WHO. Comprehensive 
cervical cancer control: 

a guide to essential 
practice. World Health 

Organization 2006.
2. www.nci.go.th

3. www.roche.com

When Should Women Begin Screening for Cervical Cancer?
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การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

SCREENINg FOR 
CERVICAL CANCER

Talk with the Doctor

จตนินฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา สูตินารีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ผู้หญิงเราควรจะให้ความสำาคัญกันค่ะ

Rec

00 : 00 : 00

เจตนิน: ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันมีมากน้อยแค่ไหนคะ

พญ. โยโกะ: จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในสตรีที่พบมากเป็น

อันดับสอง รองจากมะเร็งเต้านม ในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 500,000 ราย และมีผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึง 270,000 แสนรายต่อปี เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่

สามารถตรวจและสืบค้นได้ต้ังแต่เซลล์เร่ิมผิดปกติ และมีการดำาเนินโรคเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะสามารถที่จะทำาให้มะเร็งหายขาดได้ ฉะนั้น หากมีการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูกตามขั้นตอน 

ที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเหตุการณ์แล้ว จะทำาให้สามารถลดอุบัติการณ์ และอัตราการตายของ

โรคมะเร็งปากมดลูกลงได้ค่ะ
เจตนิน: สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากอะไรคะ

พญ. โยโกะ: ในปัจจุบันมีหลักฐานที่พบว่าสาเหตุสำาคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการ

ติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือที่เรียกว่าเชื้อไวรัส เอชพีวี (HPV) ซึ่งไวรัสชนิดนี้มีอยู่มากกว่า 

100 สายพันธุ์ ซึ่งเราสามารถแบ่งเชื้อ HPV ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ ตามความสามารถใน

การก่อโรคที่ปากมดลูกค่ะ 

 1. กลุ่มสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำา (Low Risk HPV) คือ เชื้อ HPV ที่จะทำาให้เกิดหูดหงอนไก่ 

และรอยโรคขั้นต่ำา (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion หรือ LSIL) อันได้แก่ 6 11 

40 42 43 44 54 61 70 72 81 

 2. สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk HPV) คือ  เชื้อ HPV ที่จะทำาให้เกิดรอยโรคขั้นสูง 

(High Grade Squamous Intraepithelial Lesion หรือ HSIL) และมะเร็งปากมดลูก มี 15 สายพันธุ์ 

อันได้แก่ 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 68 73 และ 82 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุกว่าร้อยละ 70 ของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
เจตนิน: วิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกทำากันอย่างไรคะ

พญ. โยโกะ: ประการแรก คือ การตรวจเซลล์ปากมดลูก ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

 •Conventional Pap Smear ตรวจโดยใช้ไม้ป้ายเซลล์จากปากมดลูกลงบนแผ่นสไลด์ ย้อมสี

แล้วนำามาตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีที่ทำาได้ง่ายและประหยัด แต่วิธีนี้มีความไวของการตรวจ

เพียง 53%

 •Liquid Based Cytology ตรวจโดยการเก็บเซลล์จากปากมดลูก แล้วนำาไปใส่ในสารละลาย 

(Liquid) แล้วจึงผ่านกระบวนการกรองและปั่นต่างๆ จนได้เซลล์ซึ่งปราศจากสิ่งเจือปนอื่น มาป้าย

บนแผ่นสไลด์ ย้อมสีตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีการนี้ทำาให้สามารถเก็บเซลล์ปากมดลูกได้มาก

ขึ้น และอ่านผลได้แม่นยำายิ่งขึ้น โดยวิธีนี้จะมีความไวของการตรวจประมาณ 74%

 อย่างไรก็ตาม การตรวจโดย 2 วิธีนี้ ในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ก็อาจจะให้ผลตรวจออกมาปกติได้ 

เนื่องจากมีความไวที่ไม่สูงมาก ฉะนั้น จึงแนะนำาให้ตรวจซ้ำาทุก 1-2 ปี เพื่อลดโอกาสผิดพลาดค่ะ

 ประการที่สอง คือ การตรวจ Human Papillomavirus DNA (HPV DNA) จากหลักฐานที่ว่าไวรัส 

HPV เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก จึงได้มีการนำาการตรวจเชื้อ HPV มาใช้ในการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก โดยใช้เทคโนโลยีของ Polymerase Chain Reaction โดยจะทำาการขยายจำานวน DNA ของเชื้อ 

HPV ก่อนแล้วจึงทำาการตรวจหา ทำาให้มีความไวสูงมากในการตรวจหาเชื้อ HPV เนื่องจากสามารถตรวจ

หาเชื้อ HPV ได้ แม้จะมีปริมาณเชื้ออยู่เพียงเล็กน้อยในตัวอย่างส่งตรวจก็ตาม นอกจากนี้ ยังสามารถ

ตรวจแยกสายพันธ์ุของเชื้อ HPV ได้ ทำาให้นอกเหนือจากนำามาใช้ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว 

สามารถบอกได้ว่าเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ตรวจพบเป็นการติดเชื้อเดิม หรือเป็นเชื้อที่ได้รับมาใหม่ นอกจากนี้ 

ยงัใช้ในการติดตามการรักษา และทำานายความเส่ียง ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงในปัจจุบันการตรวจคัดกรอง

ด้วยวิธีน้ีถูกใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศท่ัวโลก และถือว่าเป็นวิธีท่ีดีมาก เน่ืองจากมีความไวในการตรวจ

สูงถึง 96% และยิ่งหากนำามาใช้ร่วมกับการตรวจเซลล์ปากมดลูก ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

จะยิ่งมีความแม่นยำาสูงมากเกือบ 100% โดยมีโอกาสผิดพลาดไม่ถึง 1% 

 ดังนั้น จึงหมายความได้ว่า ถ้าทั้งผลการตรวจ HPV DNA และการตรวจเซลล์ปากมดลูกให้ผลลบ 

โอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะ 3 ปีข้างหน้านั้น จะน้อยกว่า 1:1000 ซึ่งถือว่าน้อยมาก ฉะนั้น

สามารถที่จะทำาการตรวจซ้ำาได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าค่ะ
เจตนิน: การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรตรวจเมื่อไรดีคะ

พญ. โยโกะ: สำาหรับการตรวจเซลล์ปากมดลูก Pap Smear Liquid based Cytology สตรีที่เคย

มีเพศสัมพันธ์แล้ว เริ่มตรวจได้ตอนอายุ 25 ปี แต่ถ้าหากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ให้เริ่มตรวจตอน

อายุ 30 ปี โดยตรวจทุก 2 ปี และหยุดตรวจตอนอายุมากกว่า 65 ปี ถ้าผลการตรวจติดต่อกัน 

3 ครั้งปกติ ส่วนการตรวจ HPV DNA Testing เริ่มตรวจได้ตอนอายุ 30 ปี โดยตรวจร่วมกับการตรวจ

เซลล์ปากมดลูก โดยตรวจทุก 3 ปี และหยุดตรวจตอนอายุมากกว่า 65 ปี ถ้าผลการตรวจติดต่อกัน 

3 ครั้งปกติ ในกรณีสตรีที่ตัดมดลูกออกแล้ว และไม่มีประวัติเป็น CIN หรือมะเร็งปากมดลูก ก็ไม่จำาเป็น

ต้องตรวจคัดกรองนะคะ
เจตนิน: สุดท้ายนี้ อยากให้คุณหมอให้คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมตัวก่อนมาตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะ

พญ. โยโกะ: อันที่จริงแล้ว สามารถมาตรวจได้ทุกช่วงเวลา ยกเว้นช่วงที่มีประจำาเดือน เพราะ

ประจำาเดือนจะเป็นอุปสรรคในการป้ายเซลล์ และทำาให้การอ่านผลไม่แม่นยำา และอีกเรื่องก็คือ ต้อง

งดการมีเพศสัมพันธ์ 2-3 วัน เพราะจะมีอสุจิค้างอยู่ในช่องคลอดและติดไปกับสไลด์ ทำาให้เป็นอุปสรรคใน

การอ่านผล, งดสวนล้างช่องคลอด, ถ้ามีการเหน็บยาทางช่องคลอด ให้มาตรวจหลังการเหน็บยาทางช่องคลอด 

7-10 วัน เพราะการเหน็บยารักษาจะทำาให้เซลล์หลุดลอกออกค่ะ

 เมื่อทราบรายละเอียดของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากคุณหมอโยโกะแล้ว เพื่อสุขภาพ
ที่ดีของเราในอนาคต เห็นทีคุณผู้หญิงคงจะต้องให้ความสำาคัญในการตรวจกันแล้วนะคะ 
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Talk with the Doctor

Jetanin:  How many cervical cancer patients are there 
right now?
Dr. Yoko:  According to the statistics of the National 
Cancer Institute, cervical cancer is the second-most
frequently encountered cancer in women following breast 
cancer. Each year, approximately 500,000 new patients are 
diagnosed and the number of deaths from cervical cancer 
is as high as 270,000 cases per year.  Because cervical 
cancer is a cancer that can be tested and detected from 
the early stages of cell abnormalities and because cervical 
cancer progresses slowly, early treatment can result in 
a complete cure of the cancer. Therefore, screening for 
cervical cancer and treatment for patients with cervical 
abnormalities that follows procedures with accuracy, 
suitability and timeliness can reduce the incidence and 
mortality rates for cervical cancer. 
Jetanin:  What causes cervical cancer?
Dr. Yoko:  Current evidence finds the main cause of 
cervical cancer to be infection with Human Papilloma 
Virus or what is called HPV. There are more than 
a hundred strains of this particular type of virus.  We can 
categorize HPV strains into two main groups as follows by 
their ability to cause cervical pathologies: 
 1. Low Risk HPV – HPV capable of causing venereal 
warts and low grade squamous intraepithelial lesions 
(LSIL), namely, HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 
and 81. 
 2. High Risk HPV – HPV capable of causing high 
grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) and cervical 
cancer.  There are fifteen strains of high risk HPV, namely, 
HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 
and 82, particularly HPV 16 and 18 which are the cause of 
over seventy percent of cervical cancer.
Jetanin:  What screening methods are available for 
cervical cancer?
Dr. Yoko: The first involves testing cervical cytology.  
The following two methods are available:
 • Conventional Pap Smear – Testing by using a swab
to take a cervical cell sample and smearing the sample 
onto a slide, dyeing the sample and viewing it through 
a microscope is an easy and cost-saving method.  However, 
this method offers only fifty-three percent sensitivity.
 • Liquid Based Cytology – Testing by collecting cells 
from the cervix and placing the cells into a liquid solution 
then putting the solution through various filtering and 
mixing processes until uncontaminated cells are obtained, 
smearing the sample on to a slide, dyeing the sample and 
viewing it through a microscope. This method allows more 
cells to be obtained from the cervix with more accurate 
results with approximately 74% sensitivity.
  Nevertheless, there is a chance that testing by 
these two methods might yield normal results in women 
who have cervical cancer because the sensitivity is not 
very high. Therefore, I’d recommend repeat testing every 
year or two in order to minimize the risk for errors.

 The second method involves testing for Human 
Papillomavirus DNA (HPV DNA). In line with the evidence 
indicating that HPV virus causes cervical cancer, HPV testing 
is used in cervical cancer screening by using Polymerase 
Chain Reaction technology to amplify the HPV DNA before 
testing. This greatly increases the sensitivity for detecting HPV 
because of the ability to detect HPV, even when there is only 
a small amount of HPV in the test sample. The test can also 
identify HPV strains. So, apart from using the test to screen for 
cervical cancer, the test can also tell if the HPV strain detected 
is from a previous infection or a new infection. Moreover, 
the test is used in follow-up treatment and predicting risks 
for cervical cancer. This method of screening is widely used 
worldwide and considered a highly effective screening method 
due to its high sensitivity of up to 96%. And if the test is used 
in combination with cervical cytology testing, the accuracy of 
cervical cancer screening will be nearly one hundred percent 
with less than one percent for error. 
 So, you might say that if HPV DNA testing and cytology 
testing yield negative results, the chance of getting cervical 
cancer during the next three years is less than 1:1000, 
which is considered a minimal risk.  And the tests can be 
repeated in three years.
Jetanin:  When should women be screened for cervical 
cancer?
Dr. Yoko:  For pap smears and liquid based cytology testing, 
sexually active women should begin screening at twenty-five 
years of age. If, however, a woman has never engaged in 
sexual activity, she can start screening at thirty years of age, 
screening every two years and stopping at over sixty-five 
years of age if three consecutive tests come back with normal 
results. HPV DNA Testing begins at thirty years of age and 
tests are performed in combination with liquid-based cytology 
testing. The testing is repeated every three years and can be 
stopped at over sixty-five years of age if three consecutive 
tests come back with normal results. In cases involving 
women who have had hysterectomies and no history of CIN 
or cervical cancer, cervical cancer screening is not required.
Jetanin: In closing, we’d like you to offer some advice 
about pre-cervical cancer screening preparations.
Dr. Yoko:  You can actually have the screening performed at 
any time, except during menstruation because menstruation 
is an obstacle to swabbing for the cells and affects accuracy 
in reading the results. Another thing is that you need to 
abstain from sexual intercourse for two or three days before 
the screening because there will be sperm in the vagina and 
adhering to the slide, which is also an obstacle to reading 
the results. Lastly, we don’t perform the testing within seven 
to ten days after inserting vaginal suppositories because 
the suppositories will cause the cells to detach and slough away.
 Now that you’ve learned the details about screening 
for cervical cancer from Dr. Yoko, ladies, it’s time to take 
cervical cancer screening seriously for the sake of your 
future health.Sc
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his issue of Jetanin is honored by Dr. yoko Tawaratsumida
an OBygN specializing in infertility treatment here to advise 

us about screening for cervical cancer. This issue deserves 
particular attention from women.
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ารรอคอยที่ยาวนานสิ้นสุดลงเมื่อเข้ารับการรักษากับ         
พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย ซึ่งตอนนี้คุณแม่ สุปรียา 

เดอ ซวาร์ท ตั้งครรภ์ ได้ 15 สัปดาห์แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสเปิร์มของคุณพ่อเตล ปีเตอร์ 
เดอ ซวาร์ท พบว่ามีจำานวนสเปิร์มน้อยเกินไป มาฟังความรู้สึก
หลังทราบขา่วดีจากครอบครัว ‘เดอ ซวาร์ท’ กันค่ะ 

เจตนิน : สุขภาพของคุณพ่อก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
คุณสุปรียา: จริงๆ ไม่เคยทราบมาก่อนว่าตัวเองมีปัญหามีบุตรยาก เพราะ
ปล่อยธรรมชาติตลอด ไม่ได้คุมกำาเนิด แต่ก็ยังไม่มีลูก จนเข้าปีที่ 6 ก็เลย
ลองหาวิธีดู ทั้งหาหมอจีน ไปมาหลายแห่ง ให้คุณผู้ชายกินยาจีน หมดไป
หลายชุดค่ะ จนเข้าปีที่ 8-9 ก็ยังไม่สำาเร็จ เลยลองเข้ารับการรักษาตาม
โรงพยาบาลต่างๆ และทราบว่าที่ยังไม่มีลูก เพราะจำานวนสเปิร์มของคุณผู้ชายมี
น้อยมาก เนื่องจากตอนเด็กเป็นไข้เหลือง ทำาให้ตัวสเปิร์มมีจำานวนน้อยลง
กว่าปกติ มีที่หนึ่งถึงขนาดแจ้งเราว่า น้ำาเชื้อแบบนี้ไม่สามารถมีลูกได้ ให้ทำาใจ 
ตอนนั้นเสียใจมาก โดยเฉพาะคุณผู้ชายเสียใจอยู่พักใหญ่ หลังจากนั้นก็ไป
รักษาตามที่ต่างๆ อีกครั้งสองครั้งแต่ก็ยังไม่สำาเร็จ จนรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อ 
ก็เลยพักก่อนดีกว่า

A STORy OF 
A DuTCH HuSBAND 
AND HIS THAI wIFE
เรื่องราวของสามีชาวดัตช์
และภรรยาคนไทย

เจตนิน: เพราะอะไรจึงเลือกเข้ารับการรักษาที่เจตนินกับคุณหมอ
ปิยพันธ์คะ
คุณสุปรียา: มีเพ่ือนบ้านท่ีรักษากับคุณหมอปิยพันธ์แล้วประสบความสำาเร็จ 
แนะนำาให้ค่ะ และพอรักษากับคุณหมอปิยพันธ์ครั้งแรกก็สำาเร็จเลย 
คุณหมอใช้วิธี ICSI ในการรักษา ซ่ึงตอนน้ีต้ังครรภ์ได้ 15 สัปดาห์แล้ว 
ทารกในครรภ์สมบูรณ์ดีมาก และคุณหมอแนะนำาให้แช่แข็งตัวอ่อนไว้
สำาหรับครรภ์ที่สองและสามด้วยค่ะ 
เจตนิน: หลังเข้ารับการรักษาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
คุณสุปรียา: รู้สึกประทับใจในเรื่องการให้ข้อมูลของคุณหมอค่ะ คุณหมอ
ตอบข้อซักถาม และให้คำาตอบที่กระจ่างชัดเจน ทำาให้เราเกิดความเชื่อมั่น 
ทำาให้เรารู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดีกว่า จนกระทั่งหลังจากทราบว่า
ตั้งครรภ์แล้ว ความดีใจเริ่มกลายเป็นความกังวลและความเครียด 
เนื่องจากเราเป็นคู่ที่มีลูกยาก จึงกังวลว่าลูกจะไม่แข็งแรง หรือลูก
จะเป็นอะไรไป ซึ่งคุณหมอปิยพันธ์ได้ให้คำาแนะนำาที่ดีในการปฏิบัติตัว
หลังตั้งครรภ์ ทำาให้เราไม่เครียด ซึ่งความเครียดมีส่วนสำาคัญมากต่อ
คุณภาพของการตั้งครรภ์ แต่เพราะคุณหมอไม่เครียดเลย เฟรนด์ลี่มาก 
ให้กำาลังใจ ทำาให้เราผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลา จากที่เราคิดว่าเราเป็น
คนที่มีปัญหา แต่คุณหมอทำาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
เจตนิน: หลังจากทราบว่าตั้งครรภ์รู้สึกอย่างไรบ้างคะ แล้วการใช้
ชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
คุณสุปรียา: คุณผู้ชายบอกว่า ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็อึ้งไปเลยค่ะ 
เพราะว่าพยายามและรอคอยมานาน ส่วนตัวเราตื่นเต้นและก็ดีใจ
มาก หลังจากที่ตั้งครรภ์เราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้น คุณผู้ชายจากที่ต้อง
เดินทางบ่อยๆ ก็เดินทางน้อยลง จะพยายามอยู่บ้านด้วยกัน และดูแล
เรามากขึ้น ในแง่ของครอบครัวคิดว่าการมีลูกมีส่วนสำาคัญ ที่ทำาให้
ครอบครัวอบอุ่นข้ึน เหมือนมีโซ่ทองคล้องใจ และทำาให้ชีวิตมจุีดหมาย 
โดยมีลูกเป็นศูนย์กลาง ตอนท่ียังไม่มีลูกคุณผู้ชายจะพูดเสมอว่า ทุกวันน้ี
ทำางานหาเงินไปเพ่ืออะไร แต่พอมีลูกแล้วรู้สึกว่ามีเป้าหมาย มีกำาลังใจ 
ว่าทำาเพื่อลูก โดยรวมแล้วการมีลูกเติมเต็มชีวิตครอบครัวของเรา
ให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะ 

 หลังการรอคอยสิ้นสุดลง รอยยิ้มแห่งความสุขก็เข้ามาแทนที่ 
และเป็นความสุขใจที่เกิดกับเราทุกครั้ง หลังจากทุกครอบครัว
ประสบความสำาเร็จดังที่ตัง้ใจ โดยให้เราร่วมเป็นส่วนหน่ึงของรอยยิ้ม
นั้นตลอดมาดังเช่นครั้งนี้ค่ะ 

Real Result Real Story

“my husband said that he could not believe it 
and he was speechless. we had been trying and 
waiting for so long. I myself was thrilled 
and so happy. After getting pregnant, 
we have become much closer to each other” 

“คุณผู้ชายบอกว่า ไม่อยากจะเชื่อ แล้วก็อึ้งไปเลยค่ะ 
เพราะว่าพยายามและรอคอยมานาน
ส่วนตัวเราตื่นเต้นและก็ดีใจมาก 
หลังจากที่ตั้งครรภ์เราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้น” 

he long wait ended when the couple 
underwent treatments with Dr. Piyaphan 

Punyatanasakchai. Right now the new mother, 
Khun Supreeya de Swart has been pregnant 
for 15 weeks. This is after the sperm analysis 
result of the father, Khun Tale Peter de Swart 
showed too low sperm count. Let’s find out how 
the de Swart family feels after this good news.

Jetanin: How was the father’s health before?
Khun Supreeya: Actually we never knew before that 
we had a fertility problem. We lived a natural married life 
and were never on birth control but we never conceived 
until the 6th year when we began to look for ways. 
We went to see Chinese doctors in many places. 
My husband took many sets of Chinese medicine but 
we were never successful until the 8th-the 9th year 
when we decided to undergo treatments in different 
hospitals. We then found out that the reason we could 
not conceive was because my husband’s poor sperm 
count. This problem was caused by a yellow fever when 
he was a child. The fever resulted in poor sperm count. 
We were even informed by one place that we could 
not have a baby with such semen condition and that 
we should try to live with it. We were so sad especially 
my husband, he was so sad for a big while. We tried to 
have treatments in 1-2 places but it was not successful 
and we were so tired that we decided to take a break.
Jetanin: What are the reasons you chose to undergo 
treatments with Dr. Piyaphan at Jetanin?
Khun Supreeya: Our neighbors had a successful treatment 
with Dr. Piyaphan and gave us a recommendation. And 
the first time we had our treatment with Dr. Piyaphan, 
we were successful right away. The doctor used the 
ICSI technique and now I have been pregnant for 15 
weeks already. The baby is very healthy. The doctor 
suggested that we save the embryos for our second and 
third pregnancies.
Jetanin: After the treatment, how do you feel?
Khun Supreeya: I was impressed by the information 
provided by the doctor. The doctor answered our 
questions and her explanation was very clear making us 
feel very confident. We felt that we received better care 
here. When we knew that I was pregnant, our happy 
feeling turned into anxiety and stress. It was difficult 
for us to have a baby and so we were worried that our 
baby may not be healthy or may have some problems. 
Dr. Piyaphan gave us very good advice on what we should 
do after I got pregnant and helped us get rid of stress. 
Stress is an important factor that affects the quality of 
pregnancy. The doctor never makes us feel stressed. 
She is always friendly, supportive and makes us feel 
relaxed all the time. Before, we thought we were a problem 
couple but the doctor makes us feel that we have 
no problems at all.

Jetanin: After knowing you are pregnant, how do you feel and 
how has your family life changed?
Khun Supreeya: My husband said that he could not believe it and 
he was speechless. We had been trying and waiting for so long. 
I myself was thrilled and so happy. After getting pregnant, we 
became much closer to each other. My husband used to travel 
a lot but now he does not do it as much. We try to stay home 
together and he takes better care of me. As for family, I think 
having a child is an important part in creating a warm family. It is 
like having a golden chain that links our hearts together. It brings us 
the goal of our lives, having the child as the center. Before, when 
we could not have a baby, my husband always questioned what 
he had to work for those days. Now that we are having a child, 
we feel that we have a goal. We feel encouraged that we are doing 
things for our child. All in all, having a child has made us a fulfilled 
and perfect family.

 After the wait ends, smiles of happiness take place. 
It is a great pleasure that we experience every time after 
every family achieves their goals as they allow us to be a part 
of those happy smiles, as always and just like this time.
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ลังจากที่ต้องผิดหวังจากการรักษามาหลายครั้ง เพราะ
ปัญหาสุขภาพ วันนี ้ ‘คุณพ่อชวลิต และคุณแม่ภัทรภร 
เรืองรุ่ง’ จะมาแชร์ประสบการณ์ ทั้งก่อน และหลังเข้ารับการ

รักษากับ น.ต.นพ. ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์ จนถึงวันที่ครอบครัว
ประสบความสำาเร็จในการตั้งครรภ์ลูกคนแรก
เจตนิน: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสาเหตุของการมีบุตรยากเกิดจากอะไรคะ 
คุณภัทรภร: คู่เราแต่งงานกันมาได้ 4 ปี ก็ปล่อยธรรมชาติมา 2 ปี แต่ก็ยัง
ไม่ตั้งครรภ์ ก็เลยเริ่มเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ เริ่มด้วยวิธีการฉีดเชื้อ 
แต่ไม่สำาเร็จ ต่อมาเริ่มการรักษาด้วยวิธีการ IVF ซึ่งตัวอ่อนที่ได้มีคุณภาพที่
ไม่ดี คุณหมอแจ้งว่าอาจเนื่องมาจากสาเหตุทางพันธุกรรม คุณหมอจึงใช้วิธี
ส่องกล้องดู ซึ่งเราเองทราบอยู่แล้วว่ามีเนื้องอกนอกมดลูก ปรากฏว่าพบ
เนื้องอกภายในมดลูกอีกซึ่งมีขนาดใหญ่ จึงสรุปว่าเนื้องอกภายในมดลูกคือ
ปัญหาและอุปสรรคในการฝังตัวของตัวอ่อน จึงแนะนำาให้ผ่าตัดเอาเนื้องอก
ออกทั้งภายในและภายนอก หลังผ่าตัดก็ลองปล่อยธรรมชาติดูอีกครั้ง ก็ยัง
ไม่ตั้งครรภ์ ก็เลยไปตรวจกับคุณหมออีกที่หนึ่ง คุณหมอแจ้งว่าเนื้องอกที่อยู่
ภายในมดลูกยังอยู่ ยังไม่ได้เอาออกไป และการผ่าตัดครั้งนั้นทำาให้ทอ่นำาไข่
ด้านซ้ายของเราเสียไปด้วย เหลือท่อนำาไข่เพียงข้างเดียว คุณหมอยังแจ้งอีกว่า 
เนื้องอกที่อยู่ภายในมดลูกเป็นอุปสรรคและปัญหาสำาคัญมากต่อการตั้งครรภ์ 

เจตนิน: รู ้จักเจตนินได้อย่างไร และคุณหมอแนะนำาวิธีไหนใน
การรักษาคะ
คุณภัทรภร: มีเพื่อนที่เป็นคนไข้ของคุณหมอภิญโญ และประสบความสำาเร็จ
แนะนำาค่ะ จึงลองมาปรึกษากับคุณหมอภิญโญ คุณหมอก็แจ้งว่าปัญหา
หลักน่าจะอยู่ที่เนื้องอกภายในมดลูกที่ไม่ได้เอาออกไป ก็เลยจัดการ
เอาเนื้องอกออก ในช่วงที่พักหลังเอาเนื้องอกออก ก็ได้บำารุงรักษา
สุขภาพร่างกาย เมื่อรู้สึกว่าร่างกายพร้อมแล้วก็กลับไปรับการรักษา
กับคุณหมอ ผลการกระตุ้นไข่ของเราได้ไข่แค่สองฟอง เพราะท่อนำาไข่
เหลือข้างเดียว เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนแค่หนึ่งตัว แต่ โชคดีที่เป็น
ตัวอ่อนเกรดเอ จึงแช่แข็งไว้ก่อน ให้คนไข้มีเวลาเตรียมร่างกายให้พร้อม
ที่สุดก่อน คุณแม่ต้องไม่เครียด ร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด 
ความหนาของผนังมดลูกต้องพอดี และก่อนจะใส่ตัวอ่อน คุณหมอ
ยังตรวจพบเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูกอีก จึงต้องระมัดระวังและ
เตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้น แต่ต้องยกให้กับความเชี่ยวชาญของคุณหมอ 
คือคุณหมอหลบตรงบริเวณที่พบเนื้องอก ให้ตัวอ่อนฝังตัวในบริเวณ
ที่ไม่มีเนื้องอกอยู่ 
เจตนิน: หลังจากทราบว่าตั้งครรภ์ตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
คุณแม่ภัทรภร: คือก่อนจะใส่ตัวอ่อนคุณหมอแจ้งให้เราเผื่อใจด้วย
ว่าตัวอ่อนที่เป็นเกรดเอ หลังจากแช่แข็งไว้แล้วละลายออกมาอาจ
กลายเป็นเกรดบีได้ หรือเกรดบีก็อาจกลายเป็นเกรดซีได้เหมือนกัน 
ให้เผื่อใจไว้สักสองเปอร์เซ็นต์ แต่พอวันที่นัดใส่ตัวอ่อน เจ้าหน้าที่ก็
โทรมาแจ้งก่อนว่าตัวอ่อนสมบูรณ์ดี ก็โล่งใจไปหนึ่งเปราะ ใส่ตัวอ่อน
เรียบร้อยมาถึงวันฟังผลการตั้งครรภ์ คุณหมอบอกว่าขอแสดงความ
ยินดีด้วย ก็ร้องไห้ออกมาเลย ดีใจมาก เพราะเรารอคอยมานาน และ
ใช้ความพยายามและความอดทนมาก หลังจากตั้งครรภ์แล้วคุณภาพ
การตั้งครรภ์และการเติบโตของทารกก็สมบูรณ์ดี
เจตนิน: ประทับใจคุณหมอภิญโญหลังการเขา้รับการรักษาอย่างไรบ้างคะ
คุณภัทรภร: ที่ประทับใจมากๆ คือ  คุณหมอเป็นกำาลังใจที่ดีมาก 
มีความละเอียดอ่อน ใส่ใจคนไข้ เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไง ซึ่งคู่ของเราก็
ไปรักษาแบบท้อแท้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว รู้สึกว่าตัวเองปัญหาเต็มไปหมด 
เนื้องอกก็มีทั้งข้างนอกข้างใน แต่คุณหมอให้ข้อมูลดีมาก ละเอียด 
ชัดเจน ตอบทุกข้อซักถาม เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ อยากรู้อะไร
ก็บอกทำาให้เรามีความเข้าใจมากพอกับสิ่งที่เรากำาลังจะทำา ทำาให้รู้สึก
ว่าเราเดินทางไปด้วยกัน อีกอย่างคือประทับใจในความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าหน้าที่และคุณภาพของห้องแล็บ ซึ่งเป็นส่วนที่สำาคัญมาก
ของกระบวนการการรักษา สามคำาให้เจตนินคือ คุณภาพดี ยอดเยี่ยม 
สมบูรณ์แบบ
เจตนิน : ฝากคำาแนะนำาถึงสามีภรรยาคูอ่ื่นๆ ที่ต้องการจะมีลูก 
ซึ่งกำาลังมองหาการรักษาที่ได้ผลอยู่ค่ะ
คุณชวลิต: ผมว่าทั้งคนไข้และคุณหมอต้องทำางานร่วมกัน เราต้องบำารุง
ร่างกายดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด และความรู้อีกอย่างเพิ่มมาคือ 
ไม่จริงเลยที่บอกว่าไข่ไม่ดีเพราะกรรมพันธุ์ไม่ดี เพราะหลังจากที่เรา
ดูแลร่างกายของเรา ในท่ีสุดเราก็ได้ตัวอ่อนเกรดเอ ซ่ึงคุณหมอภิญโญเอง
ก็แจ้งว่าไม่บ่อยนักที่จะมีตัวอ่อนเกรดเอแบบนี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์
ได้ว่า การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีมีผลต่อการประสบความสำาเร็จใน
การรักษา อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย และก็อยากจะให้กำาลังใจคุณพ่อ
คุณแม่คู่อื่นด้วย คู่เราเป็นเคสที่ถือว่ายากแล้วก็ยังประสบความสำาเร็จได้ 
พยายามให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน หาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน อย่าหมดหวัง

 ในที่สุดแล้วปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยาก ก็
ต้องพ่ายแพ้ให้กับความพยายาม ไม่ย่อท้อ ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้พร้อม เหมือนอย่างทั้งสองท่านซึ่งกำาลังสร้างครอบครัว
เรืองรุ่งในวันนี้ค่ะ

Real Result Real Story

A STORy OF 
A THAi CouPle
เรื่องราวของสามีและภรรยาคนไทย

fter getting disappointed from so many 
treatments because of health problems, 

today the father, Khun Chawalit and the mother, 
Khun Pattraporn Ruengrung are sharing with us 
their experience before and after the treatments 
with Sq.ldr.Dr. Pinyo Hunsajarupan until the day 
of their success in the first pregnancy.

“On the day that the pregnancy result came out, 
the doctor said congratulations! We just broke 
into tears because we had waited 
for so long and it had taken us big effort 
and a lot of patience”

“มาถึงวันฟังผลการตั้งครรภ์ คุณหมอบอกว่าขอแสดง
ความยินดีด้วย ก็ร้องไห้ออกมาเลย ดีใจมาก เพราะเรารอ
คอยมานาน และใช้ความพยายามและความอดทนมาก”

Jetanin: Would you please share with us the cause of your 
fertility problem? 
Khun Pattraporn: We have been married for 4 years. We 
tried the natural way for 2 years but we could not conceive. 
So we decided to undergo medical treatments starting from 
the semen injection technique but it was not successful. 
Then we started to use the IVF technique but we got poor 
quality embryos. The doctor told us that it could be hereditary. 
The doctor did a hysteroscopy. We knew that there was 
already a tumor on the outside of the uterus. We found 
another big tumor in the uterus and it was concluded that 
this tumor in the uterus was the problem and blocked the 
embryo from implantation. A surgery to remove the tumor in 
and on the outside of the uterus was recommended. After 
the surgery, we tried a natural way again but I did not get 
pregnant. Then we went to see a doctor in another place. 
The doctor told us that the tumor in the uterus was still there. 
It was not removed. That surgery ruined my left ovary tube. 
I had only one ovary tube left. The doctor also told us that the 
tumor in the uterus was an obstacle and an important problem 
to get pregnant.
Jetanin : How did you know Jetanin? What kind 
of treatment did the doctor suggest?
Khun Pattraporn: A friend of mine who was Dr. Pinyo’s 
successful patient gave me a recommendation. I consulted 
with Dr. Pinyo and he told me that the major problem could be 
the tumor in the uterus that was not removed. So we got rid of 
that tumor. During recovery after having the tumor removed, 
I took good care of my health. When I felt that I was physi-
cally ready I went back for treatments with the doctor. We got 
only two eggs from the ovarian stimulation because there was 
only one ovary tube left. After putting the sperm and the eggs 
together we got only one embryo but luckily it was a grade A 
embryo. The embryo was frozen so that the mother had time 
to get herself most ready.  The mother must not be stressed 
and should be in the most perfect health condition. The wall 
of the uterus must have suitable thickness. Before putting 
the embryo in, the doctor found another tumor in the muscle of 
the uterus. So we had to be very careful and better prepared. 
Thanks to the doctor’s expertise. The doctor avoided the tumor 
area and made the embryo implant on the area free of tumors.  
Jetanin : After knowing that you got pregnant, how did 
you feel?
Khun Pattraporn: Before putting the embryo in, the doctor 
told us to be prepared also for disappointment. After being 
frozen and thawed, a grade A embryo may become grade B 
and a grade B embryo may become grade C. So we should 

reserve 2 % of our expectation. But on the day we were to 
put the embryo in, the staff called to tell us that the embryo
 was healthy which made us feel relieved for that step. After 
putting the embryo in, on the day that result of the pregnancy 
came out, the doctor said congratulations! We just broke 
into tears because we had waited for so long and it had 
taken us big effort and a lot of patience. After getting pregnant, 
the pregnancy quality and the development of the baby are good.
Jetanin : What is your impression of Dr. Pinyo after having 
treatments with him?
Khun Pattraporn: What impresses us the most is that he is 
very supportive. He is sensitive and caring. He knows how 
we feel. We did not have much hope in the beginning. We felt 
that we had too many problems. There were tumors both in 
the uterus and on the outside but the doctor gave us a lot of 
detailed and clear information. He answered all the questions. 
He is a real expert. Whatever we wanted to know he would let 
us know so that we understood well enough about what we 
were going to do. This has made us feel like we are moving 
together. Another thing, we are very impressed with the staff’s 
expertise and the quality of the laboratory which are very 
important parts of treatment process. Three words to explain 
Jetanin are: quality, excellence and perfection. 
Jetanin : Please give some suggestions for other couples 
who wish to have a baby and are looking for effective  
treatments.
Khun Chawalit: I think both the patient and the doctor have 
to work together. We have to take care of our health seriously. 
We found something new; it’s not true to say that poor eggs 
are hereditary. After we took good care of our physical health, 
finally we got grade A embryos which has proved that taking 
good care of our health has a great impact on the success of 
the treatment. This is what I’d like to tell other couples. Our case 
was considered a difficult one and we have made it happen. 
Keep supporting and encouraging each other, search for clear 
and correct information and don’t give up hope. 

 Finally, health problems that could cause infertility are 
defeated by endless effort in taking care of your health and 
getting yourself ready, just like what this couple who are 
creating a happy family today have done.
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Proxeed Plus

Proxeed Plus Supports Male Fertility By Optimizing Sperm Health

A natural male fertility dietary supplement that contains clinically proven ingredients that
enhance sperm health, boosting male fertility. ProXeed Plus provides readily available
Nutrients for use by sperm to positively support motility, sperm  formation radical damage.

ProXeed Plus is a lightly lemon-�avored powder supplement that can be dissolved in juice or
other cold beverages. Taken twice a day. Each box contains 30 packets. ProXeed  Plus should
be taken for six months, Although initial improvements in sperm quality may be seen after
three months. *This is because sperm require an average of 74 days to mature,
and up to 20 additional days to become capable of fertilization.

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สำหรับผู้ชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของน้ำเชื้อก่อนการมีบุตร ได้รับการรับรองและทดสอบทางคลินิก ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย ขนาดบรรจุ 30 ซอง/กล่อง

ใช้ผสมน้ำผลไม้หรือน้ำเย็น  2 ครั้ง/วัน ระยะเวลาในการเห็นผล ควรบริโภค 3 เดือนขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี 

สนใจติดต่อ(Contact) บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด 284 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทร/Tel.02-719-7350-2 แฟ็กซ์/Fax.02-719-7353

EW YEAR,
EW INNOVATION

n this New Year, we do not only wish you all the best 
as always and also offer you the great technology. 

We have the new Jetanin mobile application, innovative 
tool to offer you with

Useful information of fertility
Doctor medical advices
Track our success stories
Preparing yourself for pregnancy
Log doctor appointment
Ovulation calculator

 Jetanin mobile application is designed for both iOS and android phone. It will provide assisted reproduction 
for infertile patients with modern, standardized and transparent  methods performed by quality excellence. We 
wish you a healthy, full-term pregnancy and a safe delivery as always. Because the baby is the precious gift in 
the world.

Facebook: www.facebook.com/jetanin.bangkok
www.facebook.com/TheWishBabies

 นวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ นอกจากเราขออวยพรให้ทุกท่าน
ได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด สมดังปรารถนาแล้ว เรายังมอบ

เจตนินโมบายแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดบนมือถือ 
เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญที่คุณต้องการเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น

  ข่าวสารทางการแพทย์เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
  ปรึกษาคุณหมอ
  เรื่องราวความสำาเร็จของครอบครัวที่มีบุตรยาก
  การนัดหมายแพทย์
  เครื่องมือคำานวณการตกไข่ เป็นต้น

   เจตนินโมบายแอพพลิเคชั่น ได้รับการดีไซน์ให้
รองรับการใช้งานท้ังโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอสและแอนดรอยด์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ที่ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ผู้มีบุตรยากในยุดนี้ได้
อย่างรวดเร็วทันใจด้วยมาตราฐานและคุณภาพการบริการ
ที่เป็นเลิศของเรา เราหวังอย่างยิ ่งว่าเราจะทำาให้คุณทุกคน
ประสบความสำาเร็จในการตั้งครรภ์ และคลอดลูกสุดรักของคุณ
ได้อย่างปลอดภัยเสมอมา และตลอดไป เพราะลูกคือของขวัญ
ที่มีค่าที่สุดในโลก

N

www.jetanin.com

jetaninDownload Application:     
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พื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว การตรวจสุขภาพจึงถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ  ไม่ว่าจะเป็นก่อนการแต่งงาน 
หรือแม้แต่การเปลี่ยนสถานภาพเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็ตาม เพราะนั้นหมายถึงอนาคตของชีวิตใหม่

ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวที่ตามมา  และการตรวจเช็คสุขภาพเพื่อตรวจหาเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ 
ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ โรคที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ
ผู้หญิงที่ต้องการจะมีบุตร

About Know How

ไวรัสตับอักเสบ...ภัยร้ายใกล้ตัว
โดย ทนพ.พลศิษฏ์ สียอด

 โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis) นั้น เกิดได้ทั้งในเด็ก 

และผู้ใหญ่ โดยที่เชื้อทำาให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ การติดเชื้อมีได้

ทั้งชนิดฉับพลัน (Acute) และเรื้อรัง (Chronic)

ชนิดของไวรัสตับอักเสบ
 เชื้อไวรัสตับอักเสบโดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ 

ไวรัสตบัอักเสบ เอ (HAV) ไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) ไวรัสตับอักเสบ ซี 

(HCV) ไวรัสตับอักเสบ ดี (HDV) และไวรัสตับอักเสบ อี (HEV)  และ

ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มไวรัสตับอักเสบเอและอี 

และกลุ่มไวรัสตับอักเสบบี ซี และดี  

กลุ่่มไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี
 เชื้อไวรัสในกลุ่มนี้มีการติดต่อทางการกินอาหาร (Fecal-Oral 

Route) ท่ีปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อ หรือการสัมผัสไวรัสโดยตรงที่ปาก 

ไวรัสท้ังสองชนิดน้ี เม่ือผู้ป่วยเกิดโรคตับอักเสบแล้วจะหายจากโรคไป 

ไม่พบภาวะโรคเรื้อรัง 

 การป้องกันโรค ได้แก่ ทานอาหารสุกและเครื่องดื่มที่สะอาด 

ล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหาร รวมทั้งการฉีดวัคซีนสำาหรับไวรัส

ตับอักเสบ เอ ส่วนไวรัสตับอักเสบ อี ยังไม่มีวัคซีน

HePATiTiS…
THE DANgER AROuND yOu
By Polsit Seeyod, MT.

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ครอบครัว การตรวจ
สุขภาพจึงถือเป็นส่ิงท่ี
สำาคัญ
Whether you decide 
to have one before or 
after marriage, getting 
a health check-up is 
important for good 
family health

 ไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV)

 เป็นสาเหตุสำาคัญของตับอักเสบฉับพลัน และพบบ่อยในประเทศท่ีมีประชากร

หนาแน่น หรือการสุขาภิบาลท่ีไม่ดี ส่วนใหญ่มักติดเช้ือในเด็ก และอาการมัก

ไม่รุนแรง แต่ในวัยรุ่นข้ึนไป พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีอาการของตับอักเสบ

 ไวรัสตับอักเสบ อี (HEV)

 มักติดเช้ือในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จนถึงกลางคน ซ่ึงต่างกับไวรัสตับอักเสบ เอ 

ที่จะพบในเด็กเป็นส่วนใหญ่ ในประเทศไทย ยังพบได้ไม่บ่อย นอกจากนี้ ผู้หญิง

ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ พบมีอัตราการตายสูง

กลุ่มไวรัสตับอักเสบ บี ซี และดี
เชื้อในกลุ่มนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเรื้อรัง การติดต่อส่วน

ใหญ่ไม่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร แต่มักเกิดจากการสัมผัสเลือด หรือ

สารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง ได้รับเลือด หรือใช้เข็ม

ฉีดยาหรืออุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ เป็นต้น 

นอกจากนี้ หากแม่ติดเชื้อไวรัส ก็สามารถถ่ายทอดไปยังทารกได้

 การป้องกันโรค ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่ง

ของผู้อื่น รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำาให้เกิดการติดเชื้อ ในไวรัสตับอักเสบ บี 

มีวัคซีนสำาหรับป้องกันโรค แต่สำาหรับไวรัสตับอักเสบซี และ ดี ยังไม่มีวัคซีน

 ไวรัสตับอักเสบ บี (HBV)

 โดยทั่วไป เป็นการเจ็บป่วยชนิดฉับพลัน แต่มักเกิดเป็นชนิดเรื้อรัง 

โดยเฉพาะในเด็ก โรคชนิดเรื้อรังมักทำาให้เกิดโรคตับแข็ง จึงเพิ่มโอกาสเกิด

มะเร็งตับได้สูงกว่าคนปกติถึง 200 เท่า

 ไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV)

 ผู้ป่วยร้อยละ 8 มีการติดเชื้อเรื้อรัง ตามด้วยตับอักเสบเรื้อรัง ไม่ค่อยมี

อาการ และจะพัฒนาต่อเป็นระยะตับแข็ง

 ไวรัสตับอักเสบ ดี (HDV)

 เป็นไวรัสท่ีไม่สมบูรณ์ต้องอาศัยเปลือกของไวรัสตับอักเสบบีหุ้ม 

ดังนั้น จึงพบในผู้ป่วยที่มีไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย โดยอาจติดพร้อมกัน 

หรือตามหลังไวรัสตับอักเสบบี เมื่อมีการติดเชื้อร่วมกัน โรคมักรุนแรง 

เกิดตับวาย ถึงขั้นเสียชีวิตได้้

รูปที่ 1 อาการของโรคไวรัส

ตับอักเสบ (ในบางราย)

การตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยโรค 
การตรวจร่างกายและอาการที่แสดง อาจไม่สามารถบอกชนิดของ

ไวรัสตับอักเสบได้ เพราะมีอาการคล้ายคลึงกัน จำาเป็นต้องตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ เช่น การตรวจการทำางานของตับ เช่น การตรวจวัดระดับเอนไซม์ 

Aspartate aminotransferase (AST) และ Alanine aminotransferase 

(ALT) และการตรวจเลือดหาแอนติเจน หรือแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส

 การตรวจหาเช้ือไวรัสชนิด A ทำาได้โดยการตรวจซีร่ัม แล้วพบแอนติบอดี

ชนิดไอจีเอ็มต่อแอนติเจนของเชื้อไวรัส

 การตรวจหาเชื้อไวรัสชนิด B ทำาได้โดยการตรวจหาแอนติเจนที่ส่วน

ผิวของไวรัส (HBsAg) ปัจจุบันนี้ ธนาคารเลือดทุกแห่งต้องตรวจคัดเลือก

เลือดที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ทิ้ง ไม่นำาไปให้กับผู้ป่วยอื่นๆ

 การตรวจหาเชื้อไวรัสชนิด C ทำาได้โดยการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

เพื่อหาแอนติบอดีต่อเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดไอจีจี ถ้าตรวจพบจะบ่งบอก

ถึงภาวะการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการติดเชื้อฉับพลันและเรื้อรัง

 การตรวจหาเชื้อไวรัสชนิด D ทำาได้โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ

เชื้อชนิดไอจีเอ็ม จากการตรวจเลือดผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยพบว่า 

ร้อยละ 60 เคยติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ D มาแล้ว

 การตรวจหาเช้ือไวรัสชนิด E ทำาได้โดยการตรวจดูการทำางานของตับว่า

มีภาวะตับอักเสบ ร่วมกับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อชนิดไอจีเอ็ม รวมทั้ง

พิจารณาจากประวัติการเดินทาง

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ
 ผู้ป่วยท่ีได้รับเช้ือไวรัสตับอักเสบ มีอาการได้ต้ังแต่ไม่มีอาการ (Subclinical) 
จนถึงมีอาการรุนแรง โดยอาการสำาคัญ ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง เจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวา และอาจมีตับโต 
 ผู้ป่วยอาจมีปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระซีด และมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง 
ที่เรียกว่า ดีซ่าน (Jaundice) ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเกิดตับอักเสบทำาให้เกิด
ความผิดปกติของการหมุนเวียนน้ำาดี ส่งผลให้น้ำาดีไม่ถูกส่งไปยังลำาไส้ และจะเอ่อ
ล้นกลับเข้ามาในกระแสเลือด สารบิลิรูบิน (Bilirubin) ที่อยู่ในน้ำาดี จะไป
สะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ทำาให้เกิดอาการตัวเหลืองตาเหลือง ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อถูกขับออกทางไต จะทำาให้ปัสสาวะมีสีเข้ม ในทางตรงข้าม 
อุจจาระที่ถูกขับออกมาจะสีซีด เพราะลำาไส้ขาดบิลิรูบินในการสังเคราะห์สารที่
เป็นสีในอุจจาระ

µÒÃÒ§áÊ´§ÅÑ¡É³Ð·Ò§¤ÅÔ¹Ô¡¢Í§äÇÃÑÊµÑºÍÑ¡àÊ
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รูปท่ี 2 ก. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ท่ีสำาคัญในแต่ละช่วงของตับอักเสบ 
ข. ผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา

ในผู้ป่วย ตับอักเสบฉับพลัน 
ค. ระยะเพ่ิมของเอนไซม์ในตับ

และปรากฏอาการในผู้ป่วยตับอักเสบฉับพลัน
Figure 2 A. Main laboratory tests

 in each phase of hepatitis. 
B. immunology test results 

in patients with acute hepatitis. 
C. high enzyme phase in the liver and presenting 

symptoms in patients with acute hepatitis.

การรักษา
 ยังไม่มียาต้านไวรัสสำาหรับรักษาเป็นแต่เพียงการรักษา

แบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วยเท่านั้น โดยการ

รักษาทั่วไป ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร

ครบทุกหมวดหมู่  ดื่มน้ำาสะอาดปริมาณมากกว่าปกติและ

พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรทำางานหนัก หรือออกกำาลังกาย 

หักโหมเกินไป รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ ในผู้ป่วย 

บางรายอาจมีการให้ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรค โดยเฉพาะใน

ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง

    นอกจากข้อปฏิบัติในการหลีกเลี่ยง และปอ้งกัน

การรับเช้ือ หรือภาวะท่ีทำาให้เกิดโรคแล้ว ข้อควรทราบ

เพ่ิมเติมเฉพาะโรค คือ ควรตรวจเลือดก่อนแต่งงาน และ

ผู้หญิงที่ต้องการจะมีบุตร ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหา

เชื้อไวรัสตับอักเสบอีกด้วยเช่นกัน

hether you decide to have one before or after 
marriage, getting a health check-up is important 

for good family health because the future of a new 
life is about to begin in your family.  And testing for 
viral hepatitis is one way of detecting one of the many 
diseases with significant impact on good family health, 
particularly for women who want to have children. 

 Viral hepatitis occurs  in both children and  adults  where 
the virus causes inflammation in the liver.  Infections can be either 
acute or chronic.

Viral Hepatitis Types
Hepatitis is generally classified into the following five types:  

hepatitis A (HAV); hepatitis B (HBV); hepatitis C (HCV); hepatitis 
D (HDV) and hepatitis E (HEV).  The virus can be further classified 
into two large groups, namely, the hepatitis A and E group and the 
hepatitis B, C and D group.  

Hepatitis A and E 
 The viruses in this group are transmitted through the fecal-oral 
route that contaminates feces carrying the virus or by direct oral 
contact with the virus.  Once patients have had hepatitis with 
either/both these viruses and have recovered from the disease, 
there will be no chronic symptoms.
     Disease prevention includes eating well-cooked foods and 
drinking clean beverages, washing hands before eating and getting 
vaccinated for hepatitis A, but there is no vaccine available for 
hepatitis E.
 Hepatits A (HAV)
 Hepatitis A is the main cause of acute hepatitis and is frequently 
found in countries with dense populations or poor sanitation. The 
infection usually occurs in children and symptoms are not usually 
severe, but symptoms of hepatitis are encountered at a rate of 70% 
in adolescents and up. 
 Hepatitis E (HEV)
 The infection is usually encountered from early to mid adulthood, 
which differs from hepatitis A which is mostly encountered in 
children.  The disease is not frequently encountered in Thailand.  
In addition, there is a high mortality rate among pregnant women 
infected by this disease

Hepatitis B, C and D
The viruses in this group are the causes of chronic hepatitis.  

Most of the infections are not transmitted through eating, but 
generally come from contact with infected patients' blood or 
secretion, sexual intercourse, blood transfusion or sharing injection 
needles or other personal items such as shaving razors and nail 
clippers, etc.  In addition, a mother with these viruses can pass 
them on to her baby.
 Disease prevention involves avoiding contact with the other 
people’s blood and secretion, including various risk factors leading 
to infection.  There is a vaccine available to prevent hepatitis B, but 
there are no vaccines for hepatitis C and D yet.
 Hepatitis B (HBV)
 The illness is generally acute, but can become chronic, 
particularly in children.  The chronic disease tends to result in 
cirrhosis which increases the risk for liver cancer by as many as 200 
times. 

Hepatitis Symptoms
 Hepatitis patients have subclinical to severe symptoms in which 
the main symptoms are fever, weakness, loss of appetite, nausea 
and vomiting, diarrhea, pain under the right edge of the ribs and 
possible hepatomegaly.
 Patients might have dark-colored urine, paleness and yellowed 
skin or eyes in a condition called jaundice because hepatitis causes 
abnormalities in enterohepatic circulation preventing bile from 
being transported to the intestines, but returns to the bloodstream.  
The bilirubin in the bile accumulates in various tissues in the body, 
which results in jaundice.  At the same time, when the bilirubin is 
excreted through the kidneys, the urine will become dark.  On the 
contrary, fecal excretions will be pale because the intestines have 
insufficient bilirubin to synthesize the substances giving color to 
fecal matter.

Hepatitis Testing and Diagnosis 
Check-ups and presenting symptoms might not be able to tell 

which type of hepatitis a patients has because the symptoms are 
similar for all types.  Laboratory testing such as liver function tests 
like Aspartate aminotransferase (AST) and Alanine aminotransferase 
(ALT) are required with blood tests to detect antigens or antibodies 
for the virus. 
 Tests for hepatitis A can be performed by checking blood serum 
and finding hepatitis IgM antibodies against the antigens of the virus.
 Tests for hepatitis B can be performed by checking for antigens 
in the skin of the virus (HBsAg).  At present, all blood banks screen 
for blood containing hepatitis B antigens so the blood can be 
discarded to prevent it from being given to other patients.

อ้างอิง/References:
1. Levinson W. Review of medical microbiology and immunology. 7th ed. 
2010. McGraw-Hill companies: USA.
2. http://www.chlorella-therapy.com/en/mini/index.php?mini_cd=55
3. http://images.medicinenet.com/images/slideshow/hepatitis-s2-person-
with-jaundice.jpg
4. http://www.dusit.ac.th/healthsdu/doc_health/20130204130905.pdf
5. http://www.reocities.com/omfsesan/hepatitis2.htm
6. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_2_002c.asp?info_id=994       
7. http://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases/hepatitis-c       
8. http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=319%3Agashep&catid=54%3Agastroenterology&Itemid=80&lang=en

 Hepatitis C (HCV)
 Eight percent of the patients in this group have chronic infections 
followed by chronic hepatitis that is frequently asymptomatic and 
will gradually develop into cirrhosis. 
 Hepatitis D (HDV)
 This virus is incomplete and needs to rely on the outer skin 
hepatitis B for cover.  Therefore, infections are generally found 
in hepatitis B patients, too.  The infections might be discovered 
together or hepatitis D might be discovered following a bout 
with hepatitis B.  When both infections occur simultaneously, the 
symptoms are usually severe with potential liver failure and death.

Treatment
No antiviral drugs are available for treatment. Patients with 

the disease can only be treated symptomatically. In general, treatment 
involves eating healthy foods from all food groups, drinking plenty of 
clean water (more than normal) and getting plenty of rest. Patients 
should not over-work or over-exercise. Patients should also take 
medication to relieve symptoms.  Some patients might be given 
medications to boost immunity, particularly in chronic hepatitis 
patients.
 In addition to the recommended practice for avoiding and 
preventing transmission of the disease or disease-causing 
conditions, disease-specific things you should know are that 
blood tests should be given to couples before marriage and 
women who want to have children should see a doctor to test 
for hepatitis testing, too.

 Tests for hepatitis C can be performed by checking 
immunology to find antibodies for the disease which are mostly 
IGG.  If the antibodies are found, it is an indicator of infection 
which might be either acute or chronic.
 Tests for hepatitis D can be performed by checking for IgM 
antibodies by testing the blood of drug addicts whereby 60% of 
drug addicts in Thailand have been found to have had hepatitis D.
    Tests for hepatitis E can be performed by checking liver 
function to determine whether there are symptoms of hepatitis 
in combination with testing for IgM antibodies and considering 
traveling history. 

Virus      Transmission    Chronic Carrier Vaccine  Disease Severity

HAV       Food           No     Yes              Not Severe,
                      Disappears on Its Own

HBV      Blood,          Yes     Yes              No Severe Symptoms
     Sexual Intercourse,
     Mother-to-Child

HCV      Blood,          Yes      No              No Severe Symptoms
     Sexual Intercourse,
     Mother-to-Child

HDV      Blood,          Yes      No              Severe,
     Sexual Intercourse,
     Mother-to-Child

HEV      Food           No      No              Moderate

Table Showing Clinical Characteristics of Hepatitis

High Mortality Rate
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การเตรียมตัวของคุณผู้ชาย
ก่อนมาเก็บน้ำ อสุจิ
โดย ทนพญ. วิภาดา ขวัญแก้ว

PRePARATioNS foR MeN 
BefoRe ColleCTiNg SPeRM
By wiphada Khwankaew, mT.

สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันมา 1 ปี และตลอด 1 ปี
นั้นมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำาเสมอ แต่ยังไม่สามารถมีบุตร

ได้นั้น อาจต้องตัดสินใจเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อรักษาภาวะ
มีบุตรยาก เพื่อไม่ปล่อยเวลาเนิ่นนานออกไปพร้อมๆ  กับอายุ
ที่มากขึ้น  ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากมาก
ยิ่งขึ้น  และหนึ่งในขั้นตอนการตรวจรักษานี้ก็คือ การตรวจ
คุณภาพอสุจิของผู้ชาย 

ouples who have lived together for more than 
a year and had sexual intercourse regularly for 

the entire year, but have been unable to conceive 
might need to decide to have health check-ups 
and seek infertility treatment before waiting too 
long as they grow older together, which is a factor 
resulting in greater chance for infertility. And one 
of the procedures involved in this treatment is 
checking the male partner’s sperm quality.

About Know How

คำาถามท่ีพบบ่อยและ
คำาแนะนำาเก่ียวกับการ
เก็บน้ำาอสุจิท่ีถูกต้อง 
ได้ถูกรวบรวบไว้แล้วดังน้ี
Frequently asked 
questions and advice 
about correct sperm 
collection have been 
compiled as follows:

ทำาไมต้องงดหลั่งน้ำาอสุจิ
ก่อนมาทำาการตรวจคุณภาพอสุจิ?
ก่อนจะมาเก็บน้ำาอสุจิทุกครั้ง คุณผู้ชายควรงดหลั่งน้ำา
อสุจิอย่างน้อย 2-3 วัน หรือไม่ควรงดหลั่งเกิน 7 วัน 

เนื่องจากการงดหลั่งอสุจิเป็นเวลานานจนเกินไป จะทำาให้มีอสุจิที่
ตายแล้วตกค้างอยู่ในท่อทางเดินอสุจิเป็นจำานวนมาก และทำาให้อสุจิ
ที่หลั่งออกมามีการเคลื่อนไหวต่ำา ในขณะที่ถ้างดหลั่งอสุจิน้อยเกิน
ไป ก็จะทำาให้น้ำาอสุจิที่หลั่งออกมามีความเข้มข้นของตัวอสุจิต่ำากว่า
ความเป็นจริง ทำาให้การตรวจวิเคราะห์ได้ผลที่ไม่ถูกต้อง 

ถ้าหลั่งน้ำาอสุจิด้วยตัวเองไม่ได้ 
ให้ภรรยาช่วยออรัลเซ็กซ์ได้หรือไม่?
การเก็บอสุจิเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ควรเก็บโดยการ
สำาเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง โดยทำาความสะอาดมือและ

อวัยวะเพศก่อนเก็บ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แต่หากคุณ
ผู้ชายไม่สามารถเก็บน้ำาอสุจิได้ด้วยตัวเอง อาจให้ภรรยาช่วยเก็บ
ได้โดยการทำาออรัลเซ็กซ์ หรือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา แล้วหลั่ง
น้ำาอสุจิใส่กระป๋องส่งห้องปฏิบัติการ แต่วิธีการดังกล่าวอาจมีผล
ต่อการตรวจวิเคราะห์ เพราะจะมีการปนเปื้อนของเซลล์เยื่อบุผิว 
(Epithelial Cell) หรือเชื้อแบคทีเรีย และห้ามใช้ถุงยางอนามัย ใน
การช่วยเก็บน้ำาอสุจิ เพราะภายในถุงยางอนามัยจะมีสารหล่อลื่นที่
เป็นอันตรายและทำาให้อสุจิตายได้  

หากเก็บอสุจิจากที่บ้านมาส่งห้องปฏิบัติการ 
สามารถทำาได้หรือไม่?
สามารถเก็บน้ำาอสุจิจากที่บ้านและนำาส่งน้ำาอสุจิ โดยให้
นำาส่งที่อุณหภูมิห้อง ปิดฝาภาชนะให้สนิท และต้องนำา

ส่งภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเก็บน้ำาอสุจิได้ ห้ามแช่เย็นหรือน้ำาแข็ง
ขณะนำาส่ง เพราะการแช่เย็นนั้นจะทำาลายตัวอสุจิให้ตายได้

การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์มีผลต่ออสุจิหรือไม่?
การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิด ROS (Reactive Oxygen 

Species) ซึ่งเป็นสารกลุ่มอนุมูลอิสระ (Free Radical) โดยพบว่า 
ระดับ ROS ที่เพิ่มขึ้น 25% สามารถทำาลาย DNA ของอสุจิมากกว่า
ปกติถึง 10% และมีโอกาสมีบุตรน้อยลงกว่าปกติถึง 7 เท่า นอกจากน้ี 
การได้รับยาหรือสารบางอย่าง รวมถึงการอักเสบของอวัยวะภายใน
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ก็สามารถทำาให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน 

การเป็นคนชอบอาบน้ำาอุ่นเป็นประจำา
จะส่งผลต่ออสุจิหรือไม่?
การอาบน้ำาอุ่น หรือเข้าห้องซาวน่าเป็นประจำา มีผล
ต่อการสร้างอสุจิ เนื่องจากอสุจิถูกสร้างที่อัณฑะซึ่งมี

อุณหภูมิต่ำากว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ 2 องศาเซลเซียส การที่
อัณฑะได้รับความร้อนมาก จะส่งผลให้อัณฑะสร้างอสุจิได้น้อยลง 
แต่หากคุณผู้ชายงดเข้าซาวน่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
การสร้างอสุจิของอัณฑะก็จะกลับมาเป็นปกติได้
 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเก็บน้ำาอสุจิ เพื่อตรวจคุณภาพ
ของอสุจิ จะทำาให้คุณผู้ชายสามารถเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพของ
ตัวเอง และช่วยให้เกิดความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจรักษาภาวะ
มีบุตรยากได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปรารถนาที่จะมีลูกน้อยเป็น
สมาชิกใหม่ของครอบครัวในอนาคตอันใกล้ที่ไม่นานเกินรอ...  

 หากแต่คุณผู้ชายหลายท่านท่ีต้องเก็บน้ำาอสุจิ เพ่ือตรวจวิเคราะห์

คุณภาพอสุจิ หรือเพ่ือใช้ในการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก อาจมีความ

วิตกกังวลหลายประการว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร คำาถามท่ีพบ

บ่อยและคำาแนะนำาเก่ียวกับการเก็บน้ำาอสุจิท่ีถูกต้อง ได้ถูกรวบรวบไว้

แล้วดังน้ี

 Many men who need to have semen collected for analyzing sperm 
quality or to be used in infertility treatment might experience anxiety 
about a number of issues such as what preparations need to be  
made. Frequently asked questions and advice about correct sperm 
collection have been compiled as follows:

Why do men need to abstain from ejaculation 
before testing sperm quality?
Men need to abstain from ejaculation for at least 2-3 days or should not 
abstain from ejaculation for more than 7 days before every sperm collection 

because abstaining from ejaculation for an excessive period of time will lead to 
accumulations of dead sperm cells in the vas deferens in large numbers and 
cause low motility in ejaculated sperm. At the same time, too little abstinence 
from ejaculation will cause the semen to have lower concentrations of sperm than 
the actual sperm count and thereby lead to false analysis results. 

If I am unable to ejaculate by masturbation, can I have my wife 
perform oral sex?
Sperm collection for analysis testing should be done by masturbation by 
washing the hands and reproductive organs before the collection in order to 

prevent bacterial contamination.  If, however, the  man is unable to collect sperm 
by masturbation, the wife might be able to help by performing oral sex or the man 
might have sex with his wife and ejaculate into a collection container then send to 
the laboratory.  However, the aforementioned method affects the analysis because 
the sample will be contaminated by epithelial cells or bacteria. Furthermore, 
condom use is prohibited in sperm collection because the lubricants contained in 
the condoms are dangerous to sperm and cause sperm death. 

Can sperm be collected at home 
and sent to the laboratory?
Sperm collected at home can be sent to the laboratory by tightly sealing 
the collected semen in a container within one hour after the sperm is 

collected.  The sample cannot be refrigerated or frozen during delivery because 
refrigeration will destroy the sperm cells.

Do smoking and drinking alcoholic beverages 
have any effect on sperm?
Smoking and drinking alcoholic beverages can trigger ROS (Reactive 
Oxygen Species), which is a free radical substance, in the body. At 25% 

increase in ROS levels can destroy the DNA contained in sperm by as much as 
10% and reduce the chance of having a child seven times. In addition, taking 
medications or certain substances, including inflammation of organs in the male 
reproductive system can also result in this condition. 

Can frequent showering 
in warm water affect sperm?
Regularly showering in warm water or going into a sauna affects the sperm 
because the sperm is produced in the testes where the temperature is 

about two degrees Celsius lower than body temperature. Exposing the testes to 
excessive heat can decrease sperm production. However, if men abstain from 
using a sauna for at least six months, sperm production can return to normal. 

 Knowledge and understanding about sperm collection to test 
sperm quality can enable men to make personal health preparations 
and help make it easier for men to get ready before infertility testing 
so their dream of having a little one to build their families can come 
true in the near future... 
อ้างอิง/References: 
1. http://www.arizonaandrology.com/faq.html
2. http://www.cdha.nshealth.ca/pathology-laboratory-medicine/patient-
information/semen-analysis-specimens-faq
3. Somboon Kunathikom. Infertility and assisted reproduction technology. 1st 
printing. Bangkok, 2002:  23-41.



JETANIN JOURNAL WWW.JETANIN.COM26 27

don’t have AD.



JETANIN JOURNAL WWW.JETANIN.COM28 29

TReNDS foR 2013-2014 
iN THe START-uP WoRlD
เทรนด์ใหม่สำ หรับปี 2013-2014 
ในโลกแห่งธุรกิจเกิดใหม่

New Trend New Blend

 ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ
ธุรกิจเกิดใหม่กำาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าและ
เทรนด์ต่างๆ ก็กำาลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน Kercus 
Holding Inc. ได้ติดตามดูและพัฒนาธุรกิจเปิดใหม่
มากมายและพบว่ามีเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำาลังมาแรง:

 As the start-up ecosystem is changing, 
so are the customers and trends. At Kercus 
Holding Inc. we monitor and develop 
many start-ups and have noticed the 
following trends picking up steam:

NEW TrENDS for
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 ระบบการจ่ายเงินโดยอุปกรณ์พกพา...
 กำ ลังขยายตัว
 ระบบการจ่ายค่าเงินโดยอุปกรณ์พกพากำาลังเติบโตอย่าง
มากในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา แต่ระบบน้ียังมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีธุรกิจเกิด
ใหม่สามารถนำาไปใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ เราจะทำาอะไร
เม่ือเรามีอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีจ่ายเงินได้โดยมี layer ของ social 
(เครือข่ายสังคม) และ geo-location (การระบุพิกัด)? บริษัทใหญ่ๆ 
กำาลังพยายามแสวงหาเทคโนโลยีท่ีจะช่วยให้เราจ่ายหรือรับเงินด้วย
โทรศัพท์มือถือของเรา แต่ปัจจุบันยังมีการเสนอบริการน้อยมากท่ี
ต่อยอดจากบริการเหล่าน้ี มีบริษัทเหล่าน้ีบางบริษัท เช่น Wrapp.com 
กำาลังเร่ิมท่ีจะตอบโจทย์น้ี แต่ยังมีโอกาสสำาหรับอีกมากมายหลาย
บริษัทท่ีจะเปิดบริการน้ีในอีก 2 ปีข้างหน้า

ระบบการจ่ายค่าเงิน
โดยอุปกรณ์พกพากำาลัง
เติบโตอย่างมากในช่วง 

12 เดือนท่ีผ่านมา

New Trend New Blend

 กลยุทธ์การให้บริการฟรี 
 ไม่ว่าคุณอยากจะโทษเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์หรือแอพพลิเคช่ันอีกมากมายหลาย
พันท่ีให้บริการฟรีหรือไม่ก็ตาม ถึงตอนน้ีลูกค้าของคุณก็รู้สึกชินไปแล้วกับการ
อยู่ในโลกแห่ง “ของฟรี” และคุณก็ต้องวางกลยุทธ์ด้านราคาให้สอดคล้องท่ีสุด
ซ่ึงนับเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงสำาหรับเจ้าของธุรกิจ การต้ังราคาสูงเกินไปจะ
ทำาให้ลูกค้าไม่กล้าซ้ือ แต่ถ้าต้ังราคาต่ำาเกินไปคุณก็ขาดกำาไร ในตอนเร่ิมต้นของ
การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต คุณอาจเปิดบริการฟรีและหารายได้จากผลตอบรับ
ของโฆษณาและจำานวนคร้ังของการคลิก และในเม่ือคุณไม่ใช่เฟซบุ๊ก หรือยาฮู 
คุณก็คงจะไม่ประสบความสำาเร็จได้ด้วยการต้ังราคาท่ีใช้โฆษณาเป็นตัวหนุนหลัก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับธุรกิจเกิดใหม่
 นอกจากน้ี ลูกค้าต่างมีความคาดหวังท่ีจะได้ของฟรี หรืออย่างน้อยก็คือ
ได้ลองใช้ฟรี ถ้าคุณคิดค่าใช้จ่ายสำาหรับสินค้าของคุณ คุณก็จะต้องแข่งขันกับ
ของฟรีเจ้าอ่ืนๆ วิธีการแก้ไขปัญหาน้ีก็คือ ไม่ว่าคุณจะเปิดบริการทางอินเทอร์เน็ต
แบบไหน คุณจะต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านราคาของฟรี คุณควรจะจัดโครงสร้าง
แบบมีลำาดับข้ันท่ีมีหลายระดับของการเข้าถึง ในระดับการเข้าถึงเพียงเล็กน้อย 
คุณเสนอสินค้าและบริการฟรี และถ้าลูกค้าต้องการมากข้ึนจึงคิดค่าใช้จ่ายใน
ระดับท่ีเหมาะสม หลักการสำาคัญ คือ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และจะต้อง
เข้าใจถึงกลยุทธ์ท่ีจะทำาให้ลูกค้าต้องการมากข้ึน และในขณะเดียวกันก็จะต้อง
ทำาให้ความต้องการน้ันเกิดการเช่ือมโยงโดยตรงกับสินค้าและบริการของคุณ

 ข้อมูลขนาดใหญ่
 เม่ือก่อนน้ีข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้า เป็นข้อมูลระดับสำาคัญท่ีสร้างข้ึน
ได้โดยบริษัทใหญ่ๆ เท่าน้ัน จนกระท่ังเม่ือเร็วๆ น้ี ได้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากอินเทอร์เน็ต มากข้ึน โดยในทุกวันน้ี การทำาธุรกรรมทางธนาคาร การ
เปล่ียนแปลงสถานะในเฟซบุ๊ก และการส่ังสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ได้ถูกบันทึกและ
เก็บตัวเลขไว้ทุกคร้ัง
 ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ี โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียงเล็กน้อย การพัฒนาน้ีส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันในระดับ
เดียวกันกับบริษัทท่ีใหญ่กว่าได้ ท้ังในเร่ืองกลยุทธ์ด้านราคา การทำาการตลาดจาก
เครือข่ายสังคม และงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สำาหรับธุรกิจท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น เร่ืองน้ีได้
ส่งผลดีอย่างย่ิงสำาหรับธุรกิจเปิดใหม่ท่ีคิดสร้างสรรค์บริการเหล่าน้ีสำาหรับธุรกิจ
เปิดใหม่อ่ืนๆ วิธีการนำาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้และวิธีการรับข้อมูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงสำาคัญ
อย่างย่ิงต่อการทำาธุรกิจในปัจจุบัน

เทรนด์ ใหม่ท่ีเกิดข้ึนก็
คือ มีส่ือและเครือข่าย
สังคมออนไลน์เฉพาะ
กลุ่มท่ีเพ่ิมมากข้ึน

 เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม
 ทุกวันน้ีคงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะสร้างธุรกิจข้ึนมาแทนท่ีหรือแข่งขันกับเฟซบุ๊ก
และทวิตเตอร์ และคงไม่มีคู่แข่งใดท่ีจะสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดมากจาก
บริษัทยักษ์ใหญ่น้ีได้ แต่แทนท่ีจะมองในมุมของปัญหา เรากลับพบว่า สถานการณ์
น้ีได้สร้างโอกาสทางธุรกิจข้ึน เทรนด์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนก็คือ มีส่ือและเครือข่าย
สังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มขนาดเล็กลงท่ีมี
ความสนใจ และงานอดิเรกท่ีตรงกัน มีเครือข่ายเฉพาะกลุ่มสำาหรับผู้ท่ีชอบเล่นเกม 
ผู้ท่ีช่ืนชอบในกีฬาต่างๆ เป็นต้น
 โดยการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีเฉพาะสำาหรับกลุ่มเหล่าน้ี บริษัทต่างๆ และผู้
เร่ิมก่อต้ังธุรกิจ อาจจะสร้างสถานการณ์จำาลองชีวิตจริง และดึงดูดผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ท่ีอาจจะรู้สึกไม่ผูกพันกับกลุ่มขนาดใหญ่ โดยการสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มน้ี คุณมี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสำาหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ต้ังแต่กลุ่มของ
คนท่ีชอบการทำาสวน ไปจนถึงกลุ่มของนักพัฒนาท่ีดิน และยังมีตลาดอีกมากมาย
ท่ีเปิดรับเว็บไซต์ลักษณะน้ี

 ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน
 เม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว บริษัทต่างๆ พยายามจะผลิตสินค้าท่ีช่วยแก้ปัญหาได้
ทุกอย่าง และใช้ได้แบบอเนกประสงค์ ปัจจุบันสินค้าเหล่าน้ีกลับตกยุคไปแล้ว 
เน่ืองจากลูกค้าเร่ิมรู้สึกอ่ิมตัวและเบ่ือหน่ายกับสินค้าและบริการแบบท่ีทำาได้
หลายอย่างเกินไป ตามสถิติแล้ว มีเทรนด์ว่าลูกค้าเร่ิมหันมาสนใจผลิตภัณฑ์
ที่ชว่ยแก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองได้ดี มากกว่าสินค้าของย่ีห้ออ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเสริม
หลายๆ ด้าน แต่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองได้ในระดับด้อยกว่า
 ธุรกิจเกิดใหม่ท่ีมีบริการเฉพาะด้านน้ีกำาลังเติบโตเพ่ิมจำานวนข้ึน และในปี 
2013 น้ี ก็กำาลังจะแย่งส่วนแบ่งขนาดใหญ่ทางการตลาดไปจากบริษัทขนาดใหญ่ๆ 
ข่าวดีก็คือว่า ในตลาดทุกประเภทน้ันมีปัญหามากมายท่ีต้องแก้ไข ดังน้ัน จึงมีโอกาส
ใหม่ๆ ทางธุรกิจอย่างมากมายไร้ขีดจำากัด

 การออกกำ ลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง 
 (โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา)
 สังคมอเมริกันเรียกว่า “Quantified Self” (การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับชีวิตประจำาวันของตนเอง เพ่ือติดตามดูแล 
และวัดผลต่างๆ เก่ียวกับตนเอง) แนวคิดน้ีได้รับความนิยมมาก
ในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยการขยายตลาดอุปกรณ์สำาคัญท่ีช่วยติดตาม
ว่าคุณมีการทำาหรือไม่ทำากิจกรรมทางร่างกาย ด้วยอัตราการพบ
โรคอ้วนเพ่ิมมากข้ึน และคนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำานวนมากมัก
จะหาเวลาออกกำาลังกายไม่ค่อยได้ ธุรกิจเกิดใหม่จึงเร่ิมท่ีจะใช้โอกาสน้ี
ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 บริการเหล่าน้ีรวมถึงแอพพลิเคช่ันเคล่ือนท่ีหรือบริการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ในการติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆ ของชีวิตของเรา 
และการเก็บข้อมูลมากมายท่ีเราจะสามารถนำามาเป็นเป้าหมายได้
ในอนาคต มีการเติบโตและขยายตัวเพ่ิมมากมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ และการหาวิธีการใหม่ๆ ในการจัดระบบ
การติดตามการออกกำาลังกาย การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ สำาหรับ
การออกกำาลังกายสำาหรับคนท่ัวไปน้ันยังเปิดกว้างท่ีจะรับแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ปี 2013 และปี 2014 นี้ จะเป็น
ปีทองของเร่ือง “Quantified Self” และธุรกิจเกิดใหม่จะสามารถ
ก่อตัวข้ึนมาบนการเติบโตของตลาดน้ี



JETANIN JOURNAL WWW.JETANIN.COM32 33

 Mobile Payment Systems…extended
 Mobile payment systems have grown widely in the 
last 12 months but there is a second and extended aspect 
of these tools that start-ups can begin to utilize. What 
do we do when we all have payment enabled mobile 
devices with layers of social and geo-location? The large 
companies are tackling the technicality of allowing us to 
pay or receive money with our cellphones but there are 
minimal services currently offered by building on top of 
this. A few of those companies such as Wrapp.com are 
starting to answer but there is an opportunity for many 
more to launch within the next two years.

 freemium Pricing Models
 Whether you want to blame Facebook, Twitter, or the 
thousands of applications that are ‘free’, your customers 
are used to this beautiful word ‘freemium’ and you have 
to price accordingly. Pricing can be one of the hardest 
things for entrepreneurs to do. Aiming too high and 
you will scare your customers. Aiming too low and you 
lose profits. At the beginning of online advertising you 
would launch free services and rely on ad impressions 
and click-throughs to generate revenue.  Unless you are 
Facebook or Yahoo, you’re unlikely to have a shot at 
succeeding with a strictly ad-supported pricing model, 
especially for a start-up.
 On the other hand, customers have come to expect 
a product to be free, or at least try it for free. If you charge 
for your product you will most likely be competing with 
‘free’. The solution, regardless of what kind of online service 
you have, is to create this freemium pricing model. You 
launch in a tiered structure with different levels of access. 

For minimal access you offer the product or service to customers 
for free. If they want more you charge an optimal amount. The key 
here is to be creative and understand how to make them want more 
but at the same time, ensure that there is a strong connection to 
your product or service.

 Big Data (on fire)
 Large amounts of consumer data was a luxury only done by large 
businesses up until recently. The rise of internet optimization has 
meant that every single bank transaction, Facebook status, and 
online order is recorded and can be measured.
 Smaller businesses can now benefit from this information 
at a fraction of the cost. The development means that smaller 
businesses can now compete on the same level as larger companies 
when it comes to pricing, social marketing, and customer relations. 
For start-ups this is great news when it comes to creating these 
services for other start-ups. How to use this data and how to receive 
this data is crucial.

The recent trend 
has seen an increase in 
niche social media and 

networks aimed at smaller 
and more specialized 
groups with similar

 interests orhobbies.

New Trend New Blend

 Niche Social Networks
 Trying to replace Facebook and Twitter is practically impossible 
and it is very likely that no other competitors could take room away 
from these markets. Instead of being a problem, we have noticed 
that this actually causes an opportunity. The recent trend has seen 
an increase in niche social media and networks aimed at smaller and 
more specialized groups with similar interests or hobbies. Targeted 
networks for gamers, sports enthusiasts, etc…
 By creating this space for a specific group, companies and start-ups 
can mimic real life scenarios and attract users of Facebook who may 
feel somewhat lost in such a large group. By growing these target 
markets you have potential to grow an effective marketing campaign 
to your specific users. from a group of gardeners to developers 
there is a lot of market open to these kinds of websites.

 Single function Products
 10 years ago companies tried to make products that solved 
everything and anything. Today these kinds of products are fleeing 
out of the market because users get overwhelmed with interfaces 
that do too much. Statistically there is a trend that shows that users 
pay more for a product that fixes one certain problem very well rather 
than a competitor’s product that might fix that exact problem with 
less efficiency but give you more options to fix other things.

 These single function start-ups are growing in numbers 
and in 2013 will be taking a large amount of market away 
from larger companies. The good news is that there 
are so many problems in every type of market that the 
opportunities are endless.

 fitness and Wellness (Primarilyu.S.Market)
 The American public has called it the Quantified Self. 
It has been made popular in the past year by an explosion 
of mainstream devices to track physical activity or inactivity. 
With obesity rates rising and people in the U.S. having 
trouble finding time to work out, start-ups have begun 
to take advantage of how to get people interested.
 Whether it is a mobile application or an online service 
to track the different moments of our lives and collect 
masses of information in which we can eventually target 
to in the future. More and more interactions among users, 
new ways of redefining the work out tracking system and 
developing new ways for people to work out in general 
are all open to new ideas. 2013 and 2014 will be an 
important year for this topic of Quantified Self and a lot of 
new start-ups will be able to bank on this growth market

ที่มา/Source: http://kercus.wordpress.com/2013/04/21/6-
trends-for-2013-2014-in-the-start-up-world/
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  iNexPeNSiVe 
 FOOD ITEmS 
TO BOOST 
yOuR FERTILITy

อาหารไม่แพง 7 อย่างที่ช่วยให้มีบุตรง่าย

Beauty from Inside Out

ทความล่าสุดจาก Daily Mail Online 
รายงานว่า ราสเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่จะช่วย

ให้คุณผู้ชายมีบุตรง่ายขึ้น เนื่องจากมีสารอาหาร
สำาคัญ ได้แก่ วิตามินซีและแมกนีเซียม (ซึ่งช่วย
เพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน) และยังมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงใน
การแท้งบุตรในระหว่างการตั้งครรภ์ของผู้หญิง
อีกด้วย น่าเสียดายว่าราคาของราสเบอร์รี่นั้น
เกินกำาลังการซื้อและยังหาได้ยากอีกด้วย แต่คุณ
ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เมื่อนี่คือรายการอาหาร
ที่จะทำาให้คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงมีบุตรง่ายขึ้น 
และใคร ๆ ก็สามารถซื้อหาได้ ดังต่อไปนี้

recent piece in the Daily mail 
Online, claimed that raspberries 

can improve fertility in men thanks 
to nutrients like Vitamin C and 
magnesium (boosts testosterone) 
and its high antioxidant value 
decreases the chance of miscarriages 
during conception for women. 
Sadly, raspberries are beyond the 
purchasing capacity, not to mention 
very scarcely available. But you 
don’t need to fret while here’s a list 
of affordable food items that can 
boost fertility in men and women.

เนื้อสัตว ์เป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการมีบุตรยาก
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่ และยังกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง 
ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดโรคโลหิตจาง ซึ่งอาจนำาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็น
อันตรายระหว่างการตั้งครรภ์ (อ่านเพิ่มเติมใน: Revealed – the truth 
about non-vegetarian food!)

ถั่ว หลายชนิด เช่น อัลมอนด์และวอลนัท มีวิตามินอีสูงมาก ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความต้องการทางเพศของคุณผู้หญิงและช่วยป้องกันการแท้งบุตรในระยะที่เป็น
ตัวอ่อนในครรภ์อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมใน: Top 10 heart healthy foods)

มันฝรั่ง พบว่ามันฝรั่งอบนั้นมีวิตามินบีและวิตามินอีสูง ซึ่งช่วยในการแบ่ง
เซลล์ และน่าจะช่วยให้มีการสร้างไข่ที่มีคุณภาพ

ไข่ เป็นแหล่งสารอาหารขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่
ช่วยให้มีบุตรง่ายขึ้น เช่น วิตามินบี 12 และโฟเลต ซึ่งช่วยลดการเกิดความผิด
ปกติของทารกแรกเกิด นอกจากนี้ ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและแคโรทีนอยด์
มาก ซึ่งช่วยให้คุณผู้หญิงมีบุตรง่าย (อ่านเพิ่มเติมใน: Eggs – good or bad 
for health?) 

 ตอนนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วว่า ราสเบอร์รี่จะแพงหรือหายาก ยังมี
อาหารราคาไม่แพงอีกมากมายและเพียงพอที่จะช่วยให้คุณมีบุตรง่ายได้โดย
ไม่ต้องกระเป๋าฉีก อ้อ! ใช่สิ นี่คือสิ่งที่จะทำาให้มีบุตรยากที่คุณต้องระวัง! 

Fresh fruits are great thanks to the high levels of Vitamin C which 
ensures the potency and quality of your sperm. If you want to be 
a daddy, we would recommend at least two portions of fruits like 
lemon, sweet lime, oranges and mangoes. They’re all rich packed 
with nutrients and antioxidants and won’t hit your wallet as hard. 
(Also read: A bachelor’s guide to eating healthy)
garlic ’s health benefits are well-known but various studies have 
shown that it has aphrodisiac properties and also helps improve 
blood circulation. No wonder that Twilight fellow looked so peakish 
and pale! (Also read: 15 health benefits of garlic)
Fish rich in fatty acids, many kinds of fish can help you become fit 
and fertile and get your little ones swimming! fish contains Essential 
Fatty Acids which helps improve circulation around the reproductive 
system and boosts sperm quality in the process! (Also read: Top 
foods for enhancing fertility)

อาหารที่ช่วยให้
คุณผู้ชาย
มีบุตรง่ายขึ้น

อาหารที่ช่วยให้
คุณผู้หญิง
มีบุตรง่าย

ผลไม้สด มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีวิตามินซีสูง ซึ่งช่วยให้สเปิร์มของคุณ 
มีความแข็งแรงและมีคุณภาพดีขึ้น ถ้าคุณอยากจะเป็นคุณพ่อ ก็ควรจะรับประทาน
ผลไม้พวกมะนาว มะนาวหวาน ส้ม และมะม่วง สัก 2 หน่วยบริโภค ผลไม้
พวกนี้เต็มไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ และยังไม่ทำาให้คุณกระเป๋า
ฉีกเกินไปด้วย (อ่านเพิ่มเติมใน: A bachelor’s guide to eating healthy)

กระเทียม มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยังมีการศึกษา
เพิ่มเติมอีกมากมายที่พบว่า กระเทียมมีคุณสมบัติเป็นสารกระตุ้นความต้องการ
ทางเพศและช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต ไม่น่าแปลกใจเลยว่าบรรดาผีดิบ 
ทไวไลท์ทั้งหลายถึงได้ดูซีดเซียวไม่มีเรี่ยวมีแรงเอาซะเลย! (อ่านเพิ่มเติมใน: 15 
health benefits of garlic)

ปลา มีกรดไขมันมาก การรับประทานปลาหลายๆ ชนิดจะช่วยให้คุณมีบุตรง่าย
ขึ้นและช่วยให้ “ขุนพลน้อยๆ” ของคุณว่ายน้ำาเก่งด้วย! ปลามีกรดไขมันที่จำาเป็นซึ่ง
ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตรอบๆ ระบบสืบพันธุ์ และช่วยในกระบวนการผลิต
สเปิร์มที่มีคุณภาพอีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมใน: Top foods for enhancing fertility)

Foods that can boost
fertility in men

Foods that can boost
fertility in woman
meat  which is packed with iron is great for reducing the risk of 
infertility arising during the ovulation process. It also helps boost red 
blood cells while reducing the threat of anaemia which can lead to 
severe complications during pregnancies. (Also read: Revealed – 
the truth about non-vegetarian food!)
Nuts of various varieties including almonds and walnuts which 
are rich in Vitamin E content heightens the female sex drive while 
protecting the embryos from miscarriages.  (Also read: Top 10 heart 
healthy foods)
Potatoes  It’s found that baked potatoes are rich in Vitamin B and E 
which enhances cell division, increasing the likelihood of a healthy 
ova being produced. 
Eggs  are an extremely small power-packed nutrition source that 
boosts fertility. It contains Vitamin B12 and folate which minimises 
birth defects. In addition, it’s rich in antioxidants and cartenoids 
which all boost fertility in women. (Also read: Eggs – good or bad 
for health?)
 So don’t worry if you find raspberries too expensive or frivolous, 
there are enough affordable food items which can boost your 
fertility without hitting your pocket. Oh yes and here are some 
things you should avoid that cause infertility. 

ที่มา/Source: http://health.india.com/pregnancy/7-inexpensive-food-items-
to-boost-your-fertility/
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Live Life to the Fullest

 ความพยายามต่อสู้และสามารถเอาชนะ 
 ภาวะมีบุตรยาก 

 Dr. Mark P. Leondires ผู้อำานวยการด้านการแพทย์
ของ Center for Advanced Reproductive Medicine 
คอนเนคติคัต ได้กล่าวเอาไว้ว่า “อัตราความสำาเร็จในการ
ใช้เทคนิค IVF (การปฏิสนธินอกร่างกายหรือที่เรียกว่าเด็ก
หลอดแก้ว) ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งช่วยนำาความหวังใหม่มาสู่คู่สมรสทั้งหลาย นอกจากนี้ 
การใช้เทคนิคการปฏิสนธินอกร่างกายโดยวิธีฉีดอสุจิเข้าไป
ในไข่ ยังช่วยให้สามีภรรยาจำานวนมากที่ฝ่ายชายมีปัญหา
การมีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ ซึ่งหากเป็นเมื่อ 10 ปีที่
แล้วก็จะไม่สามารถทำาได้เช่นนี้”

 สไตล์การแต่งตัวสำ หรับหญิงมีครรภ์ 
 ในท่ีสุดบรรดานักออกแบบยุคนี้ก็เข้าใจถึงสิ่งที่
ผู้หญิงต้องการมาโดยตลอด ผู้หญิงที่กำาลังตั้งครรภ์นั้น
มีความสดใสเปล่งปลั่งเป็นพิเศษและต้องการสวมใส่
เสื้อผ้าที่จะเสริมเสน่ห์พิเศษนี้ของพวกเธอ ซึ่ง Rachel 
Weingarten ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและเทรนด์ของ
แฟชั่น ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ก้าวสำาคัญที่สุดของแฟชั่นผู้หญิง
มีครรภ์นั้น ก็คือการออกแบบที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงมีครรภ์ใน
ฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่กำาลังอุ้มท้อง
เท่านั้น แฟชั่นของคุณแม่ตั้งครรภ์ในสมัยใหม่นั้น ดูเท่ ทำา
ด้วยวัสดุที่สวมใส่สบาย และออกแบบให้เหมาะกับวิถีชีวิต
ที่ไม่หยุดนิ่งและชีวิตการทำางานของคุณผู้หญิงทั้งหลาย”

 การให้ความรู้ในช่วงตั้งครรภ์ 
 Jude Aluce ซึ่งทำางานในด้านการให้ความรู้แก่

ผู้มีบุตรที่ St. John’s Health Center รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้
กล่าวเอาไว้ว่า “การจัดอบรมในปัจจุบันมีทางเลือกที่หลาก
หลายมากสำาหรับคู่สมรสท่ีกำาลังสร้างครอบครัวใหม่” เดิมนั้น 
โรงพยาบาลมักจะจัดอบรมหลักสูตรนาน 6 สัปดาห์ แต่
ในปัจจุบันมีการจัดอบรมกลุ่มย่อยๆ และการอบรมแบบ
ส่วนตัวที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสามสัปดาห์ การอบรมช่วง
ตั้งครรภ์ที่มีความหลากหลายนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องของการคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกาย ด้านการรักษาพยาบาล ตลอดทั้งด้านอารมณ์ 

และจิตใจ

 ทางเลือกในการคลอดบุตร 
 ถ้าคุณคิดว่าคุณกำาลังจะต้องเผชิญกับประสบการณ์
ในการคลอดบุตรแบบเดียวกับรุ่นคุณแม่ของคุณละก็
คุณควรจะเปลี่ยนความคิดได้แล้ว Aluce ได้กล่าวเอาไว้
ว่า “ทางเลือกในการคลอดบุตรนั้น มีตั้งแต่การคลอดใน
โรงพยาบาล ศูนย์คลอดบุตร หรือแม้แต่การคลอดที่บ้าน 
สถานบริการบางแห่งอาจเสนอทางเลือกในการคลอดบุตรใน
อ่างน้ำาด้วยซ้ำาไป แบบที่เรียกว่า การคลอดบุตรในน้ำา”

เหตุผล 9 ประการที่ยุคนี้เป็นช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดสำ หรับการมีบุตร

REASONS wHy NOw IS 
A gREAT TImE TO HAVE A BABy

“...เด็กๆ ท่ีเกิดในยุคน้ีมี
โอกาสท่ีดีกว่ายุคไหนๆ 
ท่ีจะมีสุขภาพท่ีดีและมี
ชีวิตท่ีมีความสุข”

บทบาทในฐานะผู้นำ ของคุณพ่อ 
 Dr. Erika Karres ผู้เขียนเรื่อง Make Your Kids Smarter 
ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ผู้ชายมีการปฏิวัติบทบาทของตนเองตามการปฏิวัติ
ของสังคม เด๋ียวน้ีกลับเป็นคุณพ่อท้ังหลายท่ีเป็นผู้ให้อาหาร เปล่ียน
ผ้าอ้อม พาลูกไปซ้ือของ ช่วยทำางานบ้าน และทำาหน้าท่ีอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เม่ือคุณพ่อยุคใหม่ได้มีโอกาสทราบข้อมูลเก่ียวกับภาวะ
ซึมเศร้า และอาการไม่ปกติอ่ืนๆ ของคุณแม่ในช่วงหลังคลอด พวกเขา
จึงเข้าใจความรู้สึก และความต้องการของคุณแม่ได้ดีข้ึนกว่าเม่ือก่อน 
น่ีเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีปัจจุบันน้ีเป็นยุคท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการมีบุตร”

 มีงานพร้อมๆ กับการมีครอบครัว 
 Christine D’Amico ผู้เขียนเรื่อง The Pregnant Woman’s 
Companion ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ทุกวันนี้ ผู้หญิงมีทางเลือกมากมาย 
คุณยังคงได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านเต็มตัว
หรือเลือกที่จะทำางานเต็มเวลา ฉันไม่รู้สึกว่าถูกบังคับไม่ว่าจะอยู่ใน
บทบาทไหน เป็นความรู้สึกที่อิสระจริงๆ เดี๋ยวนี้คนเป็นแม่สามารถ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวของพวกเธอ” และเดี๋ยวนี้
ยังมีนายจ้างมากมายที่ให้พนักงานสามารถมีชั่วโมงทำางานที่ยืดหยุ่น
ได้ มีรูปแบบการทำางานจากที่บ้าน และการทำางานที่สามารถแบ่งงาน
กับพนักงานอื่นซึ่งทำาให้คุณแม่สามารถบริหารเวลาการทำางานได้
อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกเชื่อมคุณ 
 อินเทอร์เน็ตทำาให้คุณสามารถซื้อสินค้า ค้นคว้าหาข้อมูล และขอ

ความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก ซึ่งถือเป็นคุณูปการแก่คุณแม่ และคุณพ่อ 

คนใหม่ ช่วยลดความเครียด ความกลัว และแทนที่จะต้องเสียเวลา

ทั้งวันเพื่อออกไปซื้อของ คุณก็เพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งเท่านั้น ซึ่ง D’Amico 

ได้กล่าวเอาไว้ว่า “อินเทอร์เน็ตทำาให้โลกทั้งใบอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วของ

คุณ และเป็นตัวช่วยสำาคัญสำาหรับชีวิตคุณแม่ที่แสนจะยุ่งเหยิง”

วัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก 
 เดี๋ยวนี้จะพบว่าตามห้างสรรพสินค้ามักจะมีรถเข็นให้เช่า มีเก้าอี้

ขนาดสูงๆ สำาหรับเด็กตามร้านอาหาร มีที่จอดรถที่กันไว้เฉพาะสำาหรับคน

ตั้งครรภ์ และในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความคิดแบบล้ำายุคนี้ แม้แต่ห้องน้ำา

ผู้ชายก็เริ่มมีโต๊ะสำาหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมไว้ให้บริการแล้ว

คุณภาพชีวิตที่ดีสำ หรับเด็ก 
 Dr. Leondires กล่าวว่า “เมื่อมองถึงความก้าวหน้าในแง่ยารักษาโรค 

การรักษาภาวะมีบุตรยาก และข้อมูลจากการศึกษาเป็นระยะเวลานานและ

อย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ที่เกิดในยุคนี้มีโอกาสที่ดีกว่ายุคไหนๆ ที่จะมีสุขภาพ

ที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุข” เมื่อพิจารณาจากทุกๆ ด้านแล้ว นี่คือเหตุผลที่

สำาคัญที่สุดที่ยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำาหรับการมีบุตร
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Fighting Infertility and winning 
 “IVF success rates have doubled during the past 10 years, 
giving new hope to couples,” says Dr. Mark P. Leondires, medical 
director for the Center for Advanced Reproductive Medicine in 
Connecticut. “In addition, the in-vitro technique of intracytoplasmic 
sperm injection has allowed many couples with severe male factor 
infertility to conceive. These couples never would have had a chance 
10  years ago.”

Pregnancy Style 
 Designers have discovered what we knew all along: Pregnant 
women look radiant and need the clothes to match. “The most 
significant headway maternity fashions have made is treating 
the expectant mother as a woman and not just a body toting a baby,” 
says rachel Weingarten, a noted beauty and trends expert. “Modern 
maternity fashions are chic, made of comfortable materials, and 
designed to suit active and corporate lifestyles.”

Prenatal education 
 “Today’s classes include a multitude of choices for today’s 
emerging new families,” says Jude Aluce, a parent education at 
St. John’s Health Center in California. Attending a six-week course 
at a hospital used to be the norm. Now small groups and private 
one-to three-week sessions are available. The variety of prenatal 
classes offered helps participants understand the physical, medical, 
emotional, and spiritual aspects of childbirth.

The Choice of the Birth 
 If you think you are relegated to your mother’s childbearing 
experience, think again. “Childbirth options include birthing in 
a hospital, birthing center, or a home setting,” says Aluce. “Some 
facilities may even offer a laboring woman the option of birthing 
the baby while in a tub of water, also commonly referred to as 
a water birth.”

Live Life to the Fullest

Dad in the Driver’s Seat 
 “Men have evolved as society has evolved,” says Dr. Erika Karres, 
author of Make Your Kids Smarter. “Dads are feeding and changing 
the baby, shopping with the baby, taking over chores, and so much 
more. They’ve heard of postpartum depression and other pitfalls, 
so they’re more aware of what moms can go through and what 
moms need. This really is the best time to have a baby.”

Having a Career and a Family 
 “Women have so many options today,” says Christine D’Amico, 
author of The Pregnant Woman’s Companion. “You are respected 
if you stay home full time or if you choose to work full time. I don’t 
feel trapped by either role, and that is very freeing. Now moms 
can choose what is best for them and their families.” And more 
employers are offering flexible hours, the ability to work from home, 
and job sharing.

The Internet Brings the world to you 
 The Internet offers effortless shopping, a library of information, 
and a forum for support. Such offerings are a boon to new moms 
and dads, relieving stress, fear, or a day’s worth of shopping with 
only a few clicks. “The Internet has put the world at your fingertips, 
and for a busy mom that is a huge benefit,” D’Amico says.

A Child-Friendly Culture 
 With just a glance, one can find strollers for rent at malls, 
high chairs at restaurants, and designated parking spaces 
for moms-to-be. In this forward-thinking economy even men’s 
restrooms are beginning to offer changing tables.

A High Quality of Life for Children 
 “Considering the great strides in medicine, fertility therapy, 
and information from long-term, follow-up studies, children born 
now have the greatest potential for a healthy and happy life,” says 
Dr. Leondires. All things considered, that may be the most important 
reason of all.
ที่มา/Source: http://www.babyzone.com/getting-pregnant/preparing-for-
pregnancy/nine-reasons-to-have-a-baby_88978#gallery/prenatal-education

9 Reasons 
Why Now Is 
a Great Time 

to Have a Baby

MSD Fertility
Helping you help 
families grow
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พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนิน พร้อมทีมแพทย์ 

คณะเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบวันเกิด 

ทนพญ.อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการสถานพยาบาลเจตนิน เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 

ซึ่งในปีนี้ทางสถานพยาบาลเจตนินได้จัดนิมนต์ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รองเจ้าอาวาส

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มาแสดงปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ ‘เกิดมาทำาไม?’ 

หลังจากปาฐกถาธรรมเสร็จแล้วมีการถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน กรวดน้ำา และรับพร 

จากนั้นทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Pol.Lt.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President  of Jetanin Institute, doctors, 
staffs, and guests celebrated  Usanee Jetsawangsri, MT., Director of Jetanin 
Institute in occasion of her birthday on 2 october 2013  In this year, Jetanin 
Institute invited Phra  Maha Pranom Dhamma Langkaro, Vice Abbot, Wat 
Chakdaeng, District of Phrapadaeng, Samutprakran  to show sermon 
‘Why Were We Born?’. After that, Jetanin Institute consecrated lunch and 
things, poured  water, and got blessing. Finally, everybody had lunch together.

สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล

จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า’ เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษา

ดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

Jetanin Institute welcomed ‘students from faculty of Nursing, 
St. Theresa International College’  in occasion of visiting 
to learn about the infertility treatment on 1 October 2013

St.Theresa International College 
Visited Jetanin Institute

The Birthday of 
Khun usanee Jetsawangsri, 
Director of Jetanin Institute

News & Activities

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรม ‘ครรภ์คุณภาพ’ สำาหรับ
คุณแม่มือใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนคลอด และ 

รับมือกับเจ้าตัวน้อย คร้ังท่ี 32 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2556

Jetanin Institute had the training ‘Quality 
Pregnancy’ for the new mom preparing for 
the delivery and a newborn, the thirty-second 
session on 13 October 2013

The Training 
‘Quality Pregnancy’ 

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเจตนินเข้ารับการอบรมหลักสูตร ‘การพัฒนา

บุคลิกภาพของบุคลากร และ Workshop เรียนการแต่งหน้า’ จากเครื่อง

สำาอาง Victoria Jackson ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

The Jetanin Institute’s staff got in the training ‘Personality 
Development & Makeup Workshop’ from Victoria Jackson 
Cosmetics on 16 October 2013

The Training ‘Personality 
Development & make-up workshop’

สถานพยาบาลเจตนิน ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. และไทย สเตมไลฟ์ 
จัดปาร์ตี้ในธีม ‘Gold Glitz & Glam’ ฉลองปีใหม่ 2014 มีกิจกรรม 
และการแสดงต่างๆ มากมายพร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก มัม ลาโคนิค 
ส้ม อัมรา และมิสเตอร์ทีม ณ แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556

Jetanin Institute, Superior A.R.T., and Thai StemLife 
celebrated the new year party 2014 in the theme of ‘Gold 
Glitz & Glam’ with cool activities and awesome shows plus 
mini concert of Mum Laconic, Zom Ammara, and Mr.Team 
at Athenee Crystal Hall, Plaza Athenee Bangkok, A Royal 
Meridien Hotel on 21 December 2014

The New year 2014 
Party ‘gold glitz & glam’
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:: โฮมเมดปิ่นโต เดลิเวอรี่ เป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ สะอาด รสชาติอร่อยกว่า 40 เมนูไม่ซ้ำาในแต่ละเดือน พร้อมที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านหรือที่ทำางานทุกวัน  
ซึ่งเหมาะสำาหรับท่านที่ต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว พร้อมรับประทาน
โฮมเมดปิน่โตนำ�เสนออ�ห�รไทยและน�น�ช�ต ิหล�กหล�ยเมนใูหท้�่นไดเ้ลอืกรบัประท�น ไม่ว�่จะเป็นเมนูต้ม ผดั ยำ� แกง ทอด และอ่ืนๆ เหม�ะสำ�หรบัท่�นท่ีไม่มีเวล�เตรยีมอ�ห�รมือ้กล�งวนั 

หรอืมือ้เยน็ดว้ยตวัเอง และรวมไปถงึก�รเตรยีมอ�ห�รใหก้บัสม�ชกิภ�ยในครอบครวัทีม่ทีัง้ผูส้งูอ�ย ุเดก็ ผูป้ว่ย รวมไปถงึพนกัง�นบรษิทัทีต่อ้งก�รรบัประท�นอ�ห�รมือ้กล�งวันรว่มกัน 

และผู้ที่ไม่สะดวกที่จะออกไปท�นอ�ห�รข้�งนอกหรือเบื่อกับอ�ห�รที่จำ�เจ เร�ยินดีจะให้บริก�รท่�นด้วยร�ค� และคุณภ�พที่เหม�ะสม

byโทรสั่ง 02-108-1706 เวลาติดต่อ (จ-ศ) 9.00 น. - 18.00 น.

w w w . h o m e m a d e - d e l i . c o m

* พร้อมจัดส่งในพื้นที่บริการ สีลม สาทร พระราม 4 พระราม 3 สุขุมวิท ลาดพร้าว ปทุมวัน ราชเทวี จตุจักร ลาดยาว สะพานควาย สุรวงศ์ เพชรบุรีตัดใหม่ วงเวียนใหญ่ ถ.ราชพฤกษ์ (ไม่เกิน The Circle) ถ.กัลปพฤกษ์  
(ไม่เกิน ซ. กำานันแม้น) บางแค (ไม่เกินเดอะมอล์บางแค)

ผ่อนจ่ายเบาๆ 0% 3 เดือน

10%
Knowing the Risk Matters - HPV 16/18
The cobas  HPV test gives you to know more 
about your patient’s risk for cervical cancer

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd., 
18th Floor,Rasa Tower1, 
555 Phaholyothin Road, Chatucak
Chatucak, Bangkok 10900 
Tel: +662 791 2200  
Fax: +662 937 0850

Large Clinical Validation in the USA - ATHENA Trial
One Step for HPV Genotyping 16/18

Fully Automation System

ฆพ. เลขที่ 6/2555
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