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กลางปีกับชีวิต
ครอบครัวคุณภาพ

Midyear and Family 
Quality of Life

 ลางปีแล้วค่ะ...วันเวลายังคงเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ ในขณะที่ชีวิตของคนเรา
มีทั้งเดินหน้าบ้าง มีทั้งหยุดพักเป็นระยะๆ บ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต

ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าและการหยุดพัก ก็เป็นส่วนหน่ึง
ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะ เพราะการทำาอะไรอย่างเดียวมากเกินไปนั้น ไม่ใช่สิ่งท่ีดี 
ไม่ใช่สิ่งที่มีคุณภาพกับชีวิตค่ะ ว่าแล้วลองสำารวจสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของงาน สุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องครอบครัว แล้วหาโอกาสเพิ่มเติมความสุขให้กับ
ครอบครัว เพราะการที่จะมีความสุขอย่างแท้จริง คือ การทำาให้ครอบครัวของเรามี
คุณภาพ...กลายเป็นครอบครัวคุณภาพนั่นเองค่ะ
  สำาหรับเจตนินฉบับที่สองของปีนี้ ‘ฉบับชีวิตครอบครัวคุณภาพ’ เราเริ่มต้นกันท่ี
ไฮไลท์เด่นข้ึนปกกับเร่ือง ‘แนวทางการเลือกคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก’ แล้วมาฟังคุณหมอ
พูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยกันว่า ‘ยากันแท้ง...กันแท้งได้จริงหรือ?’ ก่อนที่จะมาฟัง
ประสบการณ์ของ 2 ครอบครัว ที่ร่วมกันแชร์ความรู้สึกกว่าจะถึงวันที่มีลูกน้อยมา
เติมเต็มความสุขของครอบครัว พร้อมๆ กับไปทำาความรู้จักกับ ‘การแช่แข็งตัวอ่อน
บลาสโตซิสท์’ และ ‘ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภัยร้ายใกล้ตัวของเหล่าคุณแม่’ ตามมาติดๆ กับ 
3 เรื่องที่ส่งเสริมให้ชีวิตครอบครัวมีคุณภาพยิ่งขึ้นกับ ‘สมาร์ท ไลฟ์สไตล์’ ‘นอนให้สวย: 
5 ข้อแนะนำาสำาหรับการนอนของคุณแม่ที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน’ รวมไปถึง ‘10 วิธีการใช้
เวลาอย่างมีคุณภาพในครอบครัว’ รับรองว่าเนื้อหาสาระของเล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องราว
ของชีวิตครอบครัวคุณภาพค่ะ
  กลางปีใส่ ใจกับคุณภาพของชีวิตครอบครัวไปพร้อมๆ กับเจตนินฉบับนี้ แล้วคุณ
จะพบว่า คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นนั้น สามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัว
ของคุณได้ดีทีเดียวค่ะ

บรรณาธิการบริหาร
เจตนิน

t is midyear now. Time goes on while sometimes our life moves forward and 
sometimes it just rests depending on different ways each of us lives our life. 

However, both moving forward and resting are parts of living with quality of life 
because doing only one thing too much is not good, not for quality of life. Having 
said that, let’s explore things around us being work, health or even family matters. 
Now try to make our families happier because the real happiness is creating 
our family quality of life…and becoming a quality family.
 ‘Family Quality of Life’ is Jetanin’s second edition of this year. We open 
with our highlight on the front cover, ‘Ways to Choose the Right Fertility Clinic’. 
Then listen to the doctor on the topic people often ask about, ‘Drug for 
Preventing Miscarriage…Can These Drugs Really Prevent Miscarriage?’ 
After that two families will share with us their feelings before and after 
the families are filled with happiness by their little babies. Learn about ‘Blastocyst 
Freezing’ and ‘Pregnancy Toxemia, the Danger Right Beside Pregnant 
Women’. The following 3 articles will help improve your family quality of life: 
‘Smart Lifestyles’, ‘Get Your Beauty Sleep: 5 Sleep Tips for Tired Moms’ and 
‘10 Ways to Spend More Quality Time as a Family’. The content of this edition is 
guaranteed to be packed with everything about family quality of life. 
 Together with Jetanin’s mid-year edition, the mid-year mark is the time 
to care for your family quality of life and you will find that better family quality of life 
can make your family happier.

Editor-in-Chief
Jetanin 
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 สิ่งที่ควรพิจารณาสำ หรับการเลือก
คลินิคหรือโรงพยาบาลรักษามีบุตรยาก
 1. คลินิกรักษามีบุตรยากแบ่งเป็นหลาย
ประเภท ชนิดเป็นคลินิกขนาดเล็กมีแพทย์ 1-2 คน
เป็นคลินิกขนาดใหญ่มีแพทย์ 3-8 คน หรือเป็น
คลินิกรักษามีบุตรยากในโรงพยาบาลเอกชนหรือ
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ข้อดีของคลินิกขนาดเล็ก 
คือมีความเป็นส่วนตัวสูง สามารถเข้าถึงแพทย์ได้ง่าย
และเร็ว ส่วนข้อดีของคลินิกขนาดใหญ่ หรือคลินิก
ในโรงพยาบาลคือมีเครื่องมือ อุปกรณ์ครบครัน มี
ห้องปฏิบัติการ ทำาให้ได้ผลแล็ปรวดเร็วมีความสะดวก
ในการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในกรณี
จำาเป็นต้องรักษาเร่ืองอ่ืนร่วมด้วย มีห้องพักในกรณี
มีอาการแทรกซ้อนจากการรักษา แพทย์สามารถติดตาม
ดูอาการได้อย่างใกล้ชิด แต่มักเข้าถึงแพทย์ยาก
ส่วนใหญ่จะได้คุยกับพยาบาลแทน สำาหรับคลินิกใน
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ คู่สมรสอาจไม่ได้เจอ
แพทย์ท่านเดียวทุกคร้ัง การรักษาอาจไม่ได้ให้ผลดี
เท่ากับได้รับการรักษาจากแพทย์ท่านเดียว 
 2. คลินิก หรือโรงพยาบาลมีใบอนุญาตในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ตามประกาศของแพทยสภาหรือไม่ คลินิกที่ไม่มีใบอนุญาต 
อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของการรักษาตามที่แพทย์สภากำาหนด 

สมรสหลายคู่ เมื่อวางแผนมีลูก รอแล้วรอเล่า ภรรยาก็ไม่ตั้งครรภ์สักที หลายคู่วางแผนอยากจะปรึกษาแพทย์  คำาถามต่อไปคือ 
จะไปคลินิกไหนดี แพทย์คนไหนเก่งสุด บางคู่อาจพอมีข้อมูลจากญาติหรือเพื่อน หลายคู่เริ่มต้นจากการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

โดยพิมพ์คำาว่า “อยากมีลูก” “มีบุตรยาก” คู่สมรสสามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละคลินิก อาจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
หรือจะลองไปเยี่ยมชมสถานที่ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ถามประสบการณ์จากคนที่เคยรักษา แต่ละคู่อาจมีเหตุผลในการเลือกคลินิก
ต่างกัน คลินิกที่ดีของเพื่อนอาจไม่ใช่คลินิกที่เหมาะสมกับคู่ของเรา ก่อนที่จะเลือกคลินิกที่เหมาะสมนั้น คู่สมรสอาจใช้แนวทางเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้      

แนวทางการเลือกคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก  
โดย ปริญดา อาวเจนพงษ์ 
แผนกให้คำ ปรึกษาและประสานงาน

   3. คลินิกมีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นหรือไม่ กรณี
ที่ปัญหามีบุตรยากมาจากฝ่ายชาย อาจจำาเป็นต้อง
ปรึกษาหรือทำาหัตถการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบ
สืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะผู้ชาย  คลินิกมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
หรือไม่ คลินิกมีบริการการผ่าตัดเน้ืองอกในรังไข่ มดลูก 
หรือเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีหรือไม่ มีนักจิตวิทยา
หรือพยาบาลให้คำาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจเม่ือคู่สมรสมีภาวะเครียดเน่ืองจากการรักษาหรือไม่
   4. สถานที่ตั ้งคลินิกและเวลาทำาการ สถานที่ตั ้ง
อาจไม่ใช่เหตุผลหลักในการตัดสินใจสำาหรับบางคู่ แต่
เวลาทำาการอาจมีความสำาคัญสำาหรับคู่สมรสที่ทำางาน
ประจำาและไม่สามารถลางานได้บ่อย ซึ่งสามารถพบ
แพทย์ได้หลังเลิกงาน ควรดูว่าคลินิกเปิดทำาการช่วงเย็น
วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ ถ้าคลินิก
ไม่เปิดวันเสาร์ อาทิตย์ คลินิกมีการจัดการอย่างไรสำาหรับ
กรณีที่อาจมีการทำาหัตถการตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ 
กรณีถ้าคู่สมรสมีคำาถาม หรือความจำาเป็นเร่งด่วนใน
เวลากลางคืน สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร

 5. ทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานต่างๆ ในคลินิก มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจพร้อมให้บริการมากน้อยเพียงใด

คลินิกท่ีดีของเพ่ือนอาจไม่ ใช่คลินิกท่ี
เหมาะสมกับคู่ของเรา
A clinic that works well for 
a friend may not be the right 
one for our couple.

 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกห้องปฏิบัติการ
 1. คลินิกมีห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง เช่น ห้องปฏิบัติการสำาหรับวิเคราะห์
ฮอร์โมน, ห้องปฏิบัติการตรวจ วิเคราะห์และเตรียมอสุจิ และห้องปฏิบัติการ
สำาหรับเลี้ยงตัวอ่อน และห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ มีการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 จากสำานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
 2. ห้องปฏิบัติการสำาหรับเลี้ยงตัวอ่อน สามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้ถึงระยะ 
บลาสโตซิสท์หรือไม่ และให้บริการมานานกี่ปี มีบริการตรวจสอบความผิดปกติ

TO ChOOSE 
a GOOd FErTiliTy CliNiC 
iN ThailaNd
By Parinda Aojanepong
Counselling and Coordination Department

 แนวทางพิจารณาสำ หรับการเลือกแพทย์รักษามีบุตรยาก
 คู่สมรสอาจได้ข้อมูลจากเพื่อนๆ แนะนำาว่าแพทย์ท่านนี้เก่ง แพทย์ท่านนี้ดัง 

คนไข้เยอะ บางคนอ่านข้อมูลในกระทู้ต่างๆ สมาชิกชมรมมีบุตรยากท้ังหลาย

แนะนำาแพทย์ที่ตนเองเคยไปรักษา ทั้งสำาเร็จและไม่ประสบความสำาเร็จ 

สุดท้ายมีรายชื่อแพทย์เก่งเป็นแถวยาว ตัดสินใจลำาบาก ไม่รู้จะเชื่อใครดี 

คู่สมรสอาจใช้แนวทางข้างล่างเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ    

 1. เป็นสูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์หรือไม่ 

มีประสบการณ์ในการรักษาผู้มีบุตรยากยาวนานกี่ปี แพทย์มีความเชี่ยวชาญ

ด้านไหนเป็นพิเศษบ้าง 

 2. แพทย์มีเวลาในการพูดคุยกับคู่สมรส เกี่ยวกับการรักษามากน้อย

เพียงใด คู่สมรสบางคู่อาจต้องการเวลาพูดคุย ซักถามข้อสงสัยจากแพทย์มาก  

แพทย์ที่มีชื่อเสียงดังมักมีเวลาพูดคุยกับคนไข้น้อย แพทย์บางท่านสามารถ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อสงสัยทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ได้ แพทย์บางท่าน

อาจไม่สะดวก  

 3. เป็นแพทย์ประจำาที่คลินิก หรือ แพทย์ตรวจนอกเวลา ปัญหาส่วนใหญ่

ของแพทย์ตรวจนอกเวลาคือ วันและเวลานัดหมายมักมีความยืดหยุ่นน้อย 

คู่สมรสอาจไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับการรักษา 

ของโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนใส่กลับโพรงมดลูกหรือไม่ ถ้ามีกระบวนการทำา
เกิดขึ้นในคลินิก หรือส่งไปทำาที่อื่น สถานที่ส่งไปทำา มีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
 3. ห้องปฏิบัติการมีนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อนกี่คน ทำางานประจำาที่คลินิก 
หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์นอกเวลา (part time) คลินิกที่มีนักวิทยาศาสตร์เลี้ยง
ตัวอ่อนมาทำางานเป็นบางวัน อาจมีข้อจำากัดในการดูแลตัวอ่อน
 4. ห้องปฏิบัติการมีบริการแช่แข็งอสุจิ แช่แข็งไข่ แช่แข็งตัวอ่อน หรือไม่ 
ถ้าไม่มีสถานที่ฝากแช่แข็งมีมาตรฐาน และการรักษาความปลอดภัยดีมากน้อย
เพียงใด

 การพิจารณาเรื่องอัตราความสำ เร็จ
 การรายงานอัตราความสำาเร็จของแต่ละคลินิก อาจไม่ได้ ใช้มาตรฐานเดียวกัน 
การรายงานตัวเลขสถิติอาจมีการเลือกหรือละเว้นข้อมูลบางอย่างเพื่อให้มีอัตรา
ความสำาเร็จสูง อาจมีการหลีกเลี่ยงเคสที่มีความยาก ที่มีโอกาสสำาเร็จต่ำา หรือ
อาจมีการนำาเสนอแค่กลุ่มอายุที่มีอัตราความสำาเร็จสูง พึงระลึกเสมอว่าคลินิก
ที่มีอัตราความสำาเร็จสูง ไม่ได้หมายความว่าเป็นคลินิกที่ดีสุดเสมอไป คู่สมรส
ควรขอดูสถิติอัตราการตั้งครรภ์ของแต่ละคลินิก อย่างน้อยควรเลือกคลินิกที่
มีอัตราความสำาเร็จเอยู่เหนือค่ามาตรฐาน นอกจากการพิจารณาอัตราการ
ตั้งครรภ์ ควรพิจารณาอัตราการแท้ง อัตราการการคลอดเด็กที่มีชีวิตในช่วง
อายุของมารดาประกอบด้วย 
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Highlight

 

 การพิจารณาเรื่องค่าใช่จ่ายในการรักษา
 ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นปัจจัยสำาคัญข้อหนึ่งในการตัดสินใจเลือกคลินิก 
คลินิกขนาดเล็กและคลินิกในโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ค่าใช้จ่ายมักถูกกว่า
คลินิกขนาดใหญ่ และคลินิกในโรงพยาบาลเอกชนเป็นจำานวนมาก คู่สมรสควร
สอบถามรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายที่เจ้าหน้าที่ประเมินให้ มีอะไรบ้าง รวมค่าแพทย์ 
ค่ายา ค่าแช่แข็งตัวอ่อนหรือไม่ การชำาระเงิน ชำาระตามค่าใช้จ่ายจริงหรือต้องชำาระ
ล่วงหน้า กรณีชำาระล่วงหน้า ถ้ามีการยกเลิกขั้นตอนการรักษา ขั้นตอนการคืนเงิน
เป็นอย่างไร ค่ารักษาที่แพงไม่ ได้หมายความว่าดีที่สุดเสมอไป การตัดสินใจควร
เลือกคลินิกที่เหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว และข้อมูลที่ค้นคว้า เพราะ
คู่สมรสบางคู่อาจต้องรักษาหลายครั้งจึงประสบความสำาเร็จ ไม่ควรตัดสินใจด้วย
ราคาที่ถูกสุด ควรคำานึงถึง มาตรฐานการรักษา และความปลอดภัยเป็นหลัก
 เมื่อคู่สมรสได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลและใช้แนวทางในการเลือกคลินิกรักษามี
บุตรยากเพื่อช่วยตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้ว คู่สมรสควรโทร
เข้าไปสอบถามข้อมูลการรักษา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ แล้วทำาการนัดเข้าไปดู
สถานที่ รับคำาปรึกษาเบื้องต้น ถ้ามีความประทับใจ รู้สึกมั่นใจ ในคลินิกและ
แพทย์ ก็ตัดสินใจรับการรักษา ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจ คู่สมรสควรดูคลินิกอื่นที่สนใจ
ประกอบ เนื่องจากปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญปัจจัยหนึ่งคือคู่สมรสต้องไว้ ใจ
และมั่นใจในแพทย์ผู้รักษา

  Factors to Consider When Choosing a Fertility Clinic 
or Hospital
 1. There are several different types of fertility clinics. Small clinics 
operate with 1-2 doctors, while big clinics have 3-8 doctors. Some 
fertility clinics are in private hospitals or medical schools’ hospitals. Good 
things about small clinics are the high level of privacy and the convenient 
and easily access to doctors. The advantages of big clinics or clinics 
in hospitals are that they have a comprehensive range of instruments, 
equipment and laboratories on site. Therefore, they are quicker at 
providing laboratory results and more convenient in case you need to 
consult with other doctors who specialize in relevant fields when other 
treatments are needed. They have patient rooms so if any complications 
from the treatment occur the doctor can monitor the patient closely. 
However, it is usually difficult to have access to the doctors. Instead, you 
will more likely get to talk with nurses. In a fertility clinic couples may not 
get to see the same doctor every visit and the result may not be as good 
as getting treatment from the same doctor. 
 2. Has the clinic or the hospital been granted the license for 
Assisted Reproductive Technology according to the Medical Council’s 
announcement or not? Those without the license may not comply with 
the treatment standards required by the Medical Council.

 3. Does the clinic have doctors specializing in other fields? 
If the cause of the problem is from husband, it may be necessary 
to have consultation and medical procedures with a doctor specializing 
in treating problems of the male reproductive system and the urinary 
system. Does the clinic have a doctor specializing in the female 
reproductive system surgery? Does it provide surgery for ovarian cyst 
and endometriosis? Are there psychologist or fertility counsellors who 
can help you handle the stress during the treatment?
 4. The clinic’s location and service hours: The location may not be 
the main factor in decision making for some couples but the service 
hours may be important for couples who work full-time and cannot 
take much time off. Such couples may have to see the doctor after 
their regular working hours and should check if the clinic is opened 
during evening, weekends or public holidays. If it is not open during 
weekends, how are medical procedures managed when scheduled on 
Saturday or Sunday. If the couples have a question or an urgent need 
at night, how can they contact the staff?
 5. What are the levels of knowledge, expertise and service 
mindedness among the medical team and staff in other sections of 
the clinic? 

  Ways to Choose a Fertility Doctor for Your Treatment  
 Many couples may get recommendations from friends about 
a great doctor, a famous one or a doctor who has good reputation. 
Some people may read from posted messages on the internet. 
Members of ‘fertility clubs’ may give you the names of the doctors 
they have worked with either successfully or not. So you may end up 
with a long list of smart doctors finding it is very difficult to decide who 
you should see. To help make a decision, couples may use the ways 
provided below.
 1. Does the obstetrician specialize in reproductive medicine and 
how many years of experience in fertility treatments? Does the doctor 
have any special areas of expertise?

any couples who plan to have a baby have to wait for a long 
period but the wives still cannot get pregnant. Many of them plan 

to consult with a doctor but they are wondering : Which clinic should 
they go to? Who is the best doctor? Some may receive information 
from relatives or friends. Many couples begin from searching for 
information from the internet by typing something like “want to have 
a baby” or “fertility problems”. Couples can look for information in 
the website of any clinic and call to ask for general information. The 
couples may visit the place, talk with the staff or with other customers 
who have experience getting treatments from the clinic before. Each 
couple may have different reasons for choosing a clinic. A clinic that 
works well for a friend may not be the right one for our couple. Before 
choosing which clinic will be right for you, couples may use the below 
decision-making criteria.  

 2. How much time does the doctor have for talking with the couples 
about their treatment? Some couples may need a lot of time to talk with 
the doctor and ask questions. Famous doctors are more likely to have 
less time for their patients. Some doctors can give advice and answer 
questions via telephone or e-mail while others cannot.  
 3. Does the doctor work full-time at the clinic or extended hours? 
The major problem about doctors working extended hours is that they 
may have less flexibility in appointment scheduling and the couple may 
not get the best service for their treatment.  

   Consideration of Laboratories
 1. What types of laboratories does the clinic have? For example, 
does it have hormone Lab, Sperm Lab, embryo lab or genetics lab? 
Check whether it holds the Medical Laboratory accreditation according 
to ISO 15189 granted by the Bureau of Laboratory Quality Standards, 
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health.  
 2. Can the embryo laboratory culture the embryo until it reaches 
the blastocyst stage? How many years has this service been provided? 
Can the embryo be tested and diagnosed for chromosome abnormalities 
before being put back into the uterine cavity? If yes, does the process 
take place in the clinic or another laboratory and how good is it against 
the standards?  
 3.How many embryologists work in the laboratory? Do they work 
full-time or part-time? Clinics with embryologists who work only on 
specific days may have limitations in taking care of the embryos.

 4. Does the laboratory provide sperm freezing, egg freezing 
and embryo freezing services? If not, is the outside freezing 
and storage service provider up to standard and how efficient
is the safety system?

  Consideration of the success rate
 Each clinic’s report about the success rate may not 
use the same standards. Statistic reports may intentionally 
include or exclude some data in order to have a high success
rate. Data of difficult cases and cases with low potential to 
succeed may be avoided or the report may present only 
the age group with a high success rate. Remember that 
a clinic with a high success rate may not always be 
the best one. Married couples should ask each clinic for 
the statistical report of the pregnancy success rate. At least 
you should choose a clinic with an above-standard success 
rate. Besides the pregnancy rate, the miscarriage rate and 
the live birth rate in each age group of the mothers should 
also be considered.

  Consideration of the Treatment Cost
 The cost of the treatment is an important factor in 
choosing a clinic. Small clinics and clinics in medical school 
hospitals are usually much cheaper than big clinics and 
clinics in private hospitals. Married couples should ask for 
the details of the cost estimated by the staff. What does it 
cover? Does it cover the medical fee, the medication and 
the embryo freezing service? What are the payment terms? 
Do you pay when the actual cost occurs or do you have to 
pay in advance? In case an advance payment is required, 
what is the financial obligation if the treatment cycle is 
cancelled? Expensive treatments do not mean they are 
always the best. We should choose an affordable clinic 
based on our family’s income and the information we have 
collected. Some couples may need to go through several 
treatment cycles before they can make it. The choice should 
not be made because of the cheapest cost. Consideration 
should be given mainly to the treatment and the safety 
standards.
 Once a couple has had enough information and gone 
through the recommended ways to choose the right fertility 
clinic for themselves, they should call to get more information 
on the treatment, the estimated cost. The next step is 
to make an appointment for a visit and an introductory 
counseling session. If this gives good impression and 
confidence in the clinic and the doctor, the couple may 
decide to go for the treatment. If they are not confident 
yet, they may check out some other interesting clinics for 
comparison because one of the important success factors is 
the trust and the confidence in the doctor.  

ปัจจัยความสำาเร็จท่ีสำาคัญปัจจัยหน่ึงคือคู่สมรสต้องไว้ ใจและ
ม่ันใจในแพทย์ผู้รักษา
One of the important success factors is the trust and 
the confidence in the doctor.  
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ยากันแท้ง...กันแท้งได้จริงหรือ
โดย พญ.ปิยพันธ์  ปุญญธนะศักดิ์ชัย

เชื่อว่าคุณผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อ ‘ยากันแท้ง’ กันมาแล้ว หรือ บางท่านอาจเคยมีประสบการณ์ตรง
ในการใช้ยากันแท้งมาเอง  แท้จริงแล้ว ‘ยากันแท้ง’ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แล้วสามารถกันแท้ง

ได้สมชื่อยามั้ย วันนี้เจตนินได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยะพันธ์  ปุญญธนะศักดิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ 
นรีเวชวิทยา ที่จะมาแนะนำาให้รู้จักยากันแท้งกันค่ะ

เจตนิน: ปัจจุบันยากันแท้งที่เรารู้จักมีกี่ชนิด แต่ละชนิดมี
วิธีการใช้อย่างไรบ้างคะ

พญ.ปิยะพันธ์: ยากันแท้ง ที่เราพูดถึงกันโดยทั่วไปนั้นนะคะ 

เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่ง

แบ่งออกได้เป็น กลุ่มโปรเจสเตอโรนธรรมชาติ (Micronized 

Natural Progesterone) และกลุ่มโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ 

(Synthetic Progesterone)  โดยรูปแบบของการใช้ยา

แบ่งออกได้เป็นตามนี้ค่ะ

 1. รูปแบบกิน (Oral Micronized Natural Progesterone)  

หลังการรับประทานยา ยาส่วนหนึ่งจะถูกทำาลายโดย

แบคทีเรียในลำาไส้ ส่วนที่ถูกดูดซึมจะเข้าไปในกระแสเลือด

เข้าสู่ตับ ซึ่งโปรเจสเตอโรนอีกส่วนหนึ่งจะถูกทำาลายโดย

เอนไซม์ตับ ทำาให้เหลือโปรเจสเตอโรนที่ออกฤทธิ์ได้เพียง

แค่ 5-8% จึงทำาให้ต้องกินยาในขนาดที่สูง และเกิดผลข้าง

เคียงของยา ที่พบได้บ่อยก็คือ อาการง่วงซึม อ่อนเพลีย 

ปวดศีรษะ จึงทำาให้ยาในรูปแบบกินไม่เป็นที่นิยมค่ะ แต่ใน

ปัจจุบันได้มียาชนิดกินที่เป็นโปรเจสเตอโรนกึ่งธรรมชาติ กึ่ง

สังเคราะห์ (Dydrogesterone) ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่

กระแสเลือดได้ดีกว่ากลุ่มโปรเจสเตอโรนธรรมชาติชนิดกิน 

และสารที่เกิดจากการทำาลายของ (Dydrogesterone) ที่

ตับยังออกฤทธิ์โปรเจสเตอโรนได้ จึงทำาให้การออกฤทธิ์ใน

ร่างกายดีกว่าการใช้โปรเจสเตอโรนธรรมชาติชนิดกินค่ะ

 2. รูปแบบสอดช่องคลอด (Vaginal Progesterone) 

ยาชนดิสอดช่องคลอดน้ันมีหลายแบบ ท้ังเป็นเม็ด ข้ีผ้ึงอัดเม็ด 

และชนิดเจล ข้อดีของยาแบบสอดช่องคลอดคือ ยาไม่ถูก

ทำาลายด้วยตับ ทำาให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ในร่างกายได้

ยาวนานขึ้น และยาจะถูกดูดซึมผ่านมดลูกและออกฤทธิ์

โดยตรงที่มดลูก ทำาให้ระดับยาในมดลูกสูงกว่าในระดับเลือด 

จึงไม่ต้องใช้ยาในขนาดที่สูงเมื่อเทียบกับยาชนิดกิน ผลข้าง

เคียงของยายังพบได้บ้างแต่น้อยลง ได้แก่อาการมึนงง ง่วงซึม 

แต่ข้อเสียของยารูปแบบนี้คือ ตัวยาอาจระคายเคืองช่อง

คลอดได้นะคะ

 3. รูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะ (Progesterone Injection)  

ยาจะใช้ละลายในน้ำามัน แล้วฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทำาให้เกิด

ความเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด อาจเกิดปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อ

บริเวณที่ฉีดทำาให้เป็นไตแข็ง หรืออาจเกิดเป็นหนองได้ค่ะ 

และอาจเกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรงได้ ซึ่งมักไม่พบในรูปแบบ

ยากินและยาสอดช่องคลอด แต่ตัวยาจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า

ยารูปแบบอื่นๆ ค่ะ
เจตนิน: คุณหมอคะ นอกจากรูปแบบของยากินที่ไม่เป็น 
ที่นิยมแล้ว ยาที่ใช้ภายในอย่างแบบสอดช่องคลอดกับแบบ
ฉีด นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างไหนให้ผลดีกว่าคะ

พญ.ปิยะพันธ์: จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาต่างๆ พบ

ว่าการออกฤทธิ์ของยากันแท้งในรูปแบบสอดช่องคลอด

ไม่แตกต่างจากยารูปแบบฉีด ทำาให้ในปัจจุบัน ยาในรูปแบบ
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การสอดช่องคลอดได้รับความนิยมในการใช้มากที่สุดค่ะ 

เนื่องจากไม่เจ็บปวดจากการฉีดยา และการออกฤทธิ์ของยา

มีประสิทธิภาพดีค่ะ
เจตนิน: แล้วยากันแท้งส่งผลยังไงต่อการตั้งครรภ์ และช่วย
ลดการแท้งได้อย่างแน่นอนหรือเปล่าคะ

พญ.ปิยะพันธ์: ในรอบประจำาเดือนธรรมชาตินะคะ ฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรนจะถูกสร้าง และหลั่งโดยฟองไข่หลังจาก

การตกไข่ ที่เรียกว่าคอร์ปัสลูเตียม (Corpus Luteum) 

โดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนน้ีจะมีหน้าท่ีไปเปล่ียนเซลล์เย่ือบุ

โพรงมดลูกให้พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน และเมื่อเกิด

การตั้งครรภ์ขึ้น คอร์ปัสลูเตียมจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

เพื่อคงการต้ังครรภ์ต่อจนถึงอายุครรภ์ประมาณ 8-10 สัปดาห์

ซึ่งฮอร์โมนการตั้งครรภ์ hCG ที่สร้างจากรกจะสูงขึ้นจน

สามารถดำารงการตั้งครรภ์ต่อได้ โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัย

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอีก (Luteo-placenta Shift) และ

ในช่วงนี้เองคอร์ปัสลูเตียมก็จะเสื่อม และลดการสร้าง

โปรเจสเตอโรนลงค่ะ ดังนั้นกลุ่มยากันแท้งจึงมีบทบาทป้องกัน

การแท้งที่มีสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมของคอร์ปัสลูเตียม

เร็วกว่าปกติหรือมีการพร่องการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

(Luteal Phase Defect) แต่ถ้าการแท้งนั้นเกิดขึ้นจาก

สาเหตุอื่นๆ เช่น โครโมโซมหรือการพัฒนาของตัวอ่อนผิด

ปกติ มดลูกผิดปกติ หรือ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน การให้

ยากลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถลดการแท้งลงได้ค่ะ

เจตนิน: แล้วอย่างนี้นอกจากการใช้ยาร่วมกับการตั้งครรภ์
ธรรมดาแล้ว ยากันแท้งสามารถใช้กับการทำาเด็กหลอดแก้ว
สำาหรับคนที่มีลูกยากได้มั้ยคะ 

พญ.ปิยะพันธ์: ในการทำาเด็กหลอดแก้วนั้น เนื่องจาก

มีการใช้ยายับยั้งการตกของไข่ระหว่างการกระตุ้นไข่ ซึ่งยานี้

จะไปกดการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมองค่ะ ทำาให้เกิดภาวะ

การเสื่อมของคอร์ปัสลูเตียมเร็วกว่าปกติและเกิดการพร่อง

การสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมี

การเสริมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโดยการให้ยากันแท้งใน

ผู้ป่วยทุกราย จนถึงอายุครรภ์ประมาณ 8-10 สัปดาห์ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนจากรกจะสามารถดำารงการตั้งครรภ์

ต่อเองได้โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ต่ออีก และในรอบละลายตัวอ่อนที่ใช้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจน

เพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกสำาหรับการย้ายตัวอ่อนนั้น จะ

ไม่มีการสร้างฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจาก

รังไข่เลย จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยากลุ่มเอสโตรเจน 

ร่วมกับยากันแท้งค่ะ เพื่อดำารงการตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ 

8-10 สัปดาห์เช่นเดียวกัน

 ทีนี้เราก็ทราบถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องและประโยชน์ของ
ยากันแท้ง แต่นอกจากยากันแท้งที่ช่วยให้มีโอกาสทำาให้
คุณสมหวังมากขึ้นสำาหรับคนที่มีลูกยากแล้ว ทั้งนี้ก็ต้อง
ดูแลสุขภาพตัวเอง และสุขภาพครรภ์ให้ดีที่สุดประกอบกัน

ด้วยนะคะ 

druG FOr 
PrEvENTiNG MiSCarriaGE…

CaN ThEy rEally 
PrEvENT MiSCarriaGE? 

By Dr. Piyaphan Punyatanasakchai, M.D.
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Talk with the Doctor

ave you ever heard about ‘drug for preventing miscarriage’? Some 
may even have experience taking this drug yourselves. What 

really are ‘drugs for preventing miscarriage? But do you know 
what really ‘drug for preventing miscarriage’ are and what 

are their benefits? Can they really prevent miscarriage 
like their name? Today Jetanin is honored to 

have Dr. Piyaphan Punyatanasakchai with us. 
She specializes in OB/GYN and she is here to 
give us some advice about drugs for preventing 
miscarriage.

Jetanin: Currently, What are ‘drug for preventing miscarriage’? 
How many types of drugs for preventing miscarriage are 
available? 
Dr. Piyaphan: In general, drug for preventing miscarriage are classified 
as progesterone category which is divided into micronized natural 
progesterone and synthetic progesterone. There are different forms 
and routes of drug administration as follows:
 1. Oral form (Oral Micronized Natural Progesterone):  After taken, 
some part of the drug will be eliminated by the bacteria in 
the intestines. The absorbed part will enter the bloodstream and 
move on to the liver where some progesterone will be deactivated 
by liver enzymes leaving only 5-8 % of progesterone active. 
Therefore, a high dose is needed which often causes side effects 
including sleepiness, fatigue and headaches. For these reasons, 
oral administration is not widely used. However, right now there is 
Semi-synthetic progesterone (Dydrogesterone) for oral administration 
which can be absorbed into the bloodstream better than other oral 
form of natural progesterone. It is metabolite substance by liver also 
actions like active progesterone. As a result, its effect inside the body is 
better than the natural progesterone for oral administration. And need 
in low dose.
 2. Vaginal form (Vaginal Progesterone): There are various types of 
vaginal progesterone including tablets, glycerol suppositories and gel. 
Vaginal progesterone has several benefits; it isn’t deactivated by 
the liver and the progesterone effect is longer inside the body. 
Moreover, it is absorbed directly through the uterus which making 
the drug level in the uterus higher than in the bloodstream. That’s why 
there is no need to take a high dose compared to the oral form. 
Side effects can be found but less problematic, such as dizziness and 
sleepiness. However, vaginal in this form may cause vaginal irritation.
 3. Intramuscular injection form (Progesterone Injection): Oil is 
used to dissolve the drug which will cause pain at injection site 
and may lead to reaction of the tissue surrounding the injection site 
such as tissue hardening, pus formation or severe allergic reaction, 
However, this typeof drug administration takes effect more quickly than 
others.
Jetanin: Leaving beside the oral administration which is not
used much, would you please tell us the differences between 
the vaginal progesterone and the injection form? 
Dr. Piyaphan:  According to information collected from various studies, 
the activity of the vaginal progesterone for preventing miscarriage is not 
different from the injection form. Nowaday the vaginal administration 
is the one most widely used because there is no pain from injections 
and it works effectively.

Jetanin: How do drug for preventing miscarriage affect 
pregnancy? Can they really decrease miscarriage?
Dr. Piyaphan: In a natural menstrual cycle, progesterone 
hormone is produced and secreted from by the follicle after 
the ovulation which is called the corpus luteum. The function 
of progesterone hormone is to change the endometrium 
cells the uterus to be ready for the embryo implantation. 
Once the pregnancy takes place, the corpus luteum will 
continue to produce progesterone to maintain the pregnancy
until the 8th-10th week when the levels of hCG hormone 
produced by the placenta are high enough to maintain 
the pregnancy and at this point, progesterone is not necessary 
to maintain the pregnancy anymore (luteo-placenta shift). 
During this stage, the corpus luteum will deteriorate and 
decrease progesterone production. Therefore drug for 
preventing miscarriage plays a role in preventing miscarriage 
caused by unusually early deterioration of the corpus luteum 
or low progesterone production (luteal phase defect). 
However, if the miscarriage is caused by other problems 
such as abnormal chromosomes or abnormal embryo 
development, abnormal uterus or abnormal immunity, 
this drug will not decrease chances of having miscarriage.
Jetanin: How is the role of this drug in IVF treatment?
Dr. Piyaphan:  With the IVF process, we have to use 
injection (GnRH agonist or GnRH antagonist) to prevent 
natural ovulation. These injections will suppress 
the hormone production in the pituitary gland causing 
early deterioration of the corpus luteum and progesterone 
deficiency. That’s why it’s necessary to take supplemental 
progesterone as medications for preventing miscarriage until 
the 8th-10th week of the pregnancy when the progesterone 
produced from the placenta can maintain the pregnancy 
by itself. During the frozen-thawing cycle estrogen pills are 
used to prepare the endometrium for the embryo transfer, 
and this estrogen pills will suppress function of the ovary 
so in this cycle. The ovary will not produce both estrogen and 
progesterone hormone. That’s why it is very important to use 
estrogen pills together with drug for preventing miscarriage 
in order to maintain the pregnancy until the 8th-10th week.
 Now we know the correct way to use drugs for 
preventing miscarriage and their benefits. However, 
besides using these drugs for preventing miscarriage 
to raise hope for those experiencing problems with 
having a baby, you certainly need to take the best care 
of your health and you pregnancy too.
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ลายคนตั้งคำาถามว่าคุณภาพของครอบครัวคืออะไร วันนี้
เราได้พบกับคำาตอบแล้วจากครอบครัวของคุณอัจจิมา และ

พ.ต.ท.วราฤทธิ์ บำาเพ็ญบุญ ครอบครัวที่ได้รับการเติมเต็มให้กลาย
เป็นครอบครัวมีคุณภาพ ที่มาพร้อมกับความสุขจากลูกฝาแฝด 
‘น้องโอบกับน้องอุ้ม’ ซึ่งได้รับการดูแลโดยนพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ค่ะ

เจตนิน: คุณอัจจิมาและคุณวราฤทธิ์รู้จักเจตนินได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ
ให้มีบุตรยากคะ 
คุณอัจจิมา: คือท่านพลตำารวจเอกบุญเพ็ญ บำาเพ็ญบุญ คุณพ่อของสามี
รู้จักกับคุณหมอจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ และด้วยความที่มีบุตรยาก คุณพ่อ
ก็เลยแนะนำาให้มาที่นี่ค่ะ สาเหตุที่มารักษาก็เพราะมีปัญหาเรื่องของการผลิต
ไข่ค่อนข้างน้อย แล้วก็ประจำาเดือนมาไม่ปกติ รวมถึงเคยเป็นซีสด้วยค่ะ จึง
ทำาให้มีลูกยากกว่าคนอื่นค่ะ
เจตนิน: คุณอัจจิมามีความกังวลใจอะไรในการรักษาบ้างมั้ยคะ
คุณอัจจิมา: กังวลมากๆ ค่ะ จึงต้องหาทุกแนวทาง ทั้งฟังคนอื่น อ่าน
บทความ ทุกสิ่งอย่าง แรงบันดาลใจ แต่ว่าโชคดีที่มีคุณแม่ของสามี คุณหมอ
ทิพย์วดี บำาเพ็ญบุญ เป็นคุณหมอสูตินรีเวช มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ซึ่ง
คุณแม่ก็จะให้กำาลังใจตลอด และอธิบายว่าอย่างงี้นะลูก อย่างงี้นะ ทำาให้พี่
คลายความกังวลได้เยอะเลยค่ะ

เรื่องราวของคู่สามีภรรยาลูกฝาแฝด
เจตนิน: คุณหมอจงเจตน์ ใช้วิธีอะไรในการรักษาคุณอัจจิมาคะ จึงทำาให้
ตั้งครรภ์ได้ แถมได้ลูกแฝดอีกด้วย 
คุณอัจจิมา: คุณหมอใช้วิธี IVF กับ ICSI ค่ะ พอดูดไข่ออกมาแล้วได้จำานวนไข่
ทั้งหมด 7 ใบ แต่สมบูรณ์ที่จะเอามาทำาแค่ 2 ใบ คุณหมอก็เลยมองว่าใบแรก
จะทำา IVF ใบที่ 2 จะทำาเป็นแบบ ICSI ก็เลยลองทำาทั้ง 2 ใบ จนกลายเป็น
น้องโอบกับน้องอุ้มค่ะ  
เจตนิน: อยากทราบความรู้สึกของคุณอัจจิมาหลังจากทราบว่าตั้งครรภ์แล้วคะ
คุณอัจจิมา: ก่อนหน้านั้น ด้วยความที่รอผลตรวจไม่ไหว จึงโทรไปปรึกษา
คุณมาลัย พยาบาลที่ให้คำาแนะนำา และไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาเอง ปรากฏว่า
ขึ้นบวกสองขีด ความรู้สึกตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์ คือเราทำาสำาเร็จแล้ว และยิ่งดีใจ
เข้าไปอีก เมื่อทราบว่ามีลูกแฝด พอรู้สึกว่าเราจะเป็นแม่คนแล้ว ก็อยากบอก
ทุกคนว่าท้องแล้วนะ ร้องไห้แล้วก็ออกมาขอบคุณทุกคน คุณมาลัย พยาบาล 
คุณตุ่ม ทุกคนที่อยู่ตรงนั้น รู้สึกว่าที่เจตนินอบอุ่นจริงๆ ค่ะ
เจตนิน: อยากให้คำาแนะนำาอะไรกับคู่สมรสที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จบ้างคะ
คุณอัจจิมา: ถ้าคุณยังมีกำาลังใจ กำาลังกาย และคุณหมอบอกว่ายังทำาได้ ทำาเถอะค่ะ 
เพราะคนที่มีภาวะบุตรยาก เมื่อมีลูกแล้วจะเข้าใจเลยว่า ลูกคือของขวัญที่ล้ำาค่า
ที่สุด และพี่ก็มองว่าเจตนินเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุด ไม่อยากให้ไปเสียเวลา
กับที่อื่น บอกได้เลยว่าชั้น 1 ในเมืองไทย ก็ต้องเจตนิน
 ขอบคุณสำาหรับการแชร์ประสบการณ์ความสำาเร็จครั้งนี้ เชื่อหรือไม่ว่า
ตลอดการพูดคุยกัน เราเห็นแต่ความสุขของครอบครัวนี้ตลอดเวลา นั่นคง
เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณภาพให้ครอบครัวนี้ได้ หวังว่าเจตนินจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพให้กับครอบครัวของคุณได้เช่นกัน

Real Result Real Story

“The moment I knew I was pregnant I felt that 
I had achieved my goal. I was even happier when 
I knew they were twins! When I felt I was becoming 
a mother, I just wanted to tell everyone that I got 
pregnant. I cried and came out to thank everyone”

“ความรู้สึกตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์ คือเราทำ สำ เร็จแล้ว 
และยิ่งดีใจเข้าไปอีก เมื่อทราบว่ามีลูกแฝด 
พอรู้สึกว่าเราจะเป็นแม่คนแล้ว ก็อยากบอกทุกคนว่า
ท้องแล้วนะ ร้องไห้แล้วก็ออกมาขอบคุณทุกคน”

any people ask how we define quality of a family. 
Today we found the real answer from Khun Atjima 

and Pol.Lt.Col Wararit Bumpenboon whose family life 
has been filled with quality and happiness by their 
twin babies, ‘Nong Aob and Nong Aum’, under the care 
of Dr. Jongjate Aojanepong. 

Jetanin: How did Khun Atjima and Pol.Lt.Col Wararit 
Bumpenboon know about Jetanin? What were the causes 
of your difficulties in conceiving? 
Khun Atjima: Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon, my husband’s father 
knows Dr. Jongjate Aojanepong. We had troubles having a baby 
so he suggested us come here. The problem was low egg 
production and irregular periods and I had cysts before which 
made it more difficult to conceive.       
Jetanin: Were you worried about the treatment?
Khun Atjima: Yes, I was so worried so I tried to find every way to 
lessen my concerns. I sought people’s advice, read articles and 
things that gave me inspiration. Fortunately, my husband’s mother, 
Dr. Tipvadee Bumpenboon is an obstetrician and she is 
an expert in this field. She always gave me morale support 
and explained things to me all the time which helped a lot in 
lessening my worries
Jetanin: What was the method Dr. Jongjate used that 
made you pregnant and even have twins? 
Khun Atjima: The doctor used the IVF and ICSI methods. We 
retrieved 7 eggs but only 2 were mature. The doctor suggested 
that we use the IVF method with the first egg and the ICSI 
method with the second one. So we tried both eggs and they 
have become Nong Aob and Nong Aum.

Jetanin: How did you feel when you knew you got pregnant? 
Khun Atjima: Before that, I could not wait for the test result 
so I called Khun Malai, the nurse who gave me advice to buy 
the pregnant test and checked it myself. And the result was 
positive.The moment I knew I was pregnant I felt that I had 
achieved my goal. I was even happier when I knew they were 
twins! When I felt I was becoming a mother, I just wanted to 
tell everyone that I got pregnant. I cried and came out to thank 
everyone, Khun Malai, the nurses, Khun Tum and everyone who 
was there. I felt that Jetanin was such a warm and lovely place.
Jetanin: Would you like to give some suggestions to other 
married couples who have not achieved their goals yet? 
Khun Atjima: If you are still mentally and physically strong and 
if your doctor says it is possible then just go for it. As for people 
who have difficulties conceiving, when you have a child, you 
will realize this is the most precious gift. And I see that Jetanin 
is the right answer. Don’t waste time with other places, I can tell 
that the number 1 in Thailand is Jetanin. 
 We would like to thank Khun Atjima for sharing the success 
story with us today. Believe it or not, throughout the conversation 
and every minute, we see only happiness shining out of 
this family. This may be how quality of family life is created. 
We hope Jetanin will have an opportunity to take part in 
creating quality of your family life too. 

a STOry OF 
a MarriEd COuPlE
wiTh TwiN BaBiES

ขอขอบคุณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น 
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการสัมภาษณ์
Thank the Grand Fourwings Convention Hotel 
for the interview venue.
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“My professor advised me that besides advanced 
laboratory and good equipment, we also need great 
medical technologists and Jetanin has medical technologists 
with great expertise in different types of procedures.”

“อาจารย์ของหมอแนะนำ มาว่า นอกจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
และเครื่องมือต่างๆ ที่ดีแล้ว ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีด้วย 
และที่เจตนินก็มีนักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการต่างๆ เป็นอย่างมาก”

างครอบครัวแม้จะมีลูกยากแค่ไหน ก็ ไม่เคยหมดความหวัง 
มีความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีลูกให้ ได้ จนในที่สุดก็ทำาให้

ครอบครัวของพญ. ศรัณญา คำาพา และคุณบุญสนอง แสงงาม 
กลายเป็นครอบครัวคุณภาพ เมื่อสมาชิกตัวน้อย ‘น้องขนมต้มและ
น้องขนมตาล’ เกิดขึ้นในครอบครัวจากการดูแลของ นพ.สมเจตน์ 
มณีปาลวิรัตน์

เจตนิน: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้มีบุตรยากคะ
พญ.ศรัณญา: ตั้งใจว่าแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกเลย หลังจากแต่งงานกันมา
ก็พยายามกันมาตลอด ไม่ได้คุมกำาเนิด แต่ก็ยังไม่มีซะที และตอนนั้นก็ยัง
ไม่ทราบว่าจะต้องใช้วิธีไหนในการรักษา
เจตนิน: ทำาไมถึงเลือกเจตนิน และคุณหมอสมเจตน์คะ
พญ.ศรัณญา: จริงๆ แล้วที่ที่หมอเรียนก็มี Lab เกี่ยวกับการมีบุตรยากอยู่แล้ว 
และอาจารย์ของหมอแนะนำามาว่า นอกจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและ
เครื่องมือต่างๆ ที่ดีแล้ว ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีด้วย และที่เจตนินก็มี
นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการต่างๆ เป็นอย่างมาก 
เช่น การผสมตัวอ่อน รวมถึงอยากได้อาจารย์ที่ยังไม่อาวุโสมากนัก จึงได้มา
พบกับอาจารย์สมเจตน์ ด้วยความที่เป็น Young Staff ที่ดูวัยไล่เลี่ยกัน เวลา
คุยก็ง่ายๆ สบายๆ และอาจารย์สมเจตน์ก็เป็นคนแนะนำาให้เก็บไข่และผ่าน
กระบวนการปั่นสเปิร์มและผ่านกระบวนการ IVF ทำาครั้งที่ 1 และ 2 ยังไม่สำาเร็จ 
พอมาครั้งที่ 3 ถึงสำาเร็จ
เจตนิน: ประทับใจคุณหมอสมเจตน์อย่างไรบ้างคะ
พญ.ศรัณญา: ทุกอย่างเลยค่ะ อาจารย์สมเจตน์ตอบคำาถามชัดเจน ถามมาก 
ถามน้อย อาจารย์ตอบหมด ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ไม่ให้มองข้ามเลย เป็นคน
ใส่ ใจในทุกรายละเอียด ดูแลคนไข้ดีมาก แม้แต่เรื่องนิดเดียวที่คิดว่าไม่น่าจะ
เป็นอะไร คุณหมอก็ไม่ให้มองข้าม ต้องเจาะเลือดดู
เจตนิน: มีวิธีการดูแลและปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แล้วคะ
พญ.ศรัณญา: หลังจากทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว อาจารย์สมเจตน์ก็บอกให้ทำา
ตัวสบายๆ ด้วยความที่เราไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่มี

Real Result Real Story

n some families, no matter how hard it is, they never 
give up hope and they believe that they will have 

a child some day. This has finally made Dr. Saranya 
Khampha and Khun Boonsanong Sangngam’s family 
a quality family when their new little members, ‘Nong 
Khanomtom and Nong Khanontan’ were born under 
the care of Dr. Somjate Manipalviratn.

Jetanin: What were the causes of your difficulties conceiving?
Dr. Saranya: I intended to have a child right after our wedding. 
We had been trying, we were not on birth control but we never made it. 
At that time we did not know what kind of treatment to take.
Jetanin: Why did you choose Jetanin and Dr. Somjate?
Dr. Saranya: Actually my medical school has a fertility laboratory. 
My professor advised me that besides advanced laboratory and 
good equipment, we also need great medical technologists and 
Jetanin has medical technologists with great expertise in different  
types of procedures such as the fertilization procedure. Other than
that, we did not want to have a senior doctor and so we came 
to see Dr. Somjate. Having a young doctor whose age is similar 
to ours, we feel at ease when we talk with him. Dr. Somjate 
advisedthat we collect the eggs, go through sperm centrifugation 
and the IVF process. We failed the first and the second times and 
succeeded the third time.   
Jetanin: What is your impression of Dr. Somjate?
Dr. Saranya: Everything. Dr. Somjate gives us clear answers whether 
they are big or small questions. He never looks over small problems, 
he is attentive to detail and he takes such good care of his patients. 
Even a tiny little problem that we thought should be okay, he would not 
ignore it and I had to take a blood test to check it out.

Jetanin: How did you take care of yourself when you knew 
you got pregnant?
Dr. Saranya: After I found out I was pregnant, Dr. Somjate 
told me to take it easy. I did not have any complications during 
pregnancy or labor pain so there were no problems in the first 
pregnancy. The second pregnancy which was natural was 
different. The problem was a hard stomach and I had to have it 
monitored every 30 weeks, get vaccinated and rest until the delivery 
at 37 weeks which was also under Dr. Somjate’s care.  
Jetanin: Are you thinking of having another child?
Dr. Saranya: In fact we still have some frozen eggs so we are 
not sure yet. We may have another child because I have not 
had a sterilization. The doctor is teasing me that my uterus is 
beautiful and whether I will have another child or not.  
Jetanin: Please give some advice for other married couples 
who are still trying. 
Dr. Saranya: You have to have confidence in technology and 
the doctor. Some people change the clinic and the doctor 
after failing the first time. This makes the treatment procedures 
discontinued. Some people may be lucky and made it 
the first time but we may not be in that group. When there is still 
a chance, we have to keep trying. I see many people who give 
up after failing just once. 
 It is clear that confidence is one of the success factors 
that will finally lead you to a quality family. Jetanin hopes 
to help build confidence in all families who have not 
succeeded and walk in hands with every couple towards 
such quality family.

เรื่องราวของคู่สามีภรรยาลูกสอง

a STOry OF 
a MarriEd 

COuPlE wiTh 
TwO ChildrEN

การเจ็บครรภ์มาก่อน ก็เลยไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ในระหว่างตั้งครรภ์แรก แตกต่าง
จากครรภ์ที่ 2 ที่มีด้วยวิธีธรรมชาติ แต่มีปัญหาเรื่องท้องแข็ง ทุกๆ 30 สัปดาห์
ก็ต้องมามอนิเตอร์อยู่บ่อยๆ มาฉีดวัคซีน และก็ต้องพักจนกระทั่งประคองมา
จนได้ 37 สัปดาห์ ก็ถึงได้คลอด ซึ่งอยู่ในการดูแลของอาจารย์สมเจตน์เช่นกันค่ะ
เจตนิน: คิดจะมีอีกสักคนมั้ยคะ
พญ.ศรัณญา: จริงๆ ไข่ที่แช่แข็งไว้ก็ยังมี ก็ไม่แน่ อาจจะมีอีก เพราะยังไม่ได้
ทำาหมัน อาจารย์ยังแซวอยู่เลยว่า มดลูกสวยมาก จะมีอีกรึเปล่า
เจตนิน: อยากให้คำาแนะนำาอะไรกับคู่สมรสที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จบ้างคะ
พญ.ศรัณญา: ต้องเชื่อมั่นในเทคโนโลยี และเชื่อมั่นในหมอ บางคนพอไม่ได้ 
ครั้งนึงก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนหมอ มันก็ทำาให้กระบวนการต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง 
บางคนอาจเป็นคนที่โชคดีประสบความสำาเร็จในครั้งแรก แต่เราอาจจะไม่ใช่
คนกลุ่มนั้น เมื่อมันยังมีโอกาสเราก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆ มีหลายคนนะที่เห็น 
พอไม่ได้ครั้งนึงก็ไม่เอาแล้ว
 เห็นได้ชัดเจนว่า ความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความสำาเร็จ 
ที่ทำาให้คุณภาพเกิดขึ้นกับครอบครัวในที่สุด และเจตนินก็หวังว่าจะร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับครอบครัว ที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จให้ไปสู่คุณภาพแบบ
ครอบครัวนี้ได้เช่นกัน
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จจุบันปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรยากนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งวิธีการ
รักษาภาวะมีบุตรยากนั้นจะแตกต่างกันไปในคู่สมรสแต่ละคู่ ขึ้นกับสาเหตุ

หรือความผิดปกติที่พบ เพื่อความสำาเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย
การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  (Assisted Reproductive Technology 
หรือ A.R.T) จึงต้องมีการปรับปรุง คิดค้น และพัฒนาอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะบลาสโตซิสท์ ได้
สำาเร็จ  โดยการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนได้เป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ที่มีคุณภาพ
นั้น เป็นการคัดเลือกตัวอ่อนตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง จากงานวิจัยพบว่าตัวอ่อน
ที่มีโครโมโซมปกติจะสามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในระยะนี้ได้มากกว่าตัวอ่อน
ที่พบความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนั้นตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสท์
ยังเป็นตัวอ่อนในระยะที่เหมาะสมกับสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกและพร้อมที่
จะทำาการฝังตัวมากกว่า จะเห็นได้จากความสำาเร็จของการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นใน
รอบที่มีการใส่กลับตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสท์  การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึง
ระยะบลาสโตซิสท์และใส่กลับตัวอ่อนในระยะนี้  จึงเป็นอีกก้าวของความสำาเร็จใน
การรักษาภาวะมีบุตรยาก

About Know How

By Wittika Pittayaamornwong, MT.

การแช่แข็งตัวอ่อนบลาสโตซิสท์
โดย ทนพญ.วิตติกา พิทยาอมรวงศ์ 

ปัจจุบันน้ันได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะเล้ียงตัวอ่อนจนถึง
ระยะบลาสโตซิสท์ ได้สำาเร็จ
Evidence for such effort is the present advanced 
embryo culture technology that enables embryos 
to reach the blastocyst stage. 

การแช่แข็งตัวอ่อนบลาสโตซิสท์มีประโยชน์อย่างไร?
 นอกจากการใส่กลับตัวอ่อนทันทีในรอบท่ีมีการกระตุ้นไข่แล้ว การแช่แข็ง

ตัวอ่อนเพ่ือใส่กลับในคร้ังต่อไปเม่ือเย่ือบุโพรงมดลูกมีภาวะเหมาะสมพร้อม

สำาหรับการฝังตัว ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสความสำาเร็จใน

การรักษา เนื่องจากในรอบที่มีการกระตุ้นไข่ อาจเกิดการ trauma ของ

เยื่อบุโพรงมดลูก และภาวะเครียดจากการรักษา ซ่ึงในปัจจุบันห้องปฏิบัติการ

เลี้ยงตัวอ่อน สถานพยาบาลเจตนิน สามารถพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็ง

ตัวอ่อน เพื่อให้ตัวอ่อนยังคงคุณภาพ โดยวัดจากอัตราการรอดของตัวอ่อน

หลังจากการละลายอยู่ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 95 นอกจากนั้นในคู่สมรส

บางรายที่มีการกระตุ้นรังไข่ และได้ไข่เป็นจำานวนมากและพบว่ามีการ

ปฏิสนธิและแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ที่มีคุณภาพหลายตัว 

เทคนิคการแช่แข็งตัวอ่อนจึงเป็นประโยชน์และมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก

ที่จะช่วยให้คู่สมรสไม่ต้องทิ้งตัวอ่อนที่ดีเหล่านั้นไป และสามารถเก็บรักษา

ตัวอ่อนไว้ ในการรักษาครั้งต่อไป

 ตามธรรมชาติแล้วตัวอ่อนจะเจริญเติบโตเป็นระยะต่างๆ

ระหว่างการเคลื่อนที่จากท่อนำาไข่มาสู่โพรงมดลูกเพื่อฝังตัว ตัว

อ่อนที่เคลื่อนมาบริเวณท่อนำาไข่จะเป็นตัวอ่อนในระยะ 4-8 เซลล์ 

และเมื่อเดินทางมาถึงโพรงมดลูกตัวอ่อนจะเจริญเติบโตพร้อมที่จะ

ฝังตัว ซึ่งตัวอ่อนในระยะนี้ ก็คือตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสท์นั่นเอง 

ดังนั้น ตัวอ่อนในระยะนี้จึงเป็นตัวอ่อนในระยะที่มีความเหมาะสม

กับการใส่กลับ (Embryo Transfer) เพราะมีความใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติที่สุด

การแช่แข็งตัวอ่อนบลาสโตซิสท์ที่เจตนินเลือกใช้?
 Vitrification เป็นเทคนิคในการแช่แข็งตัวอ่อนที่เจตนิน เลือกใช้ 
เนื่องจากให้ผลอัตราการรอดของตัวอ่อนหลังจากการละลายที่สูงกว่า
วิธีอื่นๆ และพบความสำาเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่าวิธีแบบดั้งเดิม 
จากการเก็บสถิติการใส่กลับตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ท่ีผ่านการแช่แข็ง
ด้วยวิธีนี้ของทางสถานพยาบาลเจตนิน พบว่าคนไข้มีอัตราการตัง้ครรภ์
เพิ่มสูงขึ้น โดยอยู่ที่ร้อยละ 46 และวิธีนี้ยังเป็นที่นิยมและใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน

วิธีการแช่แข็งตัวอ่อนบลาสโตซิสท์มีอะไรบ้าง?
 การแช่แข็งตัวอ่อนแบบช้าๆ (Slow Freezing) เป็นวิธีดั้งเดิม

และใช้กันมาก โดยการทำาให้ตัวอ่อนเย็นลงอย่างช้าๆ และต้องอาศัย

เครื่องมือเพื่อช่วยในการแช่แข็ง การแช่แข็งด้วยวิธีนี้หากปล่อยให้น้ำายา

ที่ใช้ในการแช่แข็ง แข็งตัวเอง จะทำาให้เกิดผลึกน้ำาแข็งและทำาลายเซลล์

ตัวอ่อนได้ จึงต้องอาศัยเทคนิคเพื่อช่วยไม่ให้เกิดผลึกน้ำาแข็งขึ้น ปัจจุบันวิธี

นี้ไม่เป็นที่นิยมในการแช่แข็งตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ เนื่องจากให้อัตรา

การรอดชีวิตหลังการละลายค่อนข้างต่ำา

 การแช่แข็งแบบอัลตร้าแรพพิด (Ultrarapid Freezing) เป็นวิธี

แช่แข็งตัวอ่อนโดยใช้น้ำายาที่มีความเข้มข้นสูง และการลดอุณหภูมิลงอย่าง

รวดเร็ว วิธีนี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาสูง แต่พบว่าความสำาเร็จใน

การตั้งครรภ์ยังต่ำากว่าการแช่แข็งด้วยวิธี Slow Freezing จึงไม่เป็นที่

แพร่หลายมากนัก

 การแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification) เป็นวิธีที่พัฒนามาจาก 

Ultrarapid เป็นการแช่แข็งตัวอ่อนโดยการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว 

จนน้ำายามีสภาพเป็นผลึกใสคล้ายแก้ว วิธีการทำาให้เย็นลงอย่างรวดเร็วนี้

จะสามารถป้องกันการเกิดผลึกน้ำาแข็งที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อ

เซลล์ตัวอ่อนได้ การแช่แข็งแบบ Vitrification น้ีไม่ต้องอาศัยเครื่องมือมากนัก 

แต่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำานาญของนักวิทยาศาสตร์

 คุณรู้หรือไม่ ?
 Blastocyst เป็นตัวอ่อนระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมที่จะฝังตัวมี

จำานวนเซลล์ 120 – 150 เซลล์ ตัวอ่อนระยะนี้จะแบ่งเซลล์ออกเป็น 2 

ชนิดคือ

• Inner cell mass เป็นเซลล์ช้ันใน ท่ีจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารก

• Trophectoderm เป็นเซลล์รอบนอก ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะเจริญไปเป็นรก

laSTOCyST 
FrEEziNG
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About Know How

Infertility is a rising problem now. 
Treatment methods for infertility 

vary in different couples depending 
on the causes or the types of disorders 
found. To achieve better success 
rates of treatments for infertility, 
it is very important that the Assisted 
Reproductive Technology (A.R.T) 
continues to undergo improvement, 
innovation and development. Evidence 
for such effort is the present advanced 
embryo culture technology that 
enables embryos to reach the blastocyst 
stage. The embryo culture that brings
the embryos up to become high quality 
blastocysts is a natural method of embryo 
selection. Research found that more 
embryos with normal chromosomes 
will grow up to this stage compared 
to those with abnormal chromosomes. 
Therefore, the embryo culture that 
allows us to have the embryos cultured 
and transferred at this stage has 
become another important step towards 
the success treatments for infertility. 

What are the Benefits of Blastocyst Freezing?
 Besides putting the embryo back into the uterine cavity immediately during 
the same cycle that the ovarian stimulation was done, freezing the embryo and 
putting it back the next cycle when the inner lining of the uterus is in suitable 
condition for the implantation is another option to increase chances of success. 
The reason is that in the ovarian stimulation cycle, trauma to the inner lining 
of the uterus may occur and the patient may be under stress because of 
the treatment. At present Jetanin’s embryo culture laboratory has developed 
our embryo freezing technique that allows us to have high quality embryos, 
as reflected in the thaw survival rate above 95. Some couples undergoing ovarian 
stimulation get many eggs. The eggs are fertilized, divide up and end up
becoming many high-quality blastocysts. The embryo freezing technique is 
therefore very beneficial and very important in helping the married couples to keep 
those high quality embryos for the next treatment instead of discarding them.

The Blastocyst Freezing Technique Jetanin Choose to Use?
Vitrification is the blastocyst freezing technique Jetanin choose to use 

because the thaw survival rate of the embryos is higher than other techniques and 
the pregnancy success rate is higher than the traditional technique. According to 
Jetanin’s statistics, the embryo transfers during the blastocyst stage after using 
this freezing technique resulted in a higher pregnancy success rate at 46 percent. 
This is a preferred technique being widely used today.

What are Methods of Blastocyst Freezing?  
Slow Freezing: This is a traditional method and has commonly been use. 

It involves slowly cooling down embryos with special freezing equipment. With 
this method, if the freezing solution gets frozen by itself, the ice crystal formation 
will be damaging to the embryos. Special techniques must be applied to avoid 
the occurrence of ice crystals. At present, this method is not used much in embryo 
freezing at the blastocyst stage because it gives rather low thaw survival rate.
 Ultrarapid Freezing: This embryo freezing method uses a high concentration 
of freezing solution and rapid temperature reduction. It does not need expensive 
equipment but the pregnancy success rate is lower than the slow freezing 
method so it is not used a lot.
 Vitrification: This is the method developed from the ultrarapid method. It is 
embryo freezing through rapidly dropping temperature until the freezing solution 
forms glass-like clear crystals. The rapid temperature reduction can prevent 
ice crystal formation that is damaging to the embryos. The vitrification method 
does not rely much on equipment but it needs scientists who have a high level of 
technical skills and expertise.

 Do You Know? 
 Blastocyst is a grown up embryo, ready to implant. At this stage, it has 
120-150 cells, differentiated into 2 types of cells
 • Inner cell mass, the inner cells that will grow up and become a fetus
 • Trophectoderm, the outer cells that will develop into placenta
 Naturally, an embryo will grow through different stages while moving from 
the fallopian tube into the uterus cavity to implant. In the fallopian tube, an embryo 
has 4-8 cells. When reaching the uterus, it will have fully developed, ready to 
implant. At this time, the embryo becomes a blastocyst, the most suitable stage 
for an embryo transfer because it is most similar to the natural condition.

อ้างอิง/ References: 1.Shaw JM, Oranratnachai A, Trounson A. Cryopreservation 
of oocyte and embryos. In: Trounson A, Gardner D,editors. Handbook of in 
vitro fertilization. Florida: CRC Press, 1993:213-36 2.Trounson A. Embryo 
cryopreservation. In: Wood C, Trounson A. editors. Clinical in vitro fertilization. 
2nd ed. London: Springer-Verlag, 1989:127-42. 3.Trounson A, Peura A, 
Kirby C. Ultra rapid freezing: a new low-cost and effective method of embryo 
cryopreservation. Fertil Steril 1987;48:843-50

rEGNaNCy TOxEMia, 
ThE daNGEr riGhT BESidE 

PrEGNaNT wOMEN

นภาวะการตั้งครรภ์  พบว่าในบางครั้งการตั้งครรภ์ก็มาพร้อม
กับปัญหาจนทำาให้เกิดความกังวล และความกลัวในผู้หญิงที่

กำาลังตั้งครรภ์ สิ่งหนึ่งที่จะทำาให้ความกังวลและความกลัวที่มา
กับการตั้งครรภ์นั้นลดน้อยลงนั่นก็คือ  การทำาความเข้าใจถึง
ภาวะต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับการตั้งครรภ์ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
ปัญหาของการตั้งครรภ์ที่มักพบได้บ่อยๆ เรื่องหนึ่งก็คือ ภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ

ometimes pregnancy comes with problems 
bringing worries and fears to pregnant women. 

One thing that can reduce worries and fears 
coming with the pregnancy is getting the right 
understanding of conditions during pregnancy. 
A problem commonly found during pregnancy is 
pregnancy toxemia.

About Know How

By Suphatthra Puangsontia, MT.

ภาวะครรภ์เป็นพิษ  
ภัยร้ายใกล้ตัวของเหล่าคุณแม่ 
โดย ทนพญ.สุภัทรา พวงสันเทียะ

ส่ิงหน่ึงท่ีจะทำาให้ความกังวล 
และความกลัวท่ีมากับ
การต้ังครรภ์น้ันลน้อยลง
น่ันก็คือ การทำาความเข้าใจ
ถึงภาวะต่างๆ ท่ีจะมาพร้อม
กับการต้ังครรภ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
One thing that can 
reduce worries and 
fears coming with 
the pregnancy is getting 
the right understanding 
of conditions during 
pregnancy. 

Blastocyst เป็นตัวอ่อนระยะท่ีเจริญ
เติบโตเต็มท่ี พร้อมท่ีจะฝังตัว
Blastocyst is a grown up 
embryo, ready to implant. 
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 ก่อนอื่นต้องมารู้จักก่อนว่าภาวะครรภ์เป็นพิษ คืออะไร
 ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์ (Pregnancy-induced 

Hypertension หรือ Pre-eclampsia/Preeclamsia ซึ่งศัพท์ดั้งเดิม คือ 

Toxemia of pregnancy) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือ

เท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร (มม.) ปรอท ร่วมกับมีภาวะโปรตีน หรือไข่ขาว

ในปัสสาวะสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่ง

จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ อุบัติการณ์ของครรภ์

เป็นพิษพบร้อยละ 3-5 ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าน่าจะ

เกิดจากปัจจัยหลายประการ จากการศึกษาวิจัยพบว่าเกิดจากความไม่สมดุลย์

กันระหว่างโปรตีนบางตัวที่ร่างกายสร้างขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ กลไกใน

การสร้างสารเคมีที่มช่ืีอว่า Prostaglandin สาร Prostaglandin บางตัวออกฤทธิ์ 

ทำาให้หลอดเลือดขยายตัว บางตัวออกฤทธิ์ทำาให้หลอดเลือดหดตัว คุณแม่ที่

เกิดครรภ์เป็นพิษจะสร้างที่ Prostaglandin ทำาให้เส้นเลือดหดตัวมากกว่า เมื่อ

หลอดเลือดมีการหดตัวจึงทำาให้เกิดความดันสูงตามมา และเส้นเลือดดังกล่าว

ยังปล่อยน้ำาที่อยู่ในหลอดเลือดให้รั่วซึมออกนอกเส้นเลือดอีกด้วย นอกจากนั้น

ยังมีการกล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การสร้างฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์

ที่มากกว่าปกติและปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ปัจจุบันแพทย์และนักวิทยาศาสตร์

กำาลังศึกษาและวิจัยเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนี้

 คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรระวังอาการดังต่อไปนี้
1. ปวดศีรษะรุนแรง มีอาการตาพร่ามัว หรือมองเห็นแสงเป็นจุดๆ หรือเห็นแสง

 วูบวาบร่วมด้วย

2. มีอาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่

3. คลื่นไส้อาเจียน แม้ว่าเป็นอาการแพ้ท้องโดยท่ัวไปก็ตาม แต่ถ้าหากมีอาการอ่ืน

 ร่วมด้วยควรไปพบแพทย์

4. มีอาการบวมตามใบหน้า มือ ข้อมือ และเท้า

5. น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปอย่างรวดเร็ว

6. ลูกดิ้นน้อยลงและท้องไม่ค่อยโตขึ้นตามอายุครรภ์ ซึ่งเกิดจากการที่เลือดไป

 เลี้ยงมดลูกลดลง

 มีผลกระทบอย่างไรต่อคุณแม่
 เมื่อหลอดเลือดตีบ แคบ และรั่วง่าย อวัยวะต่างๆ ได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลง 

ไตทำางานลดลงทำาให้ประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายลดลง เกิด

การคั่งของของเสีย ปัสสาวะจะน้อยลง หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำาให้ไตวายได้

ตับจะขาดเลือดไปเลี้ยง หรืออาจพบว่ามีเลือดออกในเยื่อหุ้มตับ มีน้ำาคั่งใน

ถุงลมปอด ทำาให้หายใจลำาบาก มีน้ำาคั่งใต้ผิวหนังทำาให้เกิดอาการบวมที่ปลายมือ 

ปลายเท้า หน้าและเปลือกตาในรายที่เป็นมากอาจเกิดอาการชักมีเลือดออก

ในสมองและอาจเสียชีวิตได้

  มีผลกระทบอย่างไรกับลูกในครรภ์
 เนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณมดลูกลดลง ทำาให้เกิดภาวะทารก

เติบโตช้าในครรภ์ได้ ในรายที่เป็นรุนแรงทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้

  การตรวจวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษ 
 ภาวะสำาคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยคือ

•ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

•น้ำาหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ้าเพิ่มมากกว่า 1 กิโลกรัม

ต่อสัปดาห์

•การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะจากแผ่นทดสอบหาโปรตีนมากกว่า

หรือเท่ากับ 1+

•การตรวจระดับโปรตีนส่งเสริมการสร้างหลอดเลือด หรือ PIGF และ

โปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือด หรือ sFlt-1 มาใช้ร่วมกับการวัด

การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดที่เลี้ยงมดลูก (Uterine artery) 

เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงรวมถึงความรุนแรงของ

การเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ

•จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนั้น ส่งผลกระทบ

ต่อทั้งคุณแม่และลูกในครรภ์ บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอันตรายถึงขั้น

เสียชีวิตได้ แต่โดยทั่วไปแล้วโรคนี้สามารถให้การดูแลรักษาให้ปลอดภัยได้

ท้ังแม่และลูกในครรภ์ โดยคุณแม่ควรมาฝากครรภ์ต้ังแต่เร่ิมมีการตั้งครรภ์

อย่างสม่ำาเสมอ และควรเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการแสดงต่างๆ รวมทั้ง

ภาวะที่ช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้นของภาวะครรภ์เป็นพิษ และเมื่อคุณ

แม่พบว่าตนเองมีอาการดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น ควรรีบทำาการปรึกษา

สูติแพทย์ทันที เพื่อที่แพทย์จะได้ทำาการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ และ

ให้การรักษาก่อนที่โรคจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะมีลูกน้อย

คุณแม่มือใหม่ทุกคนอย่าลืมปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ เพื่อความปลอดภัย

ของตัวคุณแม่เองและลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ด้วยค่ะ

 First of All, Let’s Get to Know What Pregnancy Toxemia is.
 Pregnancy toxemia (Pregnancy-induced hypertension or 
pre-eclampsia/preeclamsia or originally known as toxemia of 
pregnancy) is  a condition characterized by high blood pressure 
at 140/90 mmHg or above associated with significant amounts of 
protein or the egg white-like substance in the urine of a pregnant 
woman. This is a severe complication during pregnancy that has 
a big effect on the mother and the baby’s health. Toxemia is found 
in 3-5% of pregnancies. Until now the causes are not clearly known 
but it is believed to be affected by many factors. Research found 
that it is from an unbalance production of some proteins during 
pregnancy. For example, the production process of a chemical 
called prostaglandin. The actions of some prostaglandins make 
blood vessels expand while others make them shrink. Pregnant 
women with toxemia tend to produce more prostaglandins 
that make blood vessels shrink. The vessel shrinkage leads to 
high blood pressure and such blood vessels will let the water 
inside the vessels leak out. Some other factors being linked to 
toxemia include the genetics, the high level of pregnancy hormone 
and the immune response. Scientists and doctors are working on 
research studies to identify the actual causes of this disease.

    Who has the Highest Risk of Having This Condition?
 Even though we do not know exactly what are the real 
causes of pregnancy toxemia but there are many factors 
leading to higher risk of this condition in pregnant women:

 •Age: Pregnant women less than 20 or over 35 years of age
•Weight: Overweight pregnant women or those with a BMI 
   (Body Mass Index) 35 or above
•Present health problems/diseases: For example,diabetes,

 high blood pressure, systemic lupus erythematosus, kidney
  disease and migraine
•The length of the interval between pregnancies: The 
 disease is found mostly in women with the second  
 pregnancy that is  over 10 years after the first one.  
•Family history of toxemia: Women with the mother or 
   sisters  having this condition before
•Twin pregnancy

 Pregnant Women Should Watch for These Signs.
1.  Severe headaches associated with blurry vision or seeing spots 
or flashes of light
2.  Abdominal pain around the xiphoid area
3. Nausea and vomiting, even though these are common 
conditions during pregnancy but if there are other associated signs, 
you should see the doctor.
4.  Swelling in the face, hands, wrists and feet
5.  Sudden weight gain
6.  Decreased fetal movement and poor fetal growth (small for 
gestational age) caused by decreased blood flow to the uterus

 What are the Effects on the Mother?
 When blood vessels constrict, narrow and leak easily, 
all your body organs will get less blood supply. The kidney will not 
work as well as it used to which will lead to decreased efficiency 
of the waste removal system, a build-up of waste products 
and less urine. If no proper treatment is provided, it can lead to 
kidney failure, shortage of blood supply for the liver or bleeding 
in the membrane surrounding the liver, an excess collection of 
watery fluid in the air sacs of the lung causing difficult breathing, 
excess water under the skin resulting in swelling in the fingers, 
toes and eye lids. In severe cases, there may be muscle spasm, 
bleeding in the brain and the patient may die.

 What are the Effects on the Fetus?
 Decreased blood supply to the uterus can cause slow baby 
growth. In severe cases, the baby may die in the womb.

 Diagnosis of Pregnancy Toxemia   
 Major symptoms used to diagnose pregnancy toxemia  
• High blood pressure at 140/90 mmHg or greater
• Sudden weight gain, especially if it is more than 1 kilogram per  week
• The protein test for urine is 1+or above on the dipstick test.
• The tests to measure the level of the protein that encourage 
blood vessel growth or PIGF and the protein that inhibits 
the formation of new blood vessels or sFlt-1 are used together 
with the test to measure the blood flow in the uterine arteries 
to screen for pregnancy toxemia and assess the risk and 
the severity of the condition.
• As mentioned above, toxemia of pregnancy affects both 
the mother and the fetus. In severe cases, it can cause death. 
However, in general this disease can be treated to keep 
the mother and the fetus safe. Pregnant women should get early 
and regular prenatal care, keep eyes on and regularly watch 
for relevant signs and symptoms that help early detection of 
the pregnancy toxemia. If any pregnant woman finds that you 
have any sign or symptom as mentioned earlier, you should 
consult with your obstetrician immediately so he or she can 
conduct an early diagnosis and give treatment before the disease 
becomes more severe. To conclude, before the baby is born, any 
new mother should make sure you get a good consultation with 
your doctor for your own safety and also for your little baby in 
the womb. 

อ้างอิง/References:
•http://www.pregnancysquare.com/aboutmom/about-the-
disease/232/
•http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=23#.
Uxsu7WKSxtY
•http://www.momypedia.com/
•http://www.hiqkidsclub.com/pregnancy/common_health_
worries/article/pre-eclampsia
•http://loograk.com 
•http://www.iammomsociety.com/library-being/tag
•http://www.vcharkarn.com/varticle/40874
•http://www.elib-online.com/doctors3/lady_toxemia05.html
•https://www.bumrungrad.com/healthspot/march-2013/
preeclampsia-screening

 ใครมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ ได้มากที่สุด
 ถึงแม้เราจะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของภาวะครรภ์เป็นพิษ 

แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างท่ีทำาให้หญิงมีครรภ์บางท่านมีภาวะเส่ียงกว่าคนอื่นๆ 

นั่นคือ

• อายุ สตรีที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปีหรือมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 

• น้ำาหนัก สตรีต้ังครรภ์ท่ีอ้วนเกินไป หรือมีดัชนีมวลกายต้ังแต่ 35 ข้ึนไป 

• โรคประจำาตัวในปัจจุบัน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลูปัส 

(systemic lupus erythematosus) โรคไต และไมเกรน

• ระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ ์ ส่วนใหญ่จะพบในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ลูก

คนที่สองห่างจากครรภ์แรกมากกว่า 10 ปี 

• ประวัติการมีภาวะครรภ์เป็นพิษ หากคุณหรือมารดาหรือพี่สาว/

น้องสาวของคุณเคยมีภาวะนี้มาก่อน 

• ภาวะตั้งครรภ์แฝด
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สมาร์ท ไลฟ์สไตล์

  MarT 
   liFESTylES

  เลิกการดำ เนินชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซะใหม่

 ในโลกที่มีความทันสมัยมากขึ้น การดำาเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือการมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้อง เพิ่มมากขึ้นตามไป

ด้วย ผู้คนมากมายนึกไม่ถึงว่า ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองดำาเนินอยู่นั้น อาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ และ/หรือเป็นสาเหตุของ

โรคต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งอาจเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หรือโชคไม่ดีก็อาจรักษาไม่หาย ทั้งนี้ ตัวของเราเองนี่แหละ

ที่สามารถจะเปลี่ยนให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีท่ามกลางการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่นี้ได้ หากหันมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต โดย

การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การออกกำาลังกายที่เหมาะสม ดื่มน้ำาให้เพียงพอ การนอนหลับตรงเวลา ตลอดจนหลีกเลี่ยง

สุขนิสัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพซึ่งที่เห็นกันง่ายๆ ได้แก่ การสูบบุหร่ี การด่ืมมาก การไม่ออกกำาลังกาย การนอนดึก 

และการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณประโยชน์  ดังนั้น หากเราไม่ต้องการที่จะเจอกับปัญหาสุขภาพในวันข้างหน้า ซึ่งส่งผล

กับคุณภาพการใช้ชีวิต เราควรต้องหันมาปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเสียตั้งแต่วันนี้ ซึ่งใหม่ๆ ก็อาจ

ทำาได้ยาก แต่ถ้าได้เริ่มลงมือทำาจนเป็นกิจวัตรแล้ว ก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

  มากเกินไป ไม่เคยดี

 เราทุกคนต่างรู้กันดีว่า การทำาอะไรก็ตามต้องมีความพอดี อะไรที่มากเกินไป มักจะส่งผลเสียมากกว่าสุขนิสัยของ

การรับประทานอาหารก็เช่นกัน คนส่วนใหญ่เมื่อเจอของที่ชอบ ของที่อร่อยโดยเฉพาะอาหารแปรรูปก็มักจะเผลอกินมาก 

กินบ่อย เพราะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ ประกอบกับขาดการออกกำาลังกาย หมดเวลาไปกับการทำางานมากเกินไป ซึ่งเป็นการ

นำาไปสู่ไลฟ์สไตล์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เราควรจะระลึกกันว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า ต้องได้รับการดูแล เพื่อให้เรามีชีวิตที่ยืนยาว

อย่างมีคุณภาพ เราควรเลือกที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์ อุดมด้วยสารอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ฝึกตัวเองให้ออก

กำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อยืดกล้ามเนื้อ ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง และมีไขมันน้อยลง  

 ดังนั้น เราควรระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างที่มากเกินไปจะมีผลเสียตามมาเสมอ สามารถทำาให้เราอ้วน ทำาให้เกิดโรคต่างๆ 

เช่น เบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งบางชนิด สุดท้ายส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ เราทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อ

การดำารงชีวิตของตนเอง เรามีทางเลือกเสมอ เราจึงควรเลือกจะมีชีวิตที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ไร้โรคภัย

  เชื่อเถอะว่าไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้อง สามารถทำ ให้ดูอายุมากขึ้นเป็น 2 เท่า

 มีผลงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้ากันถึงผลกระทบของการดำาเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องกับการที่ทำาให้คนเราดูแกล่ง ดูมีอายุ

มากขึ้นเป็นเท่าตัว ในขณะที่ผู้คนจำานวนมากมีความพยายามที่จะทำาให้ตัวเองดูอ่อนวัยกว่าอายุจริง แต่ลืมนึกทบทวนถึงวิถีการ

ดำาเนินชีวิตที่เป็นอยู่ แต่กลับนึกไปว่าจะขาดมันไม่ได้ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่, การเที่ยวกลางคืน, กิน

อาหารมันๆ, อาหารเค็มจัด ตลอดจนความเครียดและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการทำางานของอวัยวะภายในที่สำาคัญทั้งสิ้น 

และส่งผลสะท้อนออกมาที่ผิวหนัง ทำาให้ผิวหนังแห้ง จนถึงแห้งมากเป็นเกล็ด 

 อาหารที่เรารับประทานหรืออะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปในปากจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น ไม่แปลกใจเลยถ้าจะบอกว่าคนที่

เราเห็นมีผิวสวย ชุ่มชื้น ผิวดูมีสุขภาพดี สายตาดีไม่เสื่อมเร็ว ล้วนแล้วแต่เลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ซึ่งอาหาร

เหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ไม่ถูกปรุงแต่งหรือโดนความร้อนมากนัก รวมทั้งพวกผักและผลไม้นานาชนิดที่ปราศจากสาร

เคมี ในทางตรงข้ามกับคนที่มีความเครียดอยู่เสมอ ไม่พิถีพิถันเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มักจะเจ็บป่วยง่ายหรือ

มีโรคเรื้อรังโรคใดโรคหนึ่ง
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 ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดโรค

 มีคำากล่าวกันว่า คนเรากินอะไรก็เป็นอย่างนั้น ถูกต้องที่สุด คนที่เลือก

รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ จะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่

อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพราะโลกอันทันสมัยปัจจุบันมีพัฒนาการ

ของอาหารที่บริโภคง่ายและรวดเร็วและเป็นอาหารแปรรูปเสียส่วนใหญ่ 

เราจะเห็นผู้คนนิยมบริโภคมันฝรั่งทอดและแฮมเบอร์เกอร์ มีร้านอาหาร

ประเภทนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอยู่ทั่วไป เดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอ จากการศึกษา

พบว่า มันฝรั่งทอดจะมีปริมาณของสารอะคริลามายด์สูง (Acrylamide) 

ซึ่งเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งถึง 60% รวมถึงการบริโภคไขมันอิ่มตัว

ปริมาณสูงที่พบได้ในแฮมเบอร์เกอร์ ก็เป็นสาเหตุก่อมะเร็งเช่นกัน อีกทั้ง

การบริโภคปริมาณน้ำาตาลที่สูง ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วย

 ปัจจุบันอาหารที่พบในท้องตลาด มักจะปนเปื้อนสารเคมีในปริมาณที่สูง 

เพื่อคงความสดใหม่ ความสวยงาม ทำาให้ดูน่าซื้อ น่ารับประทาน ทำาให้

ไม่เน่าเสียเร็ว ดังนั้นเราต้องระวังข้อนี้ไว้ด้วย หรือเลือกซื้อวัตถุดิบประเภท

ออร์กานิค ก็น่าจะดีกว่า นอกจากนี้การรักษาน้ำาหนักตัวไม่ให้เปลี่ยนแปลง

มากนักก็เป็นสิ่งที่สำาคัญเช่นกัน ผู้ที่มีน้ำาหนักตัวมากจะมีความเสี่ยงของ

การเกิดนิ่วในถุงน้ำาดี, โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

 สุดท้ายนี้ สิ่งที่ท้าทายสำาหรับเราทุกคนคือ ให้บอกลาการใช้ ไลฟ์สไตล์ที่

ไม่ถูกต้อง หันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจัง ซื้อหาและคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี 

มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ มาปรุงกินเองที่บ้าน อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

กันอีกต่อไป เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงของตัวท่านเอง

บอกลาการใช้ ไลฟ์ สไตล์ท่ีไม่ถูกต้อง หันมาดูแลสุขภาพกัน
อย่างจริงจัง ซ้ือหาและคัดเลือกวัตถุดิบท่ีดี มีประโยชน์
มาปรุงกินเองท่ีบ้าน
Bid goodbye to unhealthy lifestyles today! 
Start making healthy recipes at home.

 Out with Unhealthy Lifestyles, 
 In with Healthy Ones
 Nothing's really new around here save for the fact that unhealthy 
lifestyles is becoming even more popular today than they were before. 
Because of the growing rate of people who are practicing unhealthy 
lifestyles, more and more lifestyle-related health problems are become 
known to man. Some are curable but unfortunately, some are not. 
You can make a difference in your own life and be perfectly healthy 
despite the demands and darling temptations of modern life. If you are 
really determined to live healthy and live long enough, wise and perfectly 
effective suggestions  won't run out. Eat right, exercise, drink enough 
water, sleep on time, avoid health-hazardous vices, and so on and 
so forth. Common unhealthy lifestyles include regular drinking of hard 
liquors, chain smoking, sleeping so late, eating unhealthy foodstuffs, 
spending so much time in front of the TV or computer, and etc. Now 
if you don't like the idea of having to face such health dilemmas one day 
and sacrifice your quality of life, then you must start living your life 
the healthiest way you can right now. Although doing so may be a bit 
tricky at first, that's normal. Every person who is determined to live 
a healthy life and be healthy all throughout undergoes some difficulties 
especially because the rest of the world admittedly displays many 
tempting yet unhealthy stuffs. But that's only during the start. Eventually, 
things will become a lot easy and you'd find all your efforts paying up 
in the end.

   Too Much of Anything Could Mean 
   Unhealthy Lifestyles
 We are all aware that too much involvement and consumption of 
anything is a bad habit. What we eat and what we do should always 
be in moderation for us to avoid all the harmful effects it could give. 
There have been things that even though healthy it can still cause 
harmful effects when consumed without limitation. Unhealthy lifestyles 
are defined as too much of everything. Lack of exercise, consumption 
of processed foods. 
 If ever you are having too much of both work and diets then you 
are leading into an unhealthy lifestyles. You should always remember 
that life is precious because it could be taken away in an instant. 
Therefore, we need to take a lot of care. We should only consume 
healthy and nutritious foods. Also, we need to train ourselves to practice 
routine exercises that would promote an active physical activity that 
would lengthen our muscles and trim down fats.
 Too much of everything would always result to various dilemmas. 
It could make you suffer from various negative outcomes. It can make 
us fat; it can cause diseases like diabetes, heart problems, certain 
cancers, mental problems and among others. Come to think of it, 
unhealthy lifestyles don't only let us suffer physically and mentally but 
also emotionally.

 Believe this: Unhealthy Lifestyles 
 can Double Your Age!
 Studies and researches had been conducted regarding the effects 
of unhealthy lifestyles of people. Believe it or not, the top result showed 
that unwholesome living doubles our age! Wow! You want that? It is 
evident these days that lots of people are trying to look younger than 
their real ages are. But, equally, it is also obvious that with all the tries, 
there come the people's bad lifestyles. Drinking alcohol, cigarette 
smoking, night life, fatty foods, too much salt, stress and so on and so 
forth; these are just few of those unhealthy things that people couldn't 
seem to live without.
 Significantly, unhealthy lifestyles take its effect by working 
internally which means that the vital organs in our body will be targeted 
by our unhealthy ways. Digging deeper on its effects, one of the key 
targets of unhealthy lifestyles is the integument system or the skin. 
We know that a healthy skin is what makes a person appear healthy 
and young. Now what if the skin is dry and to exaggerate, scaly, can 
you say that the person is healthy?
 Our health is measured by the foods that we eat. Most people who 
have glowing skins and/or perfect vision would attest to the fact that 
they have obtained such by eating healthy foods. Conversely, people 
who eat a lot of unhealthy foods are more prone to developing terminal 
and chronic diseases. Healthy recipes are usually made up of raw fruits 
and vegetables untainted with chemical contents and ingredients. 
On that note, experts say that many of the worst cases of degenerative 
diseases and illnesses today are brought about by only two things: 
first is stress, and second is eating unhealthy lifestyles and foods.
 Countless people want to turn the time back. So better enjoy 
being young and look young by casting away unhealthy lifestyles. 

 Unhealthy Lifestyles Causes 
 Unexpected Diseases
 Basically, it's in the food  "We are what we eat". 
Food we eat could really affect the way we live. People who 
take healthy foods tend to be very healthy.  As the generation 
becomes modern, many foods are introduced by many food 
chains, and people find it very convenient. Fries and hamburger 
are the most common foods introduced by many fast foods. 
According to research, too much intake of acrylamide (formed 
when potatoes are deep fried) raises the possibility of having 
cancer by 60%, and to much intake of saturated fats (found 
in some of the hamburgers) causes' cancer. Also too much 
sugar intake could lead to diabetes.
 Most of the food produced in the market these had 
been under a lot of chemical processes. Even those that 
are fresh from the farms and fields are mostly added with 
preserving agents in order to make them last. We think we're 
eating right just because we eat fruits, vegetables, eggs, and 
not so much on junk foods. Simply say, we are left unlearned 
of the blind side of unhealthy lifestyles. Maintaining a healthy 
weight could also be a part of being healthy. A person who 
gains too much weight or is obese has the possibility to 
have gall bladder disease, diabetes and heart disease.
 So the ultimate challenge to everybody: bid goodbye 
to unhealthy lifestyles today! Start making healthy recipes 
at home. Not later, not tomorrow, not next month or next year, 
but today.

ที่มา/Source: http://www.livinghealthylifestyles.com/tag/
unhealthy-lifestyles/
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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 ไมว่�่จะเปน็เมนตูม้ ผดั ยำ� แกง ทอด และอืน่ๆ เหม�ะสำ�หรับท่�นท่ีไม่มีเวล�เตรียมอ�ห�รม้ือกล�งวัน 

หรอืมือ้เย็นดว้ยตัวเอง และรวมไปถึงก�รเตรยีมอ�ห�รให้กับสม�ชกิภ�ยในครอบครวัทีม่ทีัง้ผูส้งูอ�ยุ เดก็ ผูป้ว่ย รวมไปถึงพนกัง�นบรษิทัทีต่อ้งก�รรบัประท�นอ�ห�รมือ้กล�งวนัรว่มกนั 

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.
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* 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%

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
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Beauty from Inside Out

นอนให้สวย: 5 ข้อแนะนำ สำ หรับการนอน
ของคุณแม่ที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน 

 ผู้เขียนทราบดีว่าไม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการนอนของผู้ ใหญ่บ่อยนัก 
แต่คิดว่าเราคุยกันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้อยของเราบ้างก็คงจะดี
เหมือนกัน ต้องไม่ลืมว่าพวกเราที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายก็ต้องนอนเหมือนกัน! 
สัปดาห์นี้ผู้เขียนอ่านพบงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่นึกไม่ถึงเลย คือ 
เอสเต ลอเดอร์ ความจริงก็ไม่ใช่ความรู้ใหม่อะไรที่ว่าการนอนไม่พอจะ
ส่งผลที่ร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณ แต่นักวิจัยที่โรงพยาบาลประจำาของ
คณะแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์เคส ได้ทำาการทดลองทางคลินิกที่ช่วยให้
เราเข้าใจเรื่องผลของการนอนต่อผิวพรรณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก
 ถ้าคุณกำาลังคิดว่าอยากจะสะกิดเตือนใครสักคนในครอบครัวเกี่ยวกับ
การนอนอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลจากผลการศึกษาเรื่องนี้น่าจะใช้ได้เหมาะ
ทีเดียว นักวิจัยพบว่าคนที่นอนอย่างไม่มีคุณภาพนั้นผิวพรรณจะมีริ้วรอย
ของความร่วงโรยมากขึ้น และฟื้นตัวได้ยากขึ้นจากความเครียดต่างๆ ที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่คนที่นอนอย่าง
ไม่มีคุณภาพนั้นมักจะรู้สึกขาดความมั่นใจเรื่องผิวพรรณของตนเอง

 ดร. เอลม่า บารอน ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเรื่องผิว ที่โรงพยาบาลประจำา
ของคณะแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์เคส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน
โรคผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ กล่าวว่า 
“การนอนไม่พอได้กลายเป็นโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก”
 ดร. แดเนียล ยารอช รองประธานอาวุโส งานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสเต ลอเดอร์ กล่าวไว้ว่า “ด้วยข้อมูลสนับสนุน
ที่น่าเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับ
กับความชราภาพของผิวนั้น กำาลังจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการศึกษาเรื่อง
ผิวและการทำางานของผิว”
 ที่น่าสนใจก็คือ งานวิจัยซ่ึงส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองคุณภาพของผิว
และการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาผิวพรรณนั้น ยังได้ตรวจพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการนอนที่ไม่มีคุณภาพอีกด้วยดังนี้:
 •ภาวะผิวไหม้จากแสงแดดจะมีการฟื้นฟูที่ช้าลง
 •พบว่าคนที่นอนอย่างไม่มีคุณภาพนั้นมีดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index: BMI) ที่สูงกว่าคนทั่วไป 
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 ว่าแต่ว่า ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายอย่างไรสำาหรับคุณ! ผู้เขียนได้เคย
เขียนเกี่ยวกับความสำาคัญของการนอนสำาหรับทั้งครอบครัว และยังเคย
แนะนำาวิธีการนอนให้มีคุณภาพอีกด้วย แต่บทเรียนที่ผู้เขียนได้จากเรื่องนี้คือ 
ความสำาคัญของวิธีการนอนอย่างมีคุณภาพที่มีต่อทั้งครอบครัว
 นี่คือสาเหตุที่ทำาให้เรารู้สึกงงๆ และไม่มีสมาธิเวลาที่เรานอนอย่างไม่มี
คุณภาพ ลองสำารวจดูนิสัยการนอนของคุณ (และของลูกๆ) และหาดูว่ามี
ข้อควรปรับปรุงตรงไหนหรือไม่ คุณน่าจะลองประเมินเกี่ยวกับนิสัยนอนของ
ตนเองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 จัดตารางการนอนให้คงเส้นคงวา เช่นเดียวกับลูกๆ ของเรา ร่างกายของ
เรานั้นได้ประโยชน์จากวงจรการนอนที่คงเส้นคงวา ถ้าทำาได้พยายามเข้านอน
เวลาเดิมทุกคืน และตั้งนาฬิกาปลุกให้ตื่นเวลาเดิมทุกเช้า (หรือคอยฟังเสียง
ลูกน้อย ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกอย่างดี) คุณจะพบว่าร่างกายของคุณ
อาจมีการตอบสนองต่อการนอนได้ดีขึ้น ถ้ามีความคุ้นเคยกับตารางการนอนที่
สม่ำาเสมอ อย่างไรก็ตาม ให้ทำาใจไว้ว่าการปรับตัวให้เรียนรู้นิสัยการนอนอย่าง
มีคุณภาพนั้น อาจจำาเป็นต้องใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์

 เข้าใจถึงความต้องการในการนอนของตัวเอง คุณทราบหรือไม่ว่ามูลนิธิ 
National Sleep Foundation แนะนำาว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ควรนอน 7-9 ชั่วโมง
ต่อคืน? ระหว่างนอนหลับ เราต่างก็เข้าสู่วงจรการนอนทั้งช่วง REM (Rapid Eye 
Movement ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกตากลอกไปมาและยังหลับไม่ลึก) และช่วง non-REM 
(non-Rapid Eye Movement คือช่วงที่ลูกตาไม่กลอกไปมา เป็นช่วงหลับลึก) 
ช่วงการนอนที่แตกต่างกันนี้มีความสำาคัญ ช่วยร่างกายให้มีความสามารถใน
การเยียวยาตัวเอง พร้อมทั้งช่วยเพ่ิมช่วงเวลาท่ีมีการประมวลความคิดจาก
ประสบการณ์ (Cognitive Function) และระยะเวลาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
อันที่จริงมูลนิธิ National Sleep Foundation พบว่าคนท่ีนอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง
ต่อคืนจะด้อยกว่าคนอื่นอย่างมีนัยสำาคัญในเรื่องของความสามารถในการตื่นตัว 
และระยะเวลาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งไม่ดีสำาหรับผู้ที่ต้องขับรถ และคุณพ่อ
คุณแม่ที่ต้องคอยตามไล่จับลูกน้อยที่กำาลังหัดเดิน!

 ดังนั้น คุณควรเข้านอนให้เร็วพอที่จะมีเวลานอนได้ครบตาม
จำานวนชั่วโมงที่แนะนำาทุกคืน อย่าลืมว่าลูกน้อยของคุณมักจะตื่น
แต่เช้า!
 และถ้าคุณไม่สามารถจะจัดตารางการนอนให้ครบตามจำานวน
ชั่วโมงที่แนะนำาในการนอนโดยรวดเดียว คุณอาจจะหาเวลางีบหลับ
เพื่อ ‘ชดเชย’ เวลานอนได้ แม้ว่าวิธีนี้จะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด (ถ้าคุณ
เพิ่งจะเป็นคุณแม่คนใหม่ อย่าลืมนอนไปพร้อมๆ กับลูกน้อยของ
คุณ เพราะคุณจะต้องตื่นขึ้นในตอนกลางคืนแน่ๆ) ถ้าคุณต้องการ
จะงีบ ให้พยายามหาเวลางีบสัก 30 นาทีเป็นอย่างน้อยตอน
บ่ายต้นๆ และโปรดจำาไว้ว่า เราจำาเป็นต้องได้นอนหลับยาวๆ โดย
ไม่ถูกรบกวนในเวลากลางคืน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากการนอนหลับเช่นเดียวกับลูกน้อยของเรา

 จัดเวลาสำ หรับการออกกำ ลังกาย การออกกำาลังกายเป็นประจำา
ทุกวัน ช่วยให้ร่างกายของคุณจัดระเบียบวงจรการนอนที่สม่ำาเสมอ 
และช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้น (แปลกแต่จริง!) นอกจากนั้น 
การออกกำาลังกายยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืน

 ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง แสงแดดช่วยให้ร่างกายมีกระบวนการ
ผลิตเมลาโทนินที่เหมาะสม และจะช่วยให้ร่างกายตื่นขึ้นในตอนเช้า 
พยายามออกไปเดินเล่นตอนเช้าแทนการดื่มกาแฟ เปิดม่านรับแสง 
และสนุกกับชีวิตในแต่ละวัน

 กระตุ้นการผลิตเมลาโทนิน ในตอนกลางคืน ตรวจดูให้แน่ ใจ
ว่าคุณปิดม่านหน้าต่างทุกบาน อย่าให้มีแสงจ้าและจำากัด (หรือ
กำาจัด) จำานวนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีจอภาพ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดความรู้สึกไม่สงบในห้องนอน ควรจะต้องมีดวงโคมสำาหรับเวลา
กลางคืนหรือไฟฉายที่จะช่วยให้มองเห็นได้ถ้าจำาเป็นต้องตื่นขึ้นมา
กลางดึก ห้องนอนควรจะเย็นสบายและมืด

 อะไรเป็นตัวช่วยให้คุณนอนหลับในตอนกลางคืน?

การนอนไม่พอได้กลายเป็น
โรคระบาดท่ีแพร่ไปท่ัวโลก
Insufficient sleep has become 
a worldwide epidemic.
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 I know that I don’t write about adult sleep often, but I think 
that sometimes it’s okay to talk about something other than 
our babies. After all, we parents need sleep, too! I came across 
some interesting research this week, from a surprising source: 
Estee Lauder.  While it’s no surprise that a lack of sleep can have 
serious consequences for your health, the researchers at University 
Hospitals Case Medical Center have conducted a clinical trial that 
offers further insight into the effects of sleep on skin.
 If you needed a nudge toward everyone in your family getting 
quality sleep, the results of this new study may be it. Researchers 
found that poor sleepers showed increased signs of skin aging, 
as well as slower recovery from a variety of environmental 
stressors, such as sun exposure. Not surprisingly, poor sleepers 
also had poor self esteem when it came to their skin.
 According to Dr. Elma Baron, Director of the Skin Study Center 
at UH Case Medical Center and Associate Professor of Dermatology 
at Case Western Reserve University School of Medicine. 
“Insufficient sleep has become a worldwide epidemic.”
 Dr. Daniel Yarosh, Senior Vice President, Basic Science 
Research, R&D, at The Estée Lauder Companies stated that
“these connections between sleep and skin aging, now supported 
with solid scientific data, will have a profound effect on how we 
study skin and its functions.”
 Interestingly, the research, while mostly focused on skin 
quality and repair, also uncovered some additional facts about 
poor sleep quality:
 • Recovery from sunburn was more sluggish,
 • A higher Body Mass Index (BMI) was found in those with 
poor sleep quality.

 But what does this mean for you? I’ve written about the importance 
of sleep for the whole family, and even given you ideas to help you get 
better quality sleep, but what I take away from this is the importance 
of good sleep practices for the entire family.
 There’s a reason we feel groggy and out of focus when we 
don’t get quality sleep. Take a look at your sleep habits (and 
your children’s) and see if there are areas that could use some 
improvement. Here are some things that you should evaluate when 
you are looking at your sleep habits:
 Keep a Consistent Sleep Routine Just like our children, our 
bodies also benefit from a consistent sleep cycle. If you can, 
try to make sure that you go to bed at the same time each night,
and set your alarm for a consistent wake up each morning (or 
just listen for your baby…sometimes they make the best alarms). 
You’ll find that your body may be more responsive to sleep if it’s used to
a consistent routine. Be prepared for this to take a few weeks, 
however, as you’re essentially relearning good sleep habits.
 Understand Your Sleep Needs Did you know that the National
Sleep Foundation advises that adults get between 7-9 hours of 
sleep each night? During sleep, we all cycle through REM and 
non-REM sleep. These different sleep stages are important and aid 
in our body’s ability to heal, as well as help to increase cognitive 
function and reaction times. In fact, the National Sleep Foundation 
found that those who slept less than 7 hours per night were 
significantly more impaired when it comes to alertness and reaction 
time. Not good if you’re driving or chasing a toddler around!
 Make sure that you get yourself to bed early enough that 
you can clock the recommended hours each night. Remember, 
your babies wake early!
 Although not ideal, if you find that you aren’t able to get
the recommended hours all at once, it’s okay to ‘make up’ time
 through naps. (If you’re a new mom, remember, it’s important to sleep 
while your babies sleep. Since you’ll be up at night) If you do need 
a nap, try to aim for an early afternoon nap of at least 30 minutes. 
Please remember that just like our babies, we really need a long 
stretch of uninterrupted sleep at night to reap the benefits.
 Make Time For Exercise Daily exercise helps your body to 
regulate its sleep cycle, and helps you feel more invigorated and 
have more energy (surprising but true!). Exercise also helps you 
sleep better at night.
 Get Outside Sunlight helps our bodies regulate melatonin 
production, and will help our bodies wake up each morning. 
Try to go for a morning walk in lieu of your coffee, open the blinds, 
and enjoy the day.
 Encourage Melatonin Production At night, make sure 
that you close the blinds, avoid bright light, and limit (or eliminate) 
screens as they are quite stimulating. In your bedroom, make sure 
that you have a nightlight or flashlight to help you see if you need 
to wake during the night. Your bedroom should be cool and dark.

 What helps you sleep at night?

ที่มา/Source: UH Case Medical Center and Estee Lauder Effects of 
Sleep Quality on Skin Aging and Function

ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับความชราภาพของผิวน้ัน กำาลัง
จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการศึกษาเร่ืองผิวและการทำางานของผิว
These connections between sleep and skin aging, now supported 
with solid scientific data, will have a profound effect on how we 
study skin and its functions.
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Live Life to the Fullest

10  วิธีใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อความเป็นครอบครัว
โดย บาร์บาร่า ร็อคเวล

wayS TO SPENd 
MOrE QualiTy TiME aS a FaMily

10
By Barbara Rockwell

 เวลาที่เราขอให้คุณแม่ทั้งหลายช่วย
เล่าเรื่องกิจกรรมในครอบครัวที่พวกเธอ
โปรดปราน คำ ตอบที่ได้นั้นช่วยเตือนให้เรา
รู้ว่าความทรงจำ ที่ดีๆ นั้นมักจะมาจาก
กิจกรรมง่ายๆ นั่นเอง
 ไม่ว่าจะเป็นการไปตลาดนัดเกษตรกร
ใกล้บ้านแล้วได้ลองชิมผลไม้สดๆ ด้วยกัน 
การไปเล่นม้าหมุนที่แสนสนุกในตอนบ่าย 
หรือไปเดินเล่นสบายๆ ที่สวนสาธารณะ
แถวบ้านในตอนเย็น กิจกรรมทำ นองนี้ของ
ครอบครัวเป็นวิธีที่จะช่วยสร้างความใกล้ชิด
กับคนที่คุณรักได้อย่างยอดเยี่ยม (และ
ทำ ได้ง่ายด้วย)

ไปเล่นม้าหมุนกัน
 “พอมีลูกชายคนท่ี 2 เพ่ิมเข้ามาในครอบครัวเม่ือประมาณ 10 เดือนก่อน 

กิจกรรมในครอบครัวของเราก็เริ่มวุ่นวายขึ้นจริงๆ : แต่อะไรก็สู้ม้าหมุนไม่ได้ 

เวลาที่ลูกๆ รู้สึกเบื่อ และเวลาในตอนบ่ายรู้สึกจะผ่านไปอย่างเชื่องช้า

เหลือเกิน เราชอบไปเล่นม้าหมุนแบบธรรมดาๆ ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ 

นั่นเอง มันสนุกดีสำาหรับคนทุกวัย และลูกชายทั้ง 2 คนของฉัน (รวมถึง

คุณสามี) ก็รู้สึกตื่นเต้นกบัการโยกข้ึนโยกลงและได้โบกมือ ให้กับใครต่อใคร

รอบแล้วรอบเล่า วันไหนที่นึกสนุก เราก็จะเอาอาหารกลางวันไปปิกนิก

และอยู่ที่นั่นกันตลอดบ่าย แต่เราจะรอให้เล่นม้าหมุนเสร็จก่อนกินอาหาร

เสมอ รายละเอียดเรื่องนี้คงไม่ต้องเล่า แต่กว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่าง

ลงตัว ก็แทบแย่เลยทีเดียว” จาก But I Do Have a Law Degree โดย 

แชนนอน เอฟ.

 ไปเที่ยวตลาดนัดเกษตรกร 
 “กิจกรรมโปรดของครอบครัวฉัน คือ การไปเที่ยวตลาดนัดเกษตรกร

ทุกเช้าวันเสาร์ที่เราจะได้ไปรับส่วนแบ่งจาก โครงการสินค้าเกษตรระบบ

สมาชิกของชุมชน (Community Supported Agriculture: CSA) 

และดูว่ามีพืชผลใหม่ๆ อะไรบ้างในสัปดาห์นั้น สามีของฉันมักจะเอา

ลูกชายตัวน้อยใส่เป้สะพายติดตัว และปล่อยให้ฉันคุยกับชาวไร่ชาวสวน

และเพื่อนๆ ได้อย่างสบาย แถมด้วยการซื้อขนมมาตุนมากเกินควร” 

จาก A Life Sustained โดย คอร์ทนีย์ ซี.

 ไปเที่ยวปีนเขากับครอบครัว 
 “ฉันชอบไปปีนเขากับสามีและลูกๆ พวกเด็กๆ จะได้เผาผลาญ

พลังงานที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ และเรายังได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ

ประเทศเยอรมนี” – จากเฟซบุ๊กของลีโอน่า เอ็ม.

 ทำ สวนกับเจ้าตัวเล็ก 

 “ฉันชอบทำาอาหารและทำาสวนกับครอบครัว การคุยกันเรื่องอาหาร

จานโปรดที่ดีต่อสุขภาพและการเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักไว้ทำาอาหาร

กินเองนั้น เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำาหรับลูกๆ และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าสิ่งดีๆ เหล่านี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต” จาก My Naturally 

Frugal Family โดย ราเชล เจ.

 ไปแค้มปิ้ง  
 “เป็นเวลาที่ปลอดจากงานบ้านและภาระการงานทั้งหลาย พวกเรา

ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันตามลำาพังและมีแต่ความทรงจำาดีๆ” จาก Mental 

Chew โดย วาล ซี.

 ไปเดินเล่นกับครอบครัว 
 “กิจกรรมอะไรก็ตามที่ฉันได้ใช้เวลากับครอบครัวช่างเป็นเวลาพิเศษ

สำาหรับเรา พวกเราชอบที่จะไปเดินเล่นด้วยกัน ทุกคนชอบออกไปกลางแจ้ง 

และเดินเล่นแถวละแวกบ้านที่แสนจะรื่นรมย์ของเรา ฉันกับสามีรู้สึกชื่นชม

สวนสวยๆ ตามบ้านผู้คน และคิดฝันกันว่าถ้ามีโอกาสเราจะแต่งสวนพวกน้ัน

ยังไง ส่ิงท่ีฉันชอบมากท่ีสุดในการเดินเล่นตอนเย็นก็คือ การสร้างความทรงจำา

ที่แสนวิเศษเกี่ยวกับบ้านที่แสนรักของเรา และเพลิดเพลินกับบริเวณรอบๆ 

บ้านซึ่งเป็นที่ที่ฉันได้เฝ้าดูลูกๆ เติบโตขึ้น” จาก An Irish Italian Blessing 

โดย แคทเธอรีน

 ว่ายน้ำ  
 “เราชอบไปว่ายน้ำากัน (เราล้อ ‘แธด’ เล่นว่าเขาอาจจะได้เป็น 

‘ไมเคิล เฟ็ลปส์’ คนต่อไป)” จาก ELF: A Family Blog โดย ลิบบ้ี เอฟ.

การทำาอะไรง่ายๆ ดูจะเป็นเร่ือง
สนุกท่ีสุดสำาหรับเรา

 ตกปลา 
 “ของชอบตอนเป็นเด็ก ก็คือการได้ไปตกปลากับคุณตาคุณยาย” จากเฟซบุ๊ก

ของ คริสเตน

 ดูหนังช่วงค่ำ  
 “กิจกรรมโปรดของฉันก็คือการดูหนังในคืนวันศุกร์! หลังจากเหนื่อยมาทั้ง

สัปดาห์ เราก็จะยืมหนังจากห้องสมุดแถวบ้าน ทำาป๊อบคอร์นเองด้วยเครื่องทำา

ป๊อบคอร์น แล้วก็เอกเขนกบนโซฟากับลูกๆ มันเป็นคืนที่ดีที่สุดของสัปดาห์จริงๆ!” 

จาก Life as 5 โดย ลินด์เซย์ อาร์.

 “การออกไปนอกบ้านมักจะทำาให้เครียด (ลูก 5 คน อายุต่ำากว่า 7 ขวบทั้งนั้น) 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบทำาก็คือ กินพิซซ่า แล้วใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกัน ดูหนัง

เรื่องโปรดตอนค่ำาด้วยกัน” Cheaper by the Dozen หรือ Nacho Libre “ฉันชอบ

สร้างความทรงจำาที่ดีกับสามีและลูกๆ ส่วนการไปเที่ยวที่หรูๆ และแพงๆ นั้นไม่มี

ความหมายอะไรสำาหรับเรา แค่ได้อยู่ที่บ้านด้วยกันในตอนค่ำาเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว” 

จาก Anderson Family Crew โดย เอมิลี่ เอ.

 ไปวิ่งเล่น
 “การทำาอะไรง่ายๆ ดูจะเป็นเรื่องสนุกที่สุดสำาหรับเรา อย่างเช่น พาเจ้าลูกชาย

วัยซนออกไปวิ่งเล่น ดูโน่นดูนี่ อาจจะเป็นในสวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือใน

สนามหญ้าที่บ้านของเราเอง ฉันชอบดูเด็กๆ พูดคุยและเล่นกันแบบเด็กผู้ชาย และ

มันก็ไม่เสียหายตรงไหนท่ีจะปล่อยให้เด็กๆ ได้เผาผลาญพลังงานท่ีมีอยู่อย่างล้นเหลือ

ให้หมดไปบ้าง” จาก A Punk, A Pumpkin, and a Peanut โดย คารีน่า เอส.
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My husband and I admire other people's landscapes and dream of 
what we could do if we ever had the chance. What I love most 
about our evening walks is creating wonderful memories of our loving 
home and enjoying the neighborhood where I will watch my children 
grow up." — Katherine of An Irish Italian Blessing

Swimming 
 "We love to go swimming (we joke that Thad is the next Michael 
Phelps)." — Libby F. of ELF: A Family Blog

Fishing 
 "When I was a kid, it was fishing with my grandparents." — 
Kristen E. via Facebook 

Movie Night 
 "My favorite activity would definitely be Friday Night Movie Night! 
After a long week we get a movie from our local library, pop some 
popcorn in the popcorn maker, and curl up on the couch with 
the kids. Best night of the week!" — Lindsay R. of Life as 5
 "Our outings are usually not without stress (five kids under age 
seven), so probably our favorite thing to do is pizza night cuddled 
up watching a favorite movie — Cheaper by the Dozen or Nacho 
Libre. I really just enjoy making memories with my husband and 
kids, and going someplace extravagant and expensive is not what 
is important to us. A night at home will do just fine." — Emily A. of 
Anderson Family Crew 

Just Running Around 
 "The simplest things seem to be the most fun for us. Getting 
the boys outside to run around and explore — whether at the park 
or the zoo, or in our own backyard — it's so fun to watch them 
interact and play, and be boys together. It also doesn't hurt 
that it burns off some of that rambunctious energy!" — Carina S. 
of A Punk, A Pumpkin, and a Peanut 

ที่มา/source: http://moms.popsugar.com/Easy-Family-Activity-Ideas-
28574462#photo-28574466%29

Live Life to the Fullest

 When we asked moms to share their absolute favorite 
family activities, their ideas were a reassuring reminder 
that sometimes it's the simplest activities that make 
the sweetest memories.
 Whether it's a morning spent tasting fresh fruit 
at the farmers market, an afternoon passed gleefully 
riding a carousel, or a relaxed evening walk through 
the local park, these family activities are perfect (and 
easy) ways to bond with your loved ones.

Take a Spin on the Merry-Go-Round 
 "With the addition of my second son about 10 months ago, 
family activities have definitely gotten a bit more hectic! But nothing 
beats a merry-go-round. When the kids are bored and the afternoon 
gets long, we love to go to a local old-fashioned carousel. It's fun 
for all ages, and all of my boys (husband included) get a kick out 
of going up and down and waving at the people in line over and 
over and over again. If we're feeling really ambitious, we'll pack 
a picnic lunch and make an afternoon of it. But we always wait to 
eat lunch until after our carousel rides. I'll spare you the details, 
but I learned that one the hard way." — Shannon F. of But I Do 
Have a Law Degree.

 Stroll the Farmers Market  
 "My favorite family activity is our weekly Saturday morning trip 
to the farmers market  where we pick up our CSA share and see 
what produce is 'new' that week. My husband usually wears our son 
in the sling, leaving me free to chat with the farmers, our friends, 
and to buy more pastries than I probably should." — Courtney C. 
of A Life Sustained 

 Go on a Family Hike 
 "I love hiking with my hubby and kids. The kids use up some 
of the energy that they have an abundance of, and we get to see 
the beauty of Germany." — Leona M. via Facebook 

 Gardening With the Little Ones 
 "I love to cook and garden with my family. Sharing my love of 
healthy food and learning the process of growing your own food 
is just invaluable to children. Hopefully it is something that 
they will carry with them for life." — Rachel J. of My Naturally 
Frugal Family

Camping 
  It is time where household tasks and work cannot exist. 
Just us. Just memories." — Val C. of Mental Chew

Family Walks 
 "Any activity where I can spend time with my family is a special 
time for us. We love to go for evening walks together. We all love 
getting outside and walking around our beautiful neighborhood. 

The simplest things 
seem to be the most 

fun for us

MSD Fertility
Helping you help 
families grow
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สถานพยาบาลเจตนินได้ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา
พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อเข้าฟังการ
บรรยาย และศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เม่ือวันท่ี 
9 มกราคม 2557
Jetanin Institute welcomed ‘students from The Royal 
Thai Army Nursing College’ in occasion of visiting 
to learn about the infertility treatment on 9 January 2014

The Royal Thai Army Nursing 
College Visited Jetanin Institute 

News & Activities

New Year Merit Making 
Ceremony for 2014

Quality Pregnancy Training: 
‘Early Pregnancy to Prepare 
Together’ 

พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถานพยาบาล
เจตนิน คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการสถานพยาบาลเจตนิน 
พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำาบุญเนื่องใน
วันข้ึนปีใหม่ เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2557
Pol.Lt.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of 
Jetanin Institute, Khun Usanee Jetsawangsri, Director 
of Jetanin Institute including doctors, nurses ,and staffs 
made a merit in occasion of the New Year Celebrations 
on 6 January 2014

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมครรภ์คุณภาพ ในหัวข้อ 
‘คุณแม่ครรภ์อ่อน เตรียมพร้อมไปด้วยกัน’ เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมก่อนคลอด และรับมือกับเจ้าตัวน้อย ครั้งที่ 35 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 
Jetanin Institute had the training session of ‘Quality 
Pregnancy’ in the topic ‘Early Pregnancy to Prepare 
Together’ the new mom preparing for the delivery 
and a new born, the thirty-fifth on 25 January 2014

คณะกรรมการบริหารวิชาการ สถานพยาบาลเจตนิน ได้รับ
ความร่วมมือจาก บริษัท เมดิคอล ซัพพอร์ท จำากัด จัดอบรม
วิชาการ เรื่อง ‘CY-PREPTM Pap Test’ บรรยายโดยคุณเตชิต 
ธนะพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เมดิคอล ซัพพอร์ท จำากัด
ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
เจตนิน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Jetanin Institute’s Academic Management Committees 
with Medical Support Co., Ltd., organized the academic 
session in the topic ‘CY – PREPTM Pap Test’ by Khun Tachit
Thanapitak Sale Manager of Medical Support Co., Ltd., 
to doctors, nurses, and staffs of Jetanin Institute on 
19 February 2014

The Academic Session: 
‘CY-PREPTM Pap Test’

ISO 9001 : 2008 Training

Quality Pregnancy Training: 
‘Preparing Yourself Before 
Delivery’ 

ศูนย์บริหารงานคุณภาพ สถานพยาบาลเจตนิน ได้จัดอบรม
หลักสูตร ISO 9001 : 2008 ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวน
เพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ เห็นคุณค่าของระบบ
คุณภาพ และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในระบบคุณภาพ
ขององค์กร เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557
Jetanin Institute’s Quality Management Center trained 
‘ISO 9001 : 2008’ to staffs so they can review and 
understand the quality system and be able to apply in 
the organization on 11 – 12 February 2014

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมครรภ์คุณภาพ ในหัวข้อ ‘เตรียมพร้อม...
ก่อนคลอด’ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนคลอด และรับมือกับ
เจ้าตัวน้อย คร้ังท่ี 36 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2557 
Jetanin Institute had the training session of Quality 
Pregnancy in the topic ‘Preparing Yourself Before 
Delivery’  for the new mom preparing for the delivery and 
a new born, the thirty-sixth on 22 February 2014
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