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he year-end comes around and so does the time to pass around happiness. The rains are departing washing away 

many people’s tiredness. And it is time the winter wind blows in to deliver happiness at your doorstep together with 

this edition of Jetanin.

 I believe that everyone has this same feeling that happy time always flies quickly. So, don’t wait up. Let’s share 

happiness with one another. You can begin with creating the art of happiness that helps enhance the beauty of life 

by family activities. Believe it or not, just a smile from someone in your family is enough to make it the happiest moment.

 Jetanin wants to be part of happiness delivery to every family by giving you good content as a year-end gift; the gift 

that helps add happiness to your family. The highlight on the front cover is an important thing to know before having 

a baby, “What is Structural Chromosomal Rearrangement?”  Then let’s talk with the doctor about another important 

topic, “Hysteroscopy”.  After that we will get to join 2 families in their happy experience of having little babies’ arrivals. 

In the following columns, you will find an answer for the question ‘What do Embryos ‘Eat’?’ and learn about 

immunity system in ‘Anti-Sperm Antibody (ASA) and Anti-Ovary Antibody (AOA)’. The last 3 columns, 

as usual, will fill your families with more happiness starting from ‘3 Reasons Why Happiness at Work 

is the New Trend (And is There to Stay)’, ‘Inner and Outer Beauty for True Happiness’ and ‘Get Happy 

in the World's Happiest Countries’. You can see that this edition of Jetanin has all kinds of everything to 

make your family happy.

 However, among all things, ultimately, the best happiness index is family. You cannot seek for 

happiness and keep it with you forever but happiness will come to you when you give it to others. 

Likewise, what makes Jetanin happy is to always be by your side and deliver every family all kinds of 

good things. What about you? What makes you happy? Maybe you will find your answer in this edition of 

Jetanin.

Editor-in-Chief
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ลายปีกับช่วงเวลาส่งต่อความสุข สายฝนที่เทลงมากำาลังจะจากไปพร้อมชะล้างความเหนื่อยล้าของใคร
หลายๆ คนไปด้วย และก็ได้เวลาของสายลมหนาวที่จะพัดพาช่วงเวลาของความสุขมาส่งถึงประตูบ้าน

ของคุณพร้อมกับเจตนินฉบับนี้ค่ะ 
 เชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่า ช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ ฉะนั้นช้าไม่ได้นะคะ ปลายปีนี้
รีบแบ่งปันความสุขให้กันและกัน เริ่มต้นด้วยการสร้างศิลปะแห่งความสุขที่จะมาช่วยส่งเสริมความงดงามในชีวิต
ด้วยกิจกรรมภายในครอบครัว เชื่อมั้ยคะว่า เพียงรอยยิ้มของใครสักคนในครอบครัว ก็สามารถสร้างช่วงเวลาแห่ง
ความสุขที่ดีที่สุดได้แล้วค่ะ
 และเจตนินก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับทุกครอบครัว ด้วยของขวัญปลายปีกับเนื้อหาดีๆ 
ที่จะช่วยสานเจตนารมย์สร้างความสุขของคุณและครอบครัวให้มากขึ้น ด้วยไฮไลท์ขึ้นปกกับเรื่องสำาคัญก่อนที่
จะมีบุตรกัน ‘การจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซมคืออะไร?’ แล้วมาพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องที่สำาคัญ
ไม่แพ้กัน ‘การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก’ จากนั้นก็ไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสุขจาก 2 ครอบครัว 
ที่จะมาบอกเล่าช่วงเวลาแห่งความสุขของการมีลูกน้อยกัน พร้อมๆ กับไขข้อสงสัยเรื่อง ‘ตัวอ่อนกินอะไร?’ 
และระบบภูมิคุ้มกัน ‘Anti-Sperm Antibody (ASA) and Anti-Ovary Antibody (AOA)’ สุดท้ายพบกันเช่นเคย
กับ 3 คอลัมน์ ที่จะมาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวของคุณ เริ่มด้วย ‘เหตุผล 3 ข้อ ที่ทำาให้ความสุขใน
การทำางานเป็นแนวคิดใหม่ที่กำาลังมาแรง (และจะคงอยู่ตลอดไป)’ และไปค้นหาความสุขกันต่อใน ‘ความงามจาก
ภายในและภายนอก เพื่อความสุขที่แท้จริง’ แล้วออกเดินทาง ‘ไปหาความสุขกันในประเทศที่มีความสุขมากที่สุด
ในโลก’ เรียกได้ว่าเจตนินฉบับนี้จะมาช่วยเติมเต็มให้ทุกครอบครัวมีความสุขกันอย่างครบถ้วนเลยค่ะ 

 อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วตัวแปรที่จะชี้วัดความสุขได้ดีที่สุดก็คือครอบครัวนั่นเองค่ะ คุณไม่สามารถแสวงหาความสุข 
และไม่สามารถเก็บมันไว้ตลอดได้ค่ะ แต่ความสุขจะมาหาคุณเองเมื่อคุณสร้างความสุขให้กับผู้อื่น เช่นเดียวกันค่ะ ช่วงเวลาแห่ง
ความสุขของเจตนินก็คือการที่ได้อยู่เคียงข้างคุณมาตลอด และพร้อมมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกครอบครัวมาเสมอ แล้วความสุข
ของคุณล่ะคะ คืออะไร? ไม่แน่ว่าเจตนินฉบับนี้อาจทำาให้คุณพบกับคำาตอบนั้นก็ได้นะคะ

บรรณาธิการบริหาร
เจตนิน

ปลายปีกับช่วงเวลาความสุขของครอบครัว
Year-End and Families’ Happy Time
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พ่อหรือแม่ที่มีการสับเปลี่ยนของโครโมโซมอย่างสมดุล จะส่งต่อลักษณะนี้ไป

ยังลูกหรือไม่?
 •ลูกอาจสืบทอดโครโมโซมที่ปกติทั้งหมดจากพ่อแม่
 •ลูกอาจสืบทอดลักษณะการจัดเรียงตัวของโครโมโซมอย่างสมดุลจากพ่อหรือ
แม่ ส่วนใหญ่แล้วลูกจะไม่มีปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการสับเปลี่ยนของโครโมโซม
 •ลูกอาจสืบทอดลักษณะการจัดเรียงตัวของโครโมโซมอย่างไม่สมดุลจากพ่อแม่ ซ่ึง
อาจส่งผลอย่างใดอย่างหน่ึง คือ การต้ังครรภ์อาจจะล้มเหลวทำาให้เกิดการแท้ง หรือเด็ก
อาจเกิดมาโดยมีความบกพร่องทางกายภาพหรือทางการเรียนรู้

การจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซมคืออะไร?
โดย คุณสุรพงษ์ ช่อวิเชียร

การสับเปล่ียนโครโมโซมแบบมีการแลกเปล่ียน 

(Reciprocal Translocation)
การสับเปลี่ยนแบบมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการขาดตาม

แขนของสองโครโมโซมและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซม
พร้อมกับการจับคู่กันใหม่ ทำาให้ได้อนุพันธ์ที่ผิดปกติของโครโมโซม
สองอนุพันธ์ การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ มีโอกาสประมาณ 1 ใน 500 
ถึง 1 ใน 625 ของมนุษย์แรกเกิด การสับเปลี่ยนแบบนี้โดยปกติไม่มี
อันตรายอะไรและอาจพบได้โดยการตรวจวินิจฉัยทารกระหว่างต้ังครรภ์ 
อย่างไรก็ตาม พาหะของการสับเปล่ียนแบบมีการแลกเปล่ียนอย่างสมดุล
ได้เพ่ิมความเสี่ยงของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีการสับเปลี่ยนอย่าง
ไม่สมดุล และนำาไปสู่การแท้งหรือความผิดปกติของทารก ครอบครัว
ที่อาจเป็นพาหะของการสับเปลี่ยนของโครโมโซมมักจะได้รับคำาแนะนำา
ให้ขอคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม และรับการตรวจ
เก่ียวกับพันธุกรรม คนท่ีเป็นพาหะของการสับเปล่ียนอย่างสมดุลส่วนใหญ่
เป็นคนที่มีสุขภาพปกติดีและไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ แต่คนกลุ่มนี้
ประมาณ 6% จะมีอาการต่างๆ ได้แก่ โรคออทิซึม ความบกพร่องทาง
สติปัญญา หรือความพิการแต่กำาเนิด การที่มียีนถูกรบกวน หรือเกิด
ความผิดปกติในการแสดงออกของยีน ณ จุดที่มีการแตกในพาหะที่มี
การสับเปลี่ยนของโครโมโซมนั้น มักจะเป็นสาเหตุของอาการเหล่านี้

การสับเปลี่ยนของโครโมโซมที่มีการแลกเปลี่ยน

การสับเปลี่ยนของโครโมโซมแบบโรเบิร์ตโซเนียน

การสับเปล่ียนของโครโมโซมแบบโรเบิร์ตโซเนียน 

(Robertsonian Translocation)
การสับเปลี่ยนแบบโรเบิร์ตโซเนียน เกิดขึ้นเมื่อมีการแตกออกและจับคู่ใหม่รอบๆ 

เซนโทรเมียร์ (Centromere คือ ปมที่ยึดโครโมโซมไว้ด้วยกัน) ของโครโมโซมอะโคร
เซนทริก (Acrocentric Chromosomes คือ โครโมโซมที่มีเซนโทรเมียร์อยู่ค่อนไป
ข้างใดข้างหนึ่งของแท่งโครโมโซม ทำาให้แขนของโครโมโซมข้างหนึ่งยาวกว่าแขน
อีกข้างหนึ่งมาก) โดยทั่วไปแล้วแขนด้านสั้นของโครโมโซมเหล่านี้มักหายไปใน
กระบวนการนี้ ดังนั้น จำานวนโครโมโซมต่อเซลล์จึงลดลงเหลือแค่ 45 แท่ง ซึ่งใน
มนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะที่โครโมโซมคู่ที่ 13, 14, 15, 21 และ 22 ซึ่งพบว่าการ
สับเปลี่ยนแบบโรเบิร์ตโซเนียนน้ันเกิดข้ึนได้กับการรวมกันทุกแบบของโครโมโซมอะโคร
เซนทริก
 การสับเปลี่ยนที่พบมากที่สุดในมนุษย์นั้นเกิดขึ้นกับโครโมโซม 13 และ 14 
ซึ่งพบในทารกแรกเกิด 0.97 คน/1,000 คน พาหะของการสับเปลี่ยนแบบ
โรเบิร์ตโซเนียนนั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับความผิดปกติของลักษณะที่แสดงออกทาง
พันธุกรรม แต่ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่สมดุล ซึ่งจะนำาไปสู่
การแท้งหรือการมีบุตรที่มีความผิดปกติ ตัวอย่างเช่น พาหะของการสับเปลี่ยน
แบบโรเบิร์ตโซเนียน ซึ่งเกิดจากโครโมโซม 21 จะมีโอกาสสูงขึ ้นที่จะมีบุตรเป็น
โรคดาวน์ซินโดรม แบบที่เรียกกันว่า ดาวน์ซินโดรมจากการสับเปลี่ยนโครโมโซม 
(Translocation Downs) ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่โครโมโซมไม่แยกออกจากกัน 
(Mis-Segregation หรือ Nondisjunction) ในระหว่างกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
คนเป็นแม่นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสับเปลี่ยน (10%) มากกว่าคนเป็นพ่อ (1%) 
การสับเปลี่ยนแบบโรเบิร์ตโซเนียน รวมถึงการที่โครโมโซม 14 มีความเสี่ยงเล็กน้อย
ที่จะเกิด Uniparental Disomy 14 (โครโมโซมทั้ง 2 โครโมโซมมาจากพ่อหรือจาก
แม่เท่าน้ัน) อันเน่ืองมาจากการรักษาความผิดปกติแบบแฝดสามของโครโมโซม (Trisomy)

การตรวจสอบการสับเปลี่ยนของโครโมโซม
การตรวจสอบทางพันธุกรรมเพื่อดูว่าบุคคลนั้นเป็นพาหะของการสับเปลี่ยนของ

โครโมโซมหรือไม่สามารถทำาได้โดยใช้ตัวอย่างเลือดปริมาณเล็กน้อย นอกจากนี้ยังอาจ
ทำาการตรวจในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อดูว่าเด็กในครรภ์มีการสับเปลี่ยนของโครโมโซม
หรือไม่ ซึ่งเรียกว่าการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal Diagnosis)

ารจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซม เป็นเรื ่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปในมนุษย์ ซึ่งเป็น
ผลจากการแตกหักพร้อมๆ กันของโครโมโซม โดยอาจจะเป็นภายในโครโมโซมเดียวกันหรือต่างโครโมโซม 

แล้วกลับมาเชื่อมต่อกันในลักษณะที่ผิดปกติ ซึ่งจะทำาให้มีปัญหาหากเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างไข่ (Oogenesis) 
หรือการสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis) เมื่อโครโมโซมที่มีการจัดเรียงตัวใหม่นั้นต้องจับคู่กับโครโมโซมที่เป็นคู่
ของมันและส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ผิดปกติจากการแยกตัว (Segregation) การจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมแบบที่
พบมากที่สุดคือ การสับเปลี่ยนของโครโมโซม (Translocation) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของโครโมโซมส่วนหนึ่งจาก
ตำาแหน่งปกติไปยังตำาแหน่งใหม่

 haT iS
STruCTural ChrOmOSOmal
rEarraNgEmENT?
By Surapong Chowichian 

การสับเปล่ียนของโครโมโซม (Translocation) หมายถึงอะไร?
การสับเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของโครโมโซมแตกออกและ

ติดกลับเข้าไปในตำาแหน่งที่ผิดจากเดิม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิตไข่และอสุจิ หรือไม่นานหลังจากไข่และอสุจิรวมตัวกันเป็นตัวอ่อน 
(ขณะเกิดการปฏิสนธิ) การสับเปลี่ยนมีสองชนิดหลักคือ แบบมีการ
แลกเปลี่ยน (Reciprocal Translocation) และแบบโรเบิร์ตโซเนียน 
(Robertsonian Translocation)
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Tests for Chromosome Translocations
Genetic testing is available to find out whether a person carries 

a translocation. This is done on a small blood sample. It is also 
possible to do a test during pregnancy to find out whether a baby has 
a chromosome translocation. This is called prenatal diagnosis.

 

Pre-Middle page Ads

Robertsonian Translocations
Robertsonian translocations involve breakage and reunion 

around the centromere of the “acrocentric” chromosomes; 
the minute short arms of these chromosomes are normally lost in 
the process so that the chromosome number per cell is reduced 
to 45. In humans these only occur with chromosomes 13, 14, 15, 
21, and 22. Robertsonian translocations have been seen involving 
all combinations of acrocentric chromosomes. The most common 
translocation in humans involves chromosomes 13 and 14 and is seen 
in about 0.97 / 1ม,000 newborns. Carriers of Robertsonian translocations 
are not associated with any phenotypic abnormalities, but there is 
a risk of unbalanced gametes that lead to miscarriages or abnormal 
offspring. For example, carriers of Robertsonian translocations 
involving chromosome 21 have a higher chance of having a child with 
Down syndrome. This is known as a 'translocation Downs'. This is 
due to a mis-segregation (Nondisjunction) during gametogenesis. 
The mother has a higher (10%) risk of transmission than the father 
(1%). Robertsonian Translocations involving chromosome 14 also 
carry a slight risk of uniparental disomy 14 due to trisomy rescue.

อ้างอิง/References:
1.	Harper,	J.	Preimplantation	genetic	diagnosis:	Cambridge	University	
Press	Publisher,2009
2.	Gunder	M.,	Laura,	Martin	A.,	Scott.	Essentials	of	medical	genetics	
for	health	professionals:	David	Cella	publisher.2011
3.	http://www.rscnewengland.com/fertility-services/structural-
chromosome-abnormalities.cfm

tructural chromosomal rearrangements are 
common in the human population. They 

are the result of simultaneous chromosome 
breakage, either within the same chromosome 
or in different chromosomes, and subsequent 
rejoining in an abnormal fashion. The problems 
occur in oogenesis or spermatogenesis when 
the rearranged chromosomes have to pair with 
their normal homologs and abnormal products 
of segregation result. The most common type of 
chromosome rearrangement is a translocation, which 
is the movement of a segment of chromosome from 
its normal position to a new site.

Reciprocal translocations 

What is a Translocation?
Translocations occur when a part of a chromosome 

breaks off and then reattaches in the wrong place. They 
happen during the making of eggs and sperm, or shortly 
after an egg and sperm come together to make a baby 
(At Conception). There are two main types of translocation, 
reciprocal translocations and robertsonian translocations.

Reciprocal Translocations
Reciprocal translocations involve breaks along the arms 

of two chromosomes and exchange of material with reunion 
creating two abnormal derivatives. Estimates of incidence 
range from about 1 in 500 to 1 in 625 human newborns. 
Such translocations are usually harmless and may be 
found through prenatal diagnosis. However, carriers of 
balanced reciprocal translocations have increased risks 
of creating gametes with unbalanced chromosome 
translocations, leading to miscarriages or children with 
abnormalities. Genetic counseling and genetic testing are 
often offered to families that may carry a translocation. Most 
balanced translocation carriers are healthy and do not have 
any symptoms. But about 6% of them have a range of 
symptoms that may include autism, intellectual disability, or 
congenital anomalies. A gene disrupted or disregulated at 
the breakpoint of the translocation carrier is likely the cause 
of these symptoms.

Robertsonian translocations

If a Parent has a Balanced Translocation will He or She Always 

Pass It on?
 • The child may inherit entirely normal chromosomes.
 • The child may inherit the same balanced rearrangement as 
the parent. In most cases the child will not have any problems as 
a result of the translocation.
 • The child may inherit an unbalanced rearrangement of 
the chromosomes. This may have one of two outcomes. Either 
the pregnancy may end in miscarriage or the child may be born with 
some degree of physical disability and learning disability. 

Chromosome 21

Chromosome 13 Derivative
chromosome 
13-21

Derivative
chromosome 
13-21

Chromosome 4

Chromosome 20

Derivative
chromosome 4

Derivative
chromosome 20

Highlight



JETANIN JOURNAL WWW.JETANIN.COM10 11

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
โดย นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

เจตนิน: ปัจจุบันการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกเป็นที่ยอมรับ 
และให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจแค่ไหนคะ
นพ.เกรียงชัย: ปัจจุบัน Hysteroscopy หรือการส่องกล้อง
เข้าดูโพรงมดลูกทางช่องคลอดโดยการใช้กล้องที่มีขนาดเล็ก 
ซึ่งอาจจะเป็นท่อยาวและแข็ง (Rigid Hysteroscopy) หรือ
เป็นท่อที่สามารถงอไปมาได้ (Flexible Hysteroscopy) 
โดยจุดประสงค์หลักมีทั้งเพื่อการวินิจฉัย และการรักษา
ความผิดปกติหรือพยาธิสภาพในโพรงมดลูกครับ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้กล้องมี
ขนาดเล็กลงมาก รวมทั้งภาพที่ได้จะมีความคมชัดสามารถ
ให้การวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำาครับ 
แม้ว่าการส่องกล้องเข้าดูโพรงมดลูกนั้นจะมีประโยชน์ทั้ง
ในด้านการวินิจฉัยและการรักษา แต่ก็จะมีข้อจำากัดในเรื่อง
ของราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างแพง ต้องอาศัยทักษะของแพทย์
ผู้ตรวจ ทำาให้การส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกไม่เป็นที่นิยม
แพร่หลายในหมู่นรีแพทย์เท่าไหร่ครับ แต่ในกรณีที่พยาธิสภาพ
อยู่ในโพรงมดลูกหรือคอมดลูก การส่องกล้องเข้าดูโพรงมดลูก
จะถือว่าเป็นวิธีการวินิจฉัยที่แม่นยำาครับ เนื่องจากสามารถ
มองเห็นพยาธิสภาพได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถทำาการ
รักษาพยาธิสภาพเหล่านั้น โดยมีการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อ
ข้างเคียงน้อยกว่าวิธีอื่นโดยทั่วไป

เจตนิน: การส่องกล้องโพรงมดลูกมีความแตกต่าง
จากการตรวจโพรงมดลูกด้วยวีธีอื่นอย่างไรคะ
นพ.เกรียงชัย: โดยปกติการส่องกล้องเข้าโพรงมดลูก
เพื่อวินิจฉัยมักไม่ใช้เป็นเครื่องมือแรกในการตรวจ
นะครับ ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง การเจ็บตัว รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะของแพทย์ผู้ทำาการตรวจ ดังนั้น 
การส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย มัก
ทำาในกรณีตามหลังการตรวจค้นพบพยาธิสภาพจาก
วิธีอื่นครับ แต่ยังไม่แน่ใจหรือเพื่อเป็นการยืนยันว่า
โพรงมดลูกปกติ ในกรณีที่ตรวจค้นด้วยวิธีอื่นแล้วไม่พบ
ความผิดปกติแต่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ข้อบ่งชี้หลัก
ในการส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย ดังนี้ 
1. ใช้ประเมินหาสาเหตุภาวะเลือดออกผิดปกติ
จากโพรงมดลูก 2. ใช้ประเมินความผิดปกติของ
โพรงมดลูก (Abnormal Uterine Cavity) 3. ใช้
ตรวจยืนยันความผิดปกติภายในโพรงมดลูกที่ตรวจ
พบโดยการตรวจวิธีอื่นๆ เช่น การฉีดสีเอ็กซ์เรย์เข้า
โพรงมดลูก (Hystero Salpingography) การตรวจ
คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) หรือ 
การฉีดน้ำาเข้าโพรงมดลูกร่วมกับการตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง (Saline Infusion Ultrasonography)
เป็นต้น และ 4. ใช้ทำาร่วมกับการส่องกล้องตรวจ
วินิจฉัยทางหน้าท้องในกรณีของการตรวจสืบค้นหา
สาเหตุของการมีบุตรยากครับ

เจตนิน: การส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกให้ได้ผลดี
ที่สุด ควรทำาในช่วงไหนคะคุณหมอ
นพ.เกรียงชัย: การส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกควรทำาใน
ช่วงหลังหมดประจำาเดือนครับ เนื่องจากจะมองเห็น
โพรงมดลูกได้ชัด โดยที่ไม่มีเลือดมาบดบัง และแน่ใจได้
ว่าผู้ป่วยไม่ตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากทำาในช่วงก่อนมีประจำา
เดือนนั้น ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูก 
(Endometrium) ที่มีลักษณะเป็นคลื่นที่บางครั้งอาจ
ดูเหมือนติ่งเนื้อ (Endometrial Polyp) ได้ครับ ใน
กรณีของการส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกเพื่อวินิจฉัย 
(Diaghostic Hysteroscopy) สามารถทำาในลักษณะ
ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ซึ่งไม่จำาเป็นต้องใช้การ
ดมยาสลบ จะใช้กล้องเป็นท่อที่สามารถงอไปมาได้ 
(Flexible Hysteroscopy) แต่ในกรณีส่องกล้องเข้า
โพรงมดลูกเพื่อรักษาที่ต้องขยายปากมดลูก อาจเกิด
ความรู้สึกเจ็บในขณะทำา จึงจำาเป็นต้องทำาให้ผู้ป่วย
ไม่รู้สึกปวดซึ่งโดยส่วนใหญ่มักใช้การให้ยาสลบครับ
เจตนิน: ในปัจจุบันการรักษาด้วยการส่องกล้อง
โพรงมดลูกสามารถวินิจฉัยอาการป่วยชนิดใดได้บ้างคะ
นพ.เกรียงชัย: ข้อดีของการส่องกล้องเข้าโพรงมดลูก
ก็เพื่อการรักษาที่ได้เห็นพยาธิสภาพ (Pathology) 
ในโพรงมดลูกโดยตรงครับ รวมไปถึงหัตถการที่
ปลอดภัยและรุนแรงน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง 
(Open Abdominal Surgery) ในการส่องกล้องเข้า

โพรงมดลูกจึงมักจะใช้รักษาอาการ 1. การตัด
เนื้องอกในโพรงมดลูกหรือที่กล้ามเนื้อมดลูกที่ยื่น
เข้าโพรงมดลูก 2. ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Endometrial 
Polyp) 3. ตัดพังผืด (Intrauterine Adhesion) 
หรือเยื่อกั้น (Septum) ในโพรงมดลูก 4. เลาะหรือ
ทำาลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometril Ablation) ใน
กรณีที่เลือดออกจากโพรงมดลูกมากผิดปกติ 5. นำา
ห่วงอนามัย (Intrauterine Device) ออกในกรณี
ที่ไม่เห็นสายห่วง และ 6. ทำาหมัน แต่ทั้งนี้การ
ส่องกล้องเข้าโพรงมดลูกก็ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วย
ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic 
Inflemmtory Disease) เลือดออกจากโพรงมดลูกมาก 
มะเร็งปากมดลูก และผู้ป่วยที่มีการตั้งครรภ์อยู่ครับ
 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เม่ือได้ฟังคุณหมอเกรียงชัย
พูดถึงการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก ไม่น่ากลัว
อย่างที่คิดใช่มั้ยคะ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณแม่อย่าง
เราๆ ต้องหันมาใส่ใจเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ กันบ้างแล้ว
ล่ะค่ะ เตรียมตัวให้ดีแล้วลองไปส่องกล้องตรวจ
โพรงมดลูกกัน เพื่อชีวิตดีๆ ที่จะตามมาพร้อม
ความสุขในครอบครัวนะคะ

By Dr.Kriengchai Sajjachareonpong, M.D.
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Talk with the Doctor

อกจากสุขภาพที่ดีจากภายนอกแล้ว สุขภาพที่ดีจาก
ภายในก็ยังเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยสร้างช่วงเวลาแห่ง

ความสุขให้กับคุณและสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกัน เจตนิน
ฉบับนี้จึงได้รับเกียรติจาก นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ ที่จะมา
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก’ 
ที่คุณแม่ยุคใหม่ควรทราบ และควรให้ความสำาคัญกันค่ะ

นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์
Dr. Kriengchai Sajjachareonpong, M.D.
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esides the outward signs of good health, the good health inside the body is also a very important thing 
that helps create happiness for you and your family. In this edition of Jetanin, we are honored to have 

Dr.Kriengchai Sajjachareonpong here to share his knowledge about ‘Hysteroscopy’ which is what a new 
generation of mothers should know and realize how important it is.

Jetanin: How well accepted is hysteroscopy currently? And 
what are the satisfaction levels with the result?
Dr.Kriengchai: Hysteroscopy is a procedure currently used to 
examine the inside of the uterine cavity through the vagina using 
a small telescope attached to either a long and hard tube 
(Rigid Hysteroscopy) or a flexible tube (Flexible Hysteroscopy). 
The main purposes are to diagnose and also treat abnormal or 
pathological conditions within the uterine cavity. With physics 
and electronics technology today, telescopes are much smaller 
and give very clear and sharp images allowing more correct and 
accurate diagnosis and treatment. Despite its great benefits for 
both diagnosis and treatment, hysteroscopy is not widely used 
among gynecologist because the instrument is very expensive 
and the physician needs a very high level of expertise to carry 
out the examination. However, in case pathological conditions 
are inside the uterine cavity, hysteroscopy is considered 
a very accurate diagnostic method because it allows you to see 
the pathological conditions directly and treat those conditions 
while causing less damage to the surrounding tissues compared 
to other methods of treatment.
Jetanin: How is hysteroscopy different from other examination 
methods of the uterine cavity? 
Dr.Kriengchai: Usually diagnostic hysteroscopy is not used 
as the first method to examine the inside of the uterine cavity 
because it is expensive, can cause pain and needs a high level 
of physician’s expertise. Therefore it is often used following 
pathological conditions found by other methods when the physician 
is still unsure of the examination result. Sometimes it is used to 
confirm whether the inside of the uterine cavity is normal in case 
no abnormalities are found using other methods, in patients with 
signs of problems. Key indications for diagnostic hysteroscopy 
include: 1. to diagnose causes of abnormal bleeding within 
the uterine cavity, 2. to evaluate abnormal uterine cavity, 3. to 
reconfirm abnormalities within the uterine cavity found by 
other examination methods such as hysterosalpingography, 
ultrasonography or saline infusion ultrasonography, etc., and 
4. to be performed together with diagnostic laparoscopy to 
find causes of infertility.

Jetanin: In order to get the best result, when should we carry 
out hysteroscopy?
Dr.Kriengchai: Hysteroscopy should be performed after 
the menstrual period because we will see the uterine cavity 
clearly without the blood clot and we can be sure that the patient 
is not pregnant. If we do it before the period, there may be some 
problems with wave-like appearance of the endometrium as 
it may look like endometrium polyp. Diagnostic hysteroscopy 
can be performed as an outpatient procedure using a flexible 
tube and there is no need for general anesthesia. However, in 
using hysteroscopy for treatment which involves a procedure of 
cervical dilatation and the patient may feel pain, we usually give 
general anesthesia.
Jetanin: At present, what diseases can we use diagnostic 
hysteroscopy?
Dr.Kriengchai: Advantages of hysteroscopy are that it allows 
us to perform treatment while pathological conditions within 
the uterine cavity can be viewed directly. In addition, the medical 
procedure is safer and less invasive than open abdominal 
surgery. Therefore, hysteroscopy is often used to: 1. remove 
tumors within the uterine cavity or muscle tissues of the uterus 
that grow into the uterine cavity, 2. remove endometrial polyp, 
3. remove intrauterine adhesion or septum in the uterine cavity, 
4. remove or eliminate a uterine lining (Endometrial Ablation) in 
case of abnormally heavy bleeding from the uterine cavity, 5. take 
an intrauterine device out when you cannot find the string, and 
6. perform sterilization. However, hysteroscopy cannot be used 
in patients with pelvic inflammatory disease, heavy bleeding from 
the uterine cavity, cervical cancer and pregnant patients.

AD

 How is that? After listening to Dr.Kriengchai about 
hysteroscopy, it is not as scary as it sounds, is it? 
Now, it’s time for mothers like us to pay attention to 
details! Let’s get prepared and go for hysteroscopy…
for better life and for our happier family!

Talk with the Doctor
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ลายครอบครัวพยายามค้นหาความหมายของความสุข 
เพื่อมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ และในวันนี้เรา

ก็จะได้พบกับความหมายของความสุขนั้นแล้ว จากครอบครัวของ
คุณปุณฑริกา ฉัตรตระกูล และคุณปิยะ แสงทับทิม ครอบครัวที่พบ
แล้วว่า การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นมาจากสิ่งใด 
ต้องขอขอบคุณ พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา ที่ช่วยให้เรื่องดีดีแบบนี้
เกิดขึ้นอีกครั้ง

เจตนิน: ไม่ทราบว่าแต่งงานกันมานานหรือยังคะ แล้วทำาไมถึงเลือกเข้ามา
ปรึกษาที่สถานพยาบาลเจตนินคะ
คุณปุณฑริกา: แต่งงานกันมาจะ 3 ปีแล้วค่ะ แต่หลังจากที่แต่งงานได้เกือบปี 
ก็ยังไม่มีลูกสักที ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเราเองเข้าข่ายผู้มีบุตรยากรึเปล่า พอดีทำางาน
อยู่แถวๆ นี้ เวลามาทานข้าวเดินผ่านก็เลยเห็นว่ามีโรงพยาบาลเจตนิน และก็
น่าจะสะดวกกับเราที่สุด พอได้เข้ามาที่นี่ ก็ได้คิวเป็นคุณหมอโยโกะ คุณหมอ
เค้าน่ารักมากคุยเป็นกันเอง และเหมือนด้วยวัยที่ไม่ได้ห่างกันเยอะเวลาคุยก็
จะสนุก ทำาให้เราสบายใจที่ได้คุยกับคุณหมอ
เจตนิน: เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แล้วรู้สึกอย่างไร คุณหมอโยโกะแนะนำาให้ปฏิบัติตัว
อย่างไรบ้างคะ
คุณปุณฑริกา: ตอนแรกลองเทสต์ดูทุกเดือน พยายามเช็คดูตลอด พอครบรอบเดือน
ก็จะลองเช็คดูตลอดก็ไม่ขึ้น ตรวจทีไรก็ไม่ขึ้น คราวนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไร
มาก แต่พอตรวจไปปุ๊บ อุ๊ยยย มันขึ้น 2 ขีดอ่ะ เครื่องตรวจเสียรึเปล่า 
ตรวจซ้ำาดีกว่า แต่ก็ขึ้น 2 ขีดเหมือนเดิม ก็เลยมาหาคุณหมอมาตรวจเลือด 
รู้สึกดีใจมาก และสามีเองก็รู้สึกดีใจเหมือนเราทำาสำาเร็จแล้ว เรามีลูกแล้ว 
หลังจากนั้นคุณหมอโยโกะก็บอกว่าให้เราทำาตัวปกติทุกอย่าง ไม่ต้องไปทาน
อะไรเสริมเป็นพิเศษนะ แต่ว่าอาหารที่ทานก็ให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ 
เน้นโปรตีน และก็ให้ระมัดระวังตัวเองค่ะ

เร่ืองราวของคู่สามีภรรยากับลูกคนแรก

Jetanin: How long have you been married? Why did you 
decide to seek consultation at Jetanin Institute? 
Khun Puntarika: We have been married for 3 years. After almost 
a year of marriage, we did not have a baby and we were not sure 
if we were one of those with infertility problems. My office is in 
this area and I often passed by Jetanin Institute during lunch time 
and thought it would be most convenient. We were assigned to 
Dr. Yoko who is very nice. We had an informal talk with her and 
maybe because there was not a big age gap, we had fun talking 
and felt very happy to talk with the doctor. 
Jetanin: When you found out that you got pregnant, how did 
you feel? What did the doctor suggest you to do? 
Khun Puntarika: At the beginning, I had a test every month. 
I always tried to check when the cycle comes around each month 
but it was always negative. I was not expecting much but then 
I had a test that showed 2 lines. I thought there was something 
wrong with the test kit so I repeated and got 2 lines again. 
Then I went to see the doctor for a blood test. I was very happy 
and so was my husband. We felt that we had achieved our goal 
and we were really going to have a baby!  After that Dr. Yoko 
told us to do things as usual and not to eat anything special. 
However, she suggested me to eat healthy food with good 
amount of protein and to take good care of myself.   

any families try to search for the meaning of 
happiness to fill up their family life and make it 

perfect. Today we found that meaning of happiness 
from Khun Puntarika Chattrakool’s and Khun Piya 
Sangtabtim’s families as they have got the answer for 
the question, what makes up happiness in their families. 
Thanks to Dr. Yoko Tawarasumida who has helped make 
this great story come true once again.

Jetanin: How did you feel the first time you had the 4D 
ultrasound?
Khun Puntarika: At first I did not know how clear it would be, 
I mean the 4 D ultrasound. The first time the baby was around 
4 months and it was not very clear. He was quite small and 
the doctor tried to put colors on so that we could see the shape. 
I was so amazing anyway. Later the ultrasound showed us 
the nose, the mouth and the eyes and we started to figure 
whose mouth he looked like. It was difficult to explain how 
wonderful it was. I felt so excited and when we knew it was 
a boy, we were so pleased. 
Jetanin: How important is it for your family to have a child?
Khun Puntarika: At one point, we saw our friends’ families with 
little kids. They did all kinds of family activities together. We felt 
that having a child is the real definition of family. This is the way 
things should be, to make us happy. It just fills up everything. 
It’s hard to tell but all I know is that I my heart was filled with 
happiness the minute I knew I had this little one inside me.
Jetanin: Would you please give some suggestions for other 
couples who have not succeeded yet?
Khun Puntarika: The first thing is not to get stressed. Do not set 
high expectation or focus too much on counting for the exact 
day. The more we focus, the more we get stressed. As a result, 
our hormones will not function properly and our period will be out 
of track. We should exercise. I used to do yoga which helped 
get me back to my normal cycles. So I think we should not get 
stressed. Don’t take it serious or focus too much on which days. 
Exercise and eat healthy food, this will help a lot.
 This is another happy experience of a family that has 
their success story together with Jetanin. We hope that 
the heartwarming story shared through this interview will help 
families, who are still searching, find their ways to fill their 
families with happiness very soon.

a STOrY Of 
a COuPlE 
aNd ThEir 
firST Child

Real Result Real Story

เจตนิน: ความรู้สึกครั้งแรกตอนที่อัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นอย่างไรบ้างคะ
คุณปุณฑริกา: ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะชัดเจนแค่ไหนค่ะที่อัลตราซาวด์ 4 มิติ 
ครั้งแรกที่ไปซาวด์ก็จะยังเห็นไม่ชัดมาก ตอนที่อัลตราซาวด์ครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ 
4 เดือน แบบยังเล็กๆ คือหมอพยายามลงสีเพื่อให้เราพอเห็นรูปร่าง แต่ก็แบบ 
มหัศจรรย์มาก เพราะครั้งหลังที่มาอัลตราซาวด์ ก็เริ่มเห็นเป็นจมูก เห็นปาก 
เห็นตา เราก็อุ๊ย ปากเหมือนคนโน้น คนนี้ คือมันค่อนข้างที่จะบอกไม่ถูกถึง
ความมหัศจรรย์ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะพอรู้ว่าเป็นผู้ชายนี่ดีใจมากๆ
เจตนิน: คิดว่าการมีลูกมีความสำาคัญอย่างไรกับชีวิตครอบครัวของคุณปุณฑริกา
คุณปุณฑริกา: ณ จุดหนึ่งที่เราเริ่มเห็นครอบครัวเพื่อนๆ มีลูกเล็กๆ แล้วเค้าก็
แบบมีกิจกรรม มีอะไรหลายๆ อย่างในครอบครัวร่วมกัน เรารู้สึกว่าการมีลูกมัน
คือคำาว่าครอบครัวจริงๆ มันควรจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อทำาให้เรามีความสุข 
เหมือนมาเติมเต็มทุกๆ อย่าง คือมันพูดยากค่ะ แต่มันทำาให้มีความสุขตั้งแต่
ที่รู้ว่ามีเค้าอยู่ในท้อง 
เจตนิน: อยากให้แนะนำาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากคู่อื่นๆ ที่ยังไม่ประสบ
ความสำาเร็จหน่อยค่ะ
คุณปุณฑริกา: อย่างแรกเลยคืออย่าเครียด อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องมีจะต้อง
แบบนับวันให้มันเป๊ะๆ พอเรายิ่งโฟกัสก็กลายเป็นว่าเราเครียด ฮอร์โมนมันก็
เลยผิดเพี้ยนไป ทำาให้รอบเดือนยิ่งเปลี่ยนไป ก็ต้องออกกำาลังกาย ก่อนหน้านี้
ก็เคยไปเล่นโยคะ ช่วงนั้นจากรอบเดือนไม่ปกติ ก็กลายเป็นปกติ ก็เลยคิดว่า อย่า
เครียด อย่าไปซีเรียสกับการโฟกัสว่าต้องเป็นวันไหนๆ แล้วก็การออกกำาลังกาย
และการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยได้เยอะค่ะ
 และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความสุขของอีกหนึ่งครอบครัวที่
ประสบความสำาเร็จไปพร้อมๆ กับเจตนิน เรื่องราวความประทับใจที่ได้นำามา
แชร์และแบ่งปันในบทสัมภาษณ์นี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ครอบครัวที่ยังไม่
ค้นพบความสุข ค้นหาสิ่งที่มาเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัวได้

“Later when we came for an ultrasound, it was difficult 
to explain about that wonderful moment. I was very 
excited and when knowing for sure it was a boy, 
I was so happy”

“ครั้งหลังที่มาอัลตราซาวด์..., 
คือมันค่อนข้างที่จะบอกไม่ถูกถึงความมหัศจรรย์ 
รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ พอรู้ว่าเป็นผู้ชายนี่ดีใจมากๆ”
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นวันนี้เจตนินขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณสุพรรษา  
บุญร่วม และคุณอมร  พงษ์วชิรินทร์ ครอบครัวที่ประสบ

ความสำาเร็จ และพบความหมายของครอบครัว กลายเป็นความสุข
ที่ ได้จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่เกิดขึ้นจากการดูแลของ พญ. ปิยพันธ์ 
ปุญญธนะศักดิ์ชัย 

เจตนิน: อะไรเป็นสาเหตุให้คุณสุพรรษามีบุตรยากคะ และรู้จักกับเจตนินได้อย่างไร 
คุณสุพรรษา: คือจริงๆ ตอนแต่งงานช่วงแรกๆ ยังไม่คิดจะมีน้องค่ะ แต่บังเอิญ
ท้อง แต่เป็นท้องนอกมดลูก ก็เลยมีการผ่าตัดท่อนำาไข่ออก 1 ข้าง ก็เลยทำาให้
พอตอนนี้อยากมีลูกก็ทำาให้มียากแล้ว และสามีก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่ามาก  
รวมถึงมีเชื้อน้อยด้วย ก็เลยนั่งเสิร์ชหาสถานพยาบาลทางอินเตอร์เน็ต และก็
ไม่มีที่ถูกใจเลย แล้วบังเอิญว่าเพื่อนทำางานที่เจตนินพอดี คือคุณทิพย์ แผนกเวช
ระเบียน จึงแนะนำาให้มาที่นี่ แล้วพอดูจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่นี่ก็ติดเยอะค่ะ 
ก็เลยมาที่เจตนินเลย
เจตนิน: เพราะเหตุใดถึงเลือกคุณหมอปิยพันธ์ และคุณหมอได้แนะนำาวิธีการ
ในการรักษาอย่างไรคะ
คุณสุพรรษา: คือเพื่อนที่ทำางานที่เจตนินก็แนะนำาให้ ซึ่งจริงๆ เพื่อนก็บอกว่า
คุณหมอที่นี่เก่งทุกคนค่ะ ตอนแรกคุณหมอก็จะให้เราลองเองโดยธรรมชาติก่อน 
แต่เรารู้สึกว่าเราลองมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สำาเร็จ ก็เลยขอให้คุณหมอทำา
เด็กหลอดแก้วให้ ซึ่งคุณหมอก็ใช้วิธีการทำา ICSI คุณหมอให้คำาแนะนำาดีนะ
คะ คุณหมอเค้าไม่ได้คิดว่าจะให้เราทำาเด็กหลอดแก้วก่อนเลย ถ้าอย่างไข่เรา
สวยคุณหมอก็จะใช้วิธี IUI ลองฉีดเชื้อเข้าไปให้ปฏิสนธิเอง เค้าจะไม่บังคับ
เราให้ทำาเด็กหลอดแก้วเลย เค้าก็ไม่อยากให้เราเสียตังค์ไปเยอะและคุณหมอก็
ละเอียดมาก น่ารัก ใจเย็น สามีก็ประทับใจและก็ตัดสินใจฝากท้องกับคุณหมอ 
และก็จะคลอดที่เจตนินด้วยค่ะ
เจตนิน: รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่รู้ว่ากำาลังจะมีน้องแล้วคะ
คุณสุพรรษา: ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของครอบครัวพี่หลังจากที่พี่รู้ว่ากำาลังจะมีลูก 
ครั้งแรกเนอะก็ตกใจ ตกใจมากๆ  มาได้ไง คือตอนแรกคุณหมอให้แค่ 10 % 
เท่านั้น คือเปอร์เซ็นต์ที่จะติดมันก็ไม่ได้เยอะมาก เราก็รู้สึกเครียด คุณหมอก็บอก
ว่าอย่าเครียด คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวก็ติด เชื่อเถอะว่าติด แล้วไข่ก็ไม่ได้สวยอะไร
ด้วย คุณหมอก็เอามาเลี้ยงแล้วก็ฟักตัวอ่อนออกมา เราก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆ 

oday Jetanin would like to congratulate Khun 
Supansa Bunruam and Khun Amorn Phongwachirin’s 

family on their success and finally finding that the 
meaning of a family is actually the happiness brought 
by the little heart arriving under the Dr. Piyaphan 
Punyatanasakchai’s care. 

Jetanin: What was the reason you had difficulty conceiving? 
How did you get to know about Jetanin?
Khun Supansa: Actually at the beginning, after getting married 

we were not thinking about having a baby. Then I got pregnant 

but it was an ectopic pregnancy so I had a surgery to remove one 

fallopian tube. That makes it difficult now when we want to have 

a baby. My husband is much older and he has a low sperm count. 

We searched for a hospital on the internet but we could not find 

one we liked. Fortunately a friend of mine, Khun Thip who works 

at Jetanin in the Medical Record Department suggested that 

we come here. And when we checked in the internet, a lot of 

your information came up, so we decided to come to Jetanin.

Jetanin: Why did you choose Dr. Piyaphan? What suggestions 
did the doctor give you about the treatment method?
Khun Supansa: Well, it was a recommendation from my friend 

who works at Jetanin. Actually she said that all the doctors 

were very professional here. At the beginning, the doctor suggested 

that we try the natural way first. But as we had tried and failed 

so many times before, we asked the doctor to do IVF for us. 

The doctor then decided to use the ICSI method. She gave very 

good advice, not to go straight to have IVF. If the eggs look good, 

she will use the IUI technique which is to inject the semen in to try 

for a natural conception. She would not force us to do IVF because 

she did not want us to pay too much. And she is so attentive to detail, 

very nice and calm. My husband was very impressed. We decided to 

have my prenatal care with her and deliver my baby at Jetanin.

Jetanin: How do you feel after knowing that you are going to 
have a baby?
Khun Supansa: Our family feels differently after knowing I was 

going to have a baby. At first I was so shocked, very shocked. 

How could this happen?  At the beginning the doctor gave me only 

10 % which is a very low chance to be successful. I felt stressed and 

the doctor told me not too. She said, “We can do it, believe me”. 

And the egg did not even look that good. The doctor nurtured 

the egg and helped the embryo hatch out. We were so surprised. 

Then the ET was successful and the blood pregnancy test was also 

positive. My husband was so thrilled. The doctor told me to relax 

and not to carry heavy things. Just do things as usual. It is amazing, 

so amazing to have another little heart beating inside myself.

Jetanin: What impressed you most about Dr. Piyaphan?
Khun Supansa: I’d like to say that I am so happy. I want to thank 

her very much for making us have the day like today. We feel 

overjoyed. My husband is the youngest child in the family and 

so he tends to have high self confidence. When he knows he is going 

to have a child, he seems to be more patient and calmer. He is more 

responsible and more composed. This is like a family bond.

Jetanin: Would you please give some suggestions for other 
couples who are not successful yet?
Khun Supansa: I'’ like to tell them not to give up. There are many 

ways. My friend shared with me that she had the sperm injection 

and failed and she was so sad. I told her not to lose hope because 

today’s medical technology is much more advanced. The best thing 

is to follow the doctor’s instructions and you will make it very soon. 

This is from my experience. We have to take good care of ourselves 

otherwise it will be a waste of money. We need to know how to take 

good self care and eat healthy food. 

 Jatanin would like to thank these happy interviews for 
making us realize how important having a child is to our family. 
The arrival of this little life creates such a beautiful bond and 
brings happiness and fulfillment to so many families. It is hard 
to believe how much joy a tiny little heart can bring.

เรื่องราวของคู่สามีภรรยาต่างวัย

a STOrY Of 
a COuPlE 

wiTh agE 
diffErENCE

Real Result Real Story

แล้วพอทำา ET ก็ติด พอตรวจผลเลือดออกมาก็ติด สามีก็ดีใจมากๆ คุณหมอก็
บอกให้ทำาใจให้สบายๆ นะ แค่ไม่ยกของหนักแค่นั้นเอง ทำาตัวปกติ คือมันวิเศษ
มากๆ เลยค่ะ วิเศษที่มีหัวใจดวงน้อยๆ อีกดวงอยู่กับเรา
เจตนิน: ประทับใจอะไรในตัวคุณหมอปิยพันธ์คะ
คุณสุพรรษา: อยากบอกว่าดีใจมาก อยากขอบคุณคุณหมอมากๆ คุณหมอ
ทำาให้มีวันนี้ คือมีความสุขมาก สามีเป็นลูกคนเล็กในบ้าน สามีก็จะออกแนว
หัวดื้อ พอเค้ารู้ว่ามีลูกเหมือนตัวเค้าเองก็ใจเย็นลงเยอะ ทำาให้เค้ารับผิดชอบอะไร
เยอะขึ้น ทำาให้เค้ารู้สึกว่าเค้าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และเหมือนเป็นสายใยครอบครัว 
เจตนิน: อยากให้คำาแนะนำาอะไรกับคู่สมรสที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จบ้างคะ
คุณสุพรรษา: คืออยากบอกว่าอย่าท้อ มันมีหลายวิธี เพื่อนที่เคยทำาก็เล่า
ประสบการณ์ให้ฟังว่าเพื่อนเค้าก็ไปฉีดเชื้อและก็ไม่ได้ แล้วเค้าก็เศร้าเสียใจมาก 
ซึ่งเราก็ให้กำาลังใจว่าอย่าไปท้อเพราะสมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีมากๆ  
และก็ทำาตามขั้นตอนที่คุณหมอแนะนำาจะดีมากๆ และจะติดเร็วมากอันนี้คือจาก
ประสบการณ์ของพี่เองนะ แต่มันก็ขึ้นกับสภาพร่างกายเราด้วย เราจะต้องดูแล
ตัวเองให้ดี ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองจะทำาให้เราเสียเงินเปล่า เราต้องรู้จักดูแลตัวเอง
และกินอาหารที่มีประโยชน์
 เจตนินขอขอบคุณบทสัมภาษณ์แห่งความสุขที่ทำาให้รู้ว่า ลูกมีความสำาคัญ
กับชีวิตครอบครัวมากแค่ไหน ชีวิตน้อยๆ ที่เข้ามาสร้างความผูกพันธ์ เติมเต็ม
ความสุขให้ชีวิตครอบครัว ทำาให้ครอบครัวของใครหลายๆคน ดูเป็นครอบครัว
ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าเพียงหัวใจดวงน้อยๆ จะทำาให้ครอบครัวมี
ความสุขได้มากขนาดนี้

“When the test result came out positive, my husband 
was so pleased…, it is amazing, so amazing to have 
another little heart beating inside myself”

“พอตรวจผลเลือดออกมาก็ติด สามีก็ดีใจมากๆ…, 
คือมันวิเศษมากๆ เลยค่ะ วิเศษที่มีหัวใจดวงน้อยๆ 
อีกดวงอยู่กับเรา”
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Salt Solution
เกลือแร่ต่างๆ Na+,K+,Mg2+,Ca2+,Cl-,SO

3

2-,PO
4

3-,HCO
3

Protine or Macromolecules
แหล่งโปรตีนของตัวอ่อน โดยในยุคแรกๆ มีการใช้ Serum ผู้ป่วย

ผสมในน้ำายาเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนของตัวอ่อน แต่ต่อมาพบ
ข้อเสียหลายประการ ได้แก่ ต้องมีการคัดกรอง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ทั้งตัวอ่อนและบุคลากร และใน Serum ยังมีความไม่แน่นอนของปริมาณ 
Macromolecules ในคนไข้แต่ละคน ปัจจุบันจึงได้มีการนำา Human Serum 
Albumin, Recombination Human Serum Albumin มาใช้แทน ซึ่งผ่านการ
สกัดแยกให้บริสุทธิ์

Chelators (EDTA : Ethylenediaminetetraacetic Acid)
มีรายงานตั้งแต่ปี 1977 ถึงข้อดีของการใส่ EDTA (Ethylenediamine

tetraacetic Acid) ในน้ำายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ต่อมามีการศึกษาอีกมากว่า 
EDTA สามารถกระตุ้นการเจริญของตัวอ่อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะ 
Cleavage และยังช่วยป้องกัน Abnormal Glycolysis ส่วนการเพาะเลี้ยง
ตัวอ่อนหลังการเกิด Compaction ในน้ำายาที่มี EDTA จะเกิดผลเสียต่อการ
เจริญของ Inner Cell Mass และการเจริญของตัวอ่อนหลังย้ายกลับเข้า
โพรงมดลูก

Water
ส่วนประกอบหลักของน้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนเป็นน้ำาถึง 99% โดยน้ำาที่ใช้ต้อง

เป็นน้ำาบริสุทธิ์ผ่านการกรองแบบ Ultrafiltration

About Know How

นปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาผู้มีบุตรยากได้ก้าวไกลไปมากแล้วในทุกๆ 
ด้าน ดังเช่นการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกายนั้นได้มีการพัฒนาจน

สามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้จนถึงระยะ Blastocyst (Blastocyst Culture) ทั้งนี้
ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้ประสบผลสำาเร็จนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ได้แก่ การควบคุมสภาวะแวดล้อมให้คงที่ น้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนที่มีส่วน
ประกอบที่เหมาะสม ในฉบับนี้เราจะพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับส่วนประกอบของ
น้ำายาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนว่านักวิทยาศาสตร์ใช้อาหารอะไรเลี้ยงตัวอ่อน

whaT dO EmbrYOS‘EaT’?

 ส่วนประกอบที่สำ คัญของน้ำ ยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อน (Composition of 

Culture Media) มีดังนี้ี้ 

Energy Substrates : Glucose, Lactate, Pyruvate
เป็นแหล่งพลังงานของตัวอ่อน จากการศึกษาพบว่าตัวอ่อนระยะเริ่มต้น

จนถึงระยะ Cleavage มีการใช้พลังงานจาก Pyruvate และ Lactate เป็น
แหล่งพลังงานหลัก ส่วน Glucose ใช้ค่อนข้างจำากัดแต่ก็ยังมีการใช้อยู่บ้าง 
เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไปจนถึงระยะ Blastocyst จะมีความต้องการ
พลังงานเพิ่มขึ้น Glucose มีบทบาทในการเจริญของตัวอ่อนระยะ Blastocyst 
และยังมีการศึกษาพบว่า Glucose มีประโยชน์ต่อตัวอ่อนที่กำาลังฝังตัว

 ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ได้นำาของเหลวที่อยู่ในท่อนำาไข่และโพรงมดลูกของผู้หญิงมาวิเคราะห์
หาสารอาหารต่างๆ พบว่าของเหลวทั้งสองที่มีความแตกต่างกัน โดยขณะที่ตัวอ่อนอยู่ในท่อนำาไข่ 
ของเหลวที่อยู่ในท่อนำาไข่มีความเข้มข้นของ Pyruvate และ Lactate สูง ส่วนความเข้มข้นของ 
Glucose จะต่ำา แตกต่างจากของเหลวในโพรงมดลูกที่มีระดับ Pyruvate และ Lactate ต่ำา ส่วน 
Glucose จะสูง นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นน้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนโดยเลียนแบบของเหลวในท่อนำาไข่และ
โพรงมดลูก จากนั้นได้มีการพัฒนาสูตรน้ำายาและทดลองเลี้ยงตัวอ่อนทั้งของสัตว์ทดลอง และของ
มนุษย์อีกมากมาย ในปัจจุบันนี้มีน้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนหลายยี่ห้อ ผลิตเป็น Commercial Media ซึ่ง
ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเตรียมลงไป

Amino Acids
 นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ของเหลวในท่อนำาไข่และโพรงมดลูก
พบมีระดับ Free Amino Acid อยู่จำานวนหนึ่ง ในขณะที่ไข่และ
ตัวอ่อนจะมีระบบขนถ่ายที่เฉพาะสำาหรับ Amino Acid เพื่อจะ
ทำาให้มีระดับ Amino Acid สะสมไว้ภายในอย่างเพียงพอ แต่จาก
การที่ Amino Acid ถูกใช้และถูก Metabolized โดยตัวอ่อน ทำาให้
นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลสนับสนุนว่า Amino Acid มีบทบาทในการ
เจริญเติบโตของตัวอ่อนทั้งระยะก่อนและระยะระหว่างการฝังตัว
 ตัวอ่อนในระยะเร่ิมแรกจนถึงระยะ 8 เซลล์ พบว่า Non-Essential 
Amino Acid และ Glutamine จะช่วยเพิ่มอัตราการเจริญของตัวอ่อน 
แต่หลังจากการเกิด Compaction ในตัวอ่อน Non-Essential Amino Acids 
และ Glutamine จะช่วยส่งเสริมการเกิด Blastocoel Formation 
และ การเกิด Hatching ในขณะท่ี Essential Amino Acids จะกระตุ้น
อัตราการแบ่งตัวและการเจริญของ Inner Cell Mass ในตัวอ่อนระยะ 
Blastocyst

 Non-Essential Amino Acid: Alanine, Asparagine, Aspartate, 
Glycine, Glutamate, Proline, Serine
 Essential Amino Acid: Arginine, Cystine, Glutamine,  
Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, 
Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine

By Sa-nguansri Norasing, MT.

ตัวอ่อนกินอะไร?
โดย ทนพญ.สงวนศรี นรสิงห์

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกายนั้น
ได้มีการพัฒนาจนสามารถเลี้ยงตัวอ่อนได้

จนถึงระยะ	Blastocyst	
The	in	vitro	embryo	culture	has	been	

developed	so	that	it	can	nurture	embryos	
until	they	reach	the	blastocyst	stage

Antibiotics
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียใน

ระบบการเลี้ยงตัวอ่อน ยาที่ใช้ได้แก่ Penicillin/Streptomycin/Gentamycin

 จะเห็นได้ว่าตัวอ่อนนั้นใช้สารอาหารหลายอย่างในการเจริญเติบโต
ภายนอกร่างกาย ปัจจัยเรื่อง น้ำายาเลี้ยงตัวอ่อน นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างในการเลี้ยงตัวอ่อนให้ประสบผลสำาเร็จ
ได้แก่ การรักษาคุณภาพของน้ำายาตลอดอายุการใช้งานซ่ึงสำาคัญมาก คุณภาพ
ของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย สภาวะแวดล้อม ก๊าซ อุณหภูมิ 
Plate ที่ใช้เลี้ยง ตู้เลี้ยงที่ได้คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ความรู้ความ
ชำานาญของบุคลากรเอง สำาหรับที่เจตนินนั้นมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
อยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการใหม่ๆ เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมอย่างเข้มข้นและสม่ำาเสมอ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด
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Composition of Culture Media: 

Energy Substrates: Glucose ,Lactate, Pyruvate 
These are energy supply for embryos. Studies found that from 

the beginning stage until the cleavage stage embryos use pyruvate and 

lactate as their main energy source. Glucose is also used but rather limitedly. 

When embryos reach the blastocyst stage, they need more energy and 

glucose plays an important role in the embryo growth during the blastocyst 

stage. Other studies also found that glucose helps embryos while they 

are implanting. 

Antibiotics
Antibiotics, such as penicillin, streptomycin and gentamicin, 

are used to reduce the risk of bacterial contamination during 

the embryo culture system.

Salt Solution 
 Various minerals including Na+,K+,Mg2+,Ca2+,Cl-,SO3

2-, 

PO4
3- and HCO3.

Water
The main component in culture media is water, as high as 

99%. The water must be purified by ultrafiltration.

Protine or Macromolecules
This is protein supply for embryos. In earlier time, patients’ 

serum was mixed with culture media as protein supply for 

embryos but there were many disadvantages. For example, 

a screening was needed and there was a risk of infection in 

both embryos and the staff. Other than that the quantity of 

macromolecules in each patient varies. Therefore, now human 

serum albumin and recombinant human serum albumin 

purified by extraction are being used instead.

By Supaporn Apathananon, MT.

แอนตี้บอดี้สเปิร์มและรังไข่
โดย ทนพญ.สุภาพร อาภาธนานนท์

Chelators (EDTA : Ethylenediaminetetraacetic Acid)
Since 1977, the benefits of putting EDTA (Ethylenediamine

tetraacetic Acid) in the culture media have been reported. 

Later on, many studies found that EDTA stimulates embryo 

growth from the earliest stage until the cleavage stage and 

also helps prevent abnormal glycosis. Embryo culture after 

the compaction occurs in the media with EDTA has negative 

impact on development of inner cell mass and embryo growth 

after being transferred back into the uterine cavity.

oday, technology used for infertility treatments has 
progressed a great deal in all aspects. For example, 

the in vitro embryo culture has been developed so that it 
can nurture embryos until they reach the blastocyst stage 
(blastocyst culture). There are many success factors in embryo 
culture including the ability to maintain a stable environment 
and the optimal composition of the culture media. In this 
edition, we will talk about the composition of culture media 
used in nurturing embryos. Therefore, you will get to know 
what types of nutrients scientists use to ‘feed’ embryos.

 In the past scientists collected the fluids inside the fallopian tubes and 

the uterine cavity, conducted nutritional analysis and found that the fluids 

from these two sources are different. While being in the fallopian tube, 

an embryo lives in the fluid with high concentration of pyruvate and lactate 

and low glucose level which is different from the fluid in the uterine cavity 

where the pyruvate and lactate levels are low and the glucose level is 

high. Scientists have developed culture media by imitating the fluids inside 

the fallopian tubes and the uterine cavity. After that there has been continual 

development of culture media and many embryo culture experiments on 

both animal and human embryos. Currently, there are many commercial 

brands of culture media so it is much easier now with less complicated 

preparation.

างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านสิ่งแปลก
ปลอมเมื่อเข้าสู่ร่างกาย แต่ในบางครั้งร่างกายก็คิดว่า

เซลล์ร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอม ทั้งยังสร้าง Antibody ขึ้นมา
ต่อต้านและทำาลายเซลล์ของตัวเอง เราเรียก Antibody นี้ว่า 
“Autoantibody” 

Amino Acids 
Scientists have conducted analysis of the fluids collected from 

the fallopian tubes and the uterine cavity and found that they contain 

some free amino acids. While eggs and embryos have specific 

transport system for amino acids in order to have enough level of 

internal amino acid storage, amino acids are used and metabolized 

by embryos. This information backs up scientists’ conclusion that 

amino acids are associated with embryo growth both before and 

during implantation.

 From its earliest stage until the time an embryo has 8 cells, 

non-essential amino acids and glutamine help increase the embryo’s 

development rate. But after the compaction occurs, non-essential 

amino acids and glutamine will support blastocoel formation and 

hatching while essential amino acids stimulate the cell dividing rate 

and the development of inner cell mass in the blastocyst stage.

Non-Essential Amino Acid: Alanine, Asparagine, Aspartate, 

Glycine, Glutamate, Proline, Serine

Essential Amino Acid: Arginine, Cystine, Glutamine, Histidine, 

Isoleucine , Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, 

Tryptophan, Tyrosine, Valine

aNTi-SPErm aNTibOdY (aSa) 
aNd aNTi-OvarY aNTibOdY (aOa)

 We can see that embryos use many types of nutrients 
to grow outside the body. Culture media is only one 
out of many other success factors of embryo culture 
including the ability to maintain the media quality 
through its entire life which is very important; the quality 
of both female and male gametes; the environmental 
conditions such as optimal gassing and temperature; 
the quality of the culture plate; the quality and adequacy 
of the incubator; and the knowledge and skill levels of 
the staff. Here at Jetanin, we seek to make continuous 
improvement in all aspects including new technology, 
modern equipment and intensive and consistent 
training for our staff, in order to deliver the best quality.

อ้างอิง/References:	1.	Gardner	DK.	Gardner,	Lane	M.	Embryo	
culture	medium:	which	is	the	best?:	Best	Practice&Research	
Clinical	Obstertrics	and	Gynaecology,	2007,	Vol.21	No.1,	
83-100	2.	Quinn	P,Pool	T.	Development	of	modern	culture	
media:	 Textbook	of	Assisted	Reproduction	 for	Scientists	 in	
Reproductive	Technology:	65-97	3.	www.Ivf-wordwide.com

 ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงและผู้ชายก็พบ Autoantibody ได้เช่นกัน 
โดยคู่สามีภรรยาที่มีภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ เราอาจสงสัยปัจจัย
เกี่ยวกับภูมิต้านทานที่ทำาให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้น โดยการตรวจหาปริมาณ 
Anti-Sperm Antibody และ Anti-Ovary Antibody ซึ่งเป็น Autoantibody 
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากทั้งในฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

About Know How
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Anti-Ovary Antibody (AOA)
Anti-Ovary Antibody (AOA) is the antibody associated 

with infertility problem in women mostly found in patients with 

premature ovarian failure (POF), polycystic ovary syndrome 

(PCOS) and endometriosis. It is also associated with infertility 

with unidentified cause. Gobert B et al.’s research found that egg 

collection for infertility treatment via IVF will increase AOA in the blood 

which is associated with IVF treatment failure. Other than this, 

women with infertility problem not having IVF treatment may have 

AOA too. Therefore, having the test to check autoantibodies such as 

AOA can help infertility diagnosis and explain the causes of women’s 

infertility problem.

Testing for Anti-Sperm Antibody and Anti-Ovary Antibody
Jetanin provides testing for anti-sperm antibodies and anti-ovary 

antibodies in serum using the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) method which is very specific and accurate. This helps 

doctors in diagnosis and selection of proper treatment for infertility cases.

About Know How

Anti-Ovary Antibody (AOA)
Anti-Ovary Antibody (AOA) เป็น Antibody ท่ีเก่ียวข้องกับการมี

บุตรยากในฝ่ายหญิง มักพบในคนไข้ Premature Ovarian Failure (POF), 
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), Endometriosis และมีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ จากงานวิจัยของ Gobert B และ
คณะพบว่า การเจาะเก็บไข่เพ่ือรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยการทำาเด็กหลอดแก้ว 
จะกระตุ้นให้เกิด AOA ในกระแสเลือด ปริมาณ AOA ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์
กับความล้มเหลวในรักษาโดยการทำาเด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้ผู้หญิงมี
บุตรยากแต่ไม่ได้รักษาโดยการทำาเด็กหลอดแก้ว ก็อาจพบ AOA ได้เช่นกัน 
ดังนั้นการตรวจ Autoantibody เช่น AOA ก็จะช่วยวินิจฉัยและอธิบายสาเหตุ
การมีบุตรยากในฝ่ายหญิงได้ 
 AOA เป็น Antibody ที่สามารถจับกับ Antigen บนรังไข่ได้หลาย
ตำาแหน่ง สามารถเข้าไปทำาลายฟอลลิเคิลและไข่ที่อยู่ในรังไข่ได้
 การรักษาแพทย์จะให้ยา Corticosteroid เพื่อลดปริมาณ AOA ใน
กระแสเลือดลง งานวิจัยของ Thierry Forges พบว่า ผู้หญิงที่ตรวจพบ AOA 
ในระดับที่สูง เมื่อได้รับยา Corticosteroid จะมีปริมาณ AOA ลดลง และเพิ่ม
อัตราการตั้งครรภ์ให้กับคนไข้ที่เคยล้มเหลวในการรักษาเด็กหลอดแก้วด้วย

Anti-Sperm Antibody (ASA)
Some men may create immunity against their own 

sperms because the body understands that the sperms are 

foreign objects. The body’s immune system gets triggered 

and produces anti-sperm antibodies (ASA) which will attach 

themselves to the heads of the sperms. Sperms with 

antibodies will clutter and move more slowly or stop moving. 

These sperms will lose their ability to swim through the uterine 

cervix to the eggs in the fallopian tubes. This will affect sperms’ 

capacitation and fertilization with the eggs. In women, sperms 

may be identified as foreign objects which will make women 

produce Antibody too. If cuts on the mucous membranes 

of the vagina are in contact with sperm antigen, women 

can produce anti-sperm antibodies. 

 Mostly anti-sperm antibodies are found in men, on 

the sperms’ skin in the seminal plasma and in the blood. 

In women, they are found around the cervix but not in 

the vagina, the mucous membrane of the uterus or the fallopian 

tubes. IgG (immunoglobin G) antibodies are found in the blood 

whereas IgA antibodies are found in secretions.

 There are several treatment methods such as taking oral 

corticosteroid to reduce ASA in the blood. Adding IgA 

proteases in the semen can reduce ASA attaching to 

the sperms by 80%. Katsoff D et al.’s research found that 

chymotrypsin/galactose can increase pregnancy rate in 

patients having IVF treatment with ASA>50%. The quantity of 

ASA may not decrease but the antibodies will be interrupted 

and so they cannot obstruct the conception. As a result, 

the chance of getting pregnancy is greater.

Anti-Sperm Antibody (ASA)
คุณผู้ชายบางท่านอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันต่ออสุจิของตัวเอง 

สาเหตุเกิดจากร่างกายคิดว่า อสุจิเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปกระตุ้นให้
เกิดภูมิต้านทานในร่างกาย โดยสร้าง Anti-Sperm Antibody (ASA) 
ขึ้นและไปเกาะที่ส่วนหัวของอสุจิ อสุจิที่มี Antibody มาเกาะจะส่งผล
ให้อสุจิเกิดเกาะกลุ่มกัน เคลื่อนไหวช้าลง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวเลย 
อสุจิจะสูญเสียความสามารถในการว่ายผ่านคอมดลูกไปหาไข่ท่ีท่อนำาไข่ 
และส่งผลกระทบต่อ Sperm Capacitation และกระบวนการปฏิสนธิ
กับไข่ ในฝ่ายหญิง อสุจิอาจจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทำาให้ผู้หญิง
สร้าง Antibody ได้เช่นกัน ถ้าหากมีบาดแผลที่บริเวณเยื่อบุช่องคลอด
และเกิดการสัมผัสกับ Sperm Antigen ผู้หญิงก็จะสร้างภูมิต้านทาน
ต่อตัวอสุจิขึ้นได้ 
 Anti-Sperm Antibody ส่วนใหญ่จะพบในผู้ชาย โดยจะพบทั้ง
ที่ผิวของอสุจิเอง ใน Seminal Plasma และในเลือด ส่วนในผู้หญิง
จะพบที่คอมดลูก แต่ไม่พบในช่องคลอด เยื่อบุมดลูก หรือในท่อนำาไข่ 
นอกจากนี้ยังพบในเลือด โดย Antibody ที่พบในเลือดจะเป็น IgG 
(Immunoglobulin G) ส่วนที่พบในสารคัดหลั่งส่วนใหญ่เป็น IgA
 การรักษามีหลายวิธี เช่น รับประทานยา Corticosteroid เพื่อ
ลดปริมาณ ASA ในกระแสเลือด การเติม IgA proteases ในน้ำาอสุจิ
สามารถลด ASA ที่เกาะที่ตัวอสุจิได้ถึง 80% มีงานวิจัยของ Katsoff 
D และคณะพบว่า สาร Chymotrypsin/Galactose จะช่วยเพิ่มอัตรา
การตั้งครรภ์ให้กับผู้ป่วยที่มี ASA>50% ที่รักษาโดยการทำา IVF โดย
ปริมาณของ ASA อาจจะไม่ลดลงแต่จะไปรบกวนการทำางานของ 
Antibody ไม่ให้ขัดขวางการปฏิสนธิ ทำาให้มีโอกาสต้ังครรภ์เพ่ิมมากข้ึน

การตรวจหา Anti-Sperm Antibody and Anti-Ovary Antibody 
สถานพยาบาลเจตนิน เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Anti-Sperm

Antibody and Anti-Ovary Antibody ในซีรั่ม โดยใช้วิธี Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) ซึ่งมีความจำาเพาะและแม่นยำาในการ
ตรวจวัด เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากและ
เลือกวิธีการรักษาต่อไป

อ้างอิง/References:	1.	Antisperm	antibodies:	etiology,	pathogenesis,	
diagnosis,	and	 treatment.	Setu	Mazumdar,	M.D.,*	and	Adam	
S.	Levine,	M.D.	FERTILITY	AND	STERILITY	VOL.	70,	NO.	5,	
NOVEMBER	1998	2.	Anti-ovary	antibodies	after	attempts	at	
human	 in	vitro	 fertilization	 induced	by	 follicular	puncture	rather	
than	hormonal	stimulation.	 http://europepmc.org/abstract/
MED/1432952	 3.	Chymotrypsin-galactose	 treatment	of	 sperm	
with	antisperm	antibodies	 results	 in	 improved	pregnancy	rates	
following	 in	vitro	 fertilization.	Katsoff	D,	Check	JH,	Bollendorf	
A,	Benfer	K.	Journal	Am	J	Reprod	 Immunol.	1995	Feb;33(2)	
:149-54	4.	Corticosteroids	in	patients	with	antiovarian	antibodies	
undergoing	in	vitro	fertilization:	a	prospective	pilot	study.	Thierry	
Forges,	 et	 al.	European	Journal	 of	Clinical	Pharmacology.	Jan	
1,	2006	5.	Ovarian	autoimmunity	and	ovarian	pathologies:	antigenic	
targets	and	diagnostic	significance.	http://europepmc.org/abstract/
MED/16270002	6.	The	use	of	 chymotrysin/galactose	 to	 treat	
spermatozoa	bound	with	anti-sperm	antibodies	prior	to	intra-uterine	
insemination.	Bollendorf	A,	 et	al.	Journal	Hum	reprod.	1994	
Mar;9(3):484-8	7.	http://infertilitylab.com/reproductive_health	
8.	http://morefertile.com/anti-ovarian-antibodies

 In female and male reproductive systems, we can find 

autoantibodies too. In married couples who have difficulty conceiving 

without identified causes, we may question the immune system for 

being a possible cause of infertility. In such case, we can conduct 

a test to identify the levels of anti-sperm antibodies and anti-ovary 

antibodies which are Autoantibody.

คู่สามีภรรยาที่มีภาวะ
มีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้	
เราอาจสงสัยปัจจัยเกี่ยวกับ
ภูมิต้านทานที่ทำาให้เกิด
ภาวะมีบุตรยากขึ้น
In	married	couples	who	have	
difficulty	conceiving	without	
identified	causes,	we	may	question	
the	immune	system	for	being	
a	possible	cause	of	infertility.

ur body has an immune system to fight with foreign 
objects that have entered the body. However, 

sometimes the body understands that our own cells are 
foreign objects and produce antibodies to fight and kill 
our own cells. We call these “Autoantibody”.

  AOA is the antibody that can attach to antigen in many locations 

in the ovary. These antibodies can destroy the follicles and the eggs in 

the ovary.

 For treatment, the doctor will give you corticosteroid to 

reduce the AOA in the blood. The research by Thierry Forges found 

that women detected with high level of AOA who take corticosteroid 

will have lower level of AOA. This helps improve the success rate in 

patients who have failed with IVF treatment before.
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พนักงานต้องการความสุขในการทำ งาน
วิกฤตการณ์ในปัจจุบันได้ทำาให้ลำาดับความสำาคัญในชีวิตของพนักงานเปลี่ยนไป โลกกำาลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

และสิ่งเดียวที่คุณยังคงมั่นใจได้ก็คือตัวของคุณเอง เพราะฉะนั้น คนจึงต้องการจะรู้จักตนเองและรู้ว่าตัวเขาเองอยากจะ
ได้อะไร คนเริ่มให้ความสนใจน้อยลงในเรื่องเงิน รถประจำาตำาแหน่งยี่ห้อดีๆ หรือที่ทำางานที่เลิศหรู การหาความสุขใจ 
การเติมเต็มชีวิต และความหมายของชีวิตในการทำางานกำาลังมีความสำาคัญเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ความสุขในการทำางานนั้น
มุ่งเน้นที่ 3 สิ่ง (ดูรูปที่ 1) พนักงานกำาลังมองหาองค์กรที่เข้าใจ และสนับสนุนให้พวกเขามีความสุขในการทำางาน  
ถ้าคุณอยากจะดึงดูดใจ และรักษาพนักงานคนเก่งของคุณให้อยู่กับบริษัทนานๆ คุณควรจะเริ่มมองเรื่องของความสุขเป็น
อันดับแรก

พนักงานมีผลงานดีขึ้นเมื่อเขามีความสุขในการทำ งาน !
ผลการวิจัยชี้ว่า คนที่ได้รับความรู้สึกดีๆ ในเชิงบวก จะใช้ความคิดได้ดีกว่า ในทางกลับกัน คนที่พบกับ

ความรู้สึกไม่ดี หรือเรื่องในเชิงลบ (ไม่มีความสุข) จะทำาให้เขามีใจคับแคบ ดื้อรั้นอย่างไร้เหตุผล ชอบแข่งขันชิงดีชิง
เด่นแบบไม่มีความสุข และไม่ไว้ใจใคร งานวิจัย (โดยองค์การสหประชาชาติ ในปี 2013) แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
ที่มีความสุขจะทำางานอย่างได้ผล สร้างสรรค์ และมีความคิดใหม่ๆ มากกว่า พวกเขาให้ความร่วมมือมากกว่า และ
มีแนวโน้มที่จะช่วยให้มียอดขายและกำาไรสูงขึ้นในทุกหน่วยงานขององค์กร ความสุขช่วยป้องกันความเครียดในที่
ทำางาน และลดการหยุดงาน ความสุขในการทำางานจึงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่พนักงานแสวงหา แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์
ในมุมมองขององค์กรด้วย

ความสุขในการทำ งานนั้นแตกต่าง (และดีกว่า) ความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานได้เป็นตัวแปรสำาคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่กำาลังจะมีความสำาคัญน้อยลง ใน

อีกด้านหนึ่ง ความสุขในการทำางานกำาลังเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะอะไร? ดูเหมือนว่าจะ
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับประสิทธิภาพในการทำางาน งานวิจัยชี้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก
ระหว่างความสุขในการทำางานและประสิทธิภาพการผลิต ความพึงพอใจนั้นไม่ส่งผลอะไร ความพึงพอใจนั้นเป็น
สิ่งที่ได้รับจากผู้อื่น คุณไม่อยากจะได้อะไรเพิ่มอีก แต่เมื่อคุณพูดถึงความสุขในการทำางาน คุณจะพูดถึงเรื่องการ
มีพลังที่เต็มเปี่ยม ความผูกพัน และความมุ่งมั่น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญต่อประสิทธิภาพการผลิต องค์กรต่างๆ 
เริ่มตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ และหยุดวัดความพึงพอใจในงานโดยหันมาวัด (และสนับสนุน) ความสุขใน
การทำางานแทน

rEaSONS 
whY haPPiNESS aT wOrk 
iS ThE NEw TrENd (aNd iS ThErE TO STaY)

เหตุผล 3 ข้อ ที่ทำ ให้ความสุขในการทำ งาน
เป็นแนวคิดใหม่ที่กำ ลังมาแรง (และจะคงอยู่ตลอดไป)

รูปที่ 1 พฤติกรรมองค์กรในแง่ประสิทธิภาพการสร้างรายได้

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต

บุคคลที่ได้รับการโน้มนำา

ให้มีอารมณ์ดี จะทำางานได้

ผลดีกว่าในสถานการณ์

จำาลอง

ความคิดสร้างสรรค์และความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา

ความสุขช่วยเพิ่มความกระตือ

รือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และ

แรงจูงใจให้กับพนักงาน

รายได้สูงขึ้น

ความสุขในชีวิตนั้นมีความ

เชื่อมโยงในทางบวกกับรายได้

ของบุคคล จากหลักฐานที่ได้

จากการศึกษาที่ทำามาเป็นเวลา

หลายปี พบว่าความสุขในช่วง

เวลาหนึ่งเป็นตัวบ่งชี้รายได้ใน

อนาคต แม้เมื่อได้มีการควบคุม

ปัจจัยซ่อนเร้นต่างๆแล้ว

ผลงานที่ประเมินโดย
เพื่อนร่วมงานและ
ผลงานด้านการเงิน

พนักงานที่มีความสุข มักจะ

ได้คะแนนจากผู้บังคับบัญชา

สูงกว่า และคะแนนผลงานทาง

ด้านการเงินสูงกว่า

ความร่วมมือและการทำางานที่
ประสานสอดคล้องกัน

บุคคลที่มีความสุข มักจะมี

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่

ให้ความร่วมมือ และประสาน

สอดคล้องกับผู้อื่นได้ดีกว่า

ในการเจรจาต่อรอง

ผลงานขององค์กร

การที่พนักงานมีความพึงพอใจ

มาก มักจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ

การผลิต และผลการดำาเนินงาน

ขององค์กรที่ดีขึ้น ได้แก่ รายได้ 

ยอดขาย และผลกำาไร

รายได้ ประสิทธิภาพการผลิต และพฤติกรรมองค์กร

New Trend New Blend
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Happiness at work is different (and better) than job satisfaction
Job satisfaction has been an important variable over the last 20 

years. But it is becoming less so. On the other hand happiness at work 
is becoming a fast growing trend. Why is that? There seems to be no 
relationship between satisfaction and productivity at work. Research 
shows that there is a strong relationship between happiness at work and 
productivity. Satisfaction is passive. With satisfaction you are fulfilled (by 
others). You don’t want anything any more. When you talk about happiness 
at work you talk about being full of energy, engaged and committed. All 
important factors for productivity. More and more organizations realize this 
and stop measuring job satisfaction and start measuring (and facilitating) 
happiness at work.

ที่มา/Source:	http://www.happinessatwork.eu/3-reasons-happiness-at-work-trend

Employees perform better when they are happier at work!
Research shows that people who experience positive feelings find it 

easier to think. On the other hand. Strong negative feelings (unhappiness) 

leads to narrow mindedness, dogmatism, unhealthy competition and distrust. 

Research (by the United Nations in 2013) shows  that happy employees 

are more productive, creative and innovative. They are more co-operative 

and increase the likelihood of sales and profits throughout the organization. 

Happiness protects against stress at the workplace and decreases the level 

of absenteeism. Happiness at work is not only attractive for the individual 

but makes sense from an organizational perspective.

Employees want happiness at work
The current crisis has changed the priorities of employees. The world is 

changing so fast and the only thing you can be sure of is yourself. So people 

want to know who they are and what they want. People are less interested 

in money, a great company car or a fancy office. Finding pleasure, fulfilment 

and meaning at work is getting more and more important. Happiness at 

work focuses on all those three aspects (see figure 1). Employees are 

looking for organizations who understand and support their own happiness 

at work. If you want to attract or keep your talented people happiness is 

where you should start.

 ทุกคนล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแง่ของการพัฒนาและ
การก่อเกิดตัวตนของเรา ตราบใดที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลในร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนรูปแบบการดำาเนินชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้รอบ
ตัวเรา ทุกคนก็ย่อมสามารถที่จะปรับปรุงและตรวจดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้นได้ในทุกๆ วัน สิ่งสำาคัญก็คือ เราจะต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเราเอง รวมทั้งดูแล
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่เสมอทุกๆ วัน เพื่อที่เราจะได้ไม่เหนื่อยล้าหรือหมดแรง
ไปเสียก่อน โดยธรรมชาติแล้ว สิ่งแวดล้อมนั้นถ้าไม่ช่วยเติมพลังให้ ก็อาจดูดเอา
พลังงานไปจากตัวคุณได้ การที่จะรู้สึกดี รู้สึกสบายใจ และมีจิตใจที่สงบสุขได้นั้น 
คุณจะต้องอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกที่ดี มีความเป็นระเบียบ 
และมีลักษณะที่เอื้อให้คุณประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ 
 การเลือกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งสะท้อนว่าเรารู้สึกอย่างไร
เกี่ยวกับตนเอง และยังช่วยบ่งชี้ว่าอะไรคือจุดยืนในชีวิตของเรา เรามีความรู้สึก

าหรับผู้หญิงแล้ว การได้อยู่ท่ามกลางความสวยความงามเป็นเรื่องสำาคัญ และความ
สวยงามก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความเป็นมงคลอีกด้วย สิ่งต่างๆ ที่อยู่

แวดล้อมตัวคุณนั้น ‘สื่อสาร’ กับคุณอยู่ทุกวัน และค่อยๆ เข้าไปมีอิทธิพลเหนือมุมมองของคุณที่มีต่อชีวิตจริง ผู้หญิงมักจะมี
ความรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าพวกเธอจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก
ที่คุณควรจะจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เผยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ แทนที่จะปล่อยให้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นแหล่ง
บ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยติดตัวไปในที่สุด

มั่นใจในตนเองแค่ไหน และเราเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ เพียงไร ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์กับผู้คน และสิ่งที่เรารักในชีวิต ไม่ใช่เรื่อง
สำาคัญว่าคุณจะต้องมีบ้านราคาแพงแค่ไหน ขับรถยี่ห้ออะไร หรือคุณ
จะตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องประดับที่เลิศหรูขนาดไหน 
สิ่งสำาคัญมากกว่าก็คือ ความสัมพันธ์ในแง่ของพลังงานกับสิ่งรอบตัว
คุณเอง และความรู้สึกของคุณต่อสิ่งของที่คุณเลือก และจุดที่คุณจัดวาง
สิ่งเหล่านั้นไว้ ถ้ามันทำาให้คุณรู้สึกมีความสุข ไม่ว่าจะด้วยประโยชน์ใช้สอย 
ความสวยงาม หรือคุณค่าต่อความทรงจำา ก็แสดงว่าสิ่งนั้นดีที่สุดสำาหรับ
คุณแล้ว แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เพียงแค่ชายตามองก็ทำาให้คุณรู้สึกแย่แล้ว เช่น 
กองสมบัติรกๆ เส้ือผ้าท่ีกองสุมไว้และยังไม่ได้ซัก หรือเก้าอ้ีเก่าๆ ท่ีดูทรุดโทรม 
– ก็แสดงว่าคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการอะไรสักอย่างเสียที!

Figure 1. Income Productivity Organizational Behavior

Income, Productivity & 
Organizational Behavior

Increased Productivity
Individuals with induced positive emotions were more 
productive in an experimental setting.

Peer-rated & Financial Performance
Happy worker were more likely to be rated highly by 
supervisors and in terms of financial performance.

Creativity & Cognitive Flexibility
Happiness can increase curiosity, creativity, and 
motivation among employees.

Cooperation & Collaboration
Happy individuals are more likely to engage collaboratively 
and cooperatively during negotiations.

Higher Income
Well-being is positively associated with individual 
earnings. Longitudinal evidence suggests that happiness 
at one point in time predicts future earning, even after 
controlling for confounding factors.

Organizational Performance
Greater satisfaction among employees tends to predict 
organization-level productivity and performance, e.g. 
revenue, sales and profit.

	 ทุกแง่มุมของชีวิตนั้นดีขึ้นได้	
ด้วยการปรับทัศนคติและมุมมอง

ของคุณที่มีต่อโลก
Every	aspect	of	your	life	
can	improve	by	adjusting	
your	attitude	and	how	you	

perceive	the	world.

fOr TruE haPPiNESS
NNEr aNd OuTEr bEauTY

ความงามจากภายในและภายนอก เพื่อความสุขที่แท้จริง
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2
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 ทำานองเดียวกันกับเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คน ถ้ามีใครบางคนใน
ชีวิตที่มักจะทำาให้คุณรู้สึกแย่ด้วยการชอบตำาหนิอะไรอยู่ตลอดเวลา สนุก
กับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น แล้วก็มองอะไรในแง่ลบและแง่ร้าย คุณก็
ควรจะใช้เวลาอยู่กับคนพวกนี้ให้น้อยที่สุด แต่ถ้าบังเอิญว่าเป็นคนใน
ครอบครัว และคุณจำาเป็นต้องเจอบ่อยๆ แล้วล่ะก็ ลองค่อยๆ ชักชวน
พวกเขาให้หันมาคุยเรื่องดีๆ มากขึ้น แทนที่คุณจะยอมคุยแต่เรื่อง
ชวนทุกข์ใจร่วมไปกับเขา จงเลือกอยู่กับคนที่ทำาให้คุณหัวเราะได้ คนที่
ช่วยคุณอย่างจริงใจและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่คุณชอบและชื่นชม และก็
เช่นเดียวกันกับหนังสือที่คุณอ่าน รายการทีวี ภาพยนตร์ที่คุณเลือกดู 
และประเภทของสถานที่ที่คุณไปบ่อยๆ เรื่องพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนว่า
คุณคือคนอย่างไรในวันนี้ และคุณกำาลังจะเป็นอย่างไรต่อไปในแต่ละวันที่
ชีวิตก้าวเดินไปข้างหน้า
 หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างสรรค์และฉายแสงความงามที่อยู่ภายใน
ออกมานั้นก็คือ เพียงแค่การยิ้ม การมีความรัก ความเมตตา และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถ้าเรารู้จักที่จะยอมรับผู้อื่นอย่างจริงใจตามอย่างที่
เขาเป็น และวิถีทางชีวิตที่เขาเลือก และเมื่อเราเห็นคุณค่า คุณความดี 
และความเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์ เราก็จะสามารถยอมรับตนเองและรู้สึกดี
ต่อตนเองมากขึ้นเช่นเดียวกัน
 เพราะฉะนั้น จงฝึกยิ้มให้มากขึ้นและยิ้มให้กับทุกๆ คน! มอง
สบสายตาใครต่อใครตรงๆ หายใจลึกๆ ขยับไหล่ไปข้างหลังเพื่อเปิด
หัวใจออกมา และส่งยิ้มออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ คุณไม่จำาเป็น
ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำาในการสร้างความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม แม้แต่กับ
คนแปลกหน้าที่คุณไม่เคยรู้จักมักคุ้นมาก่อน ลองทำาอย่างนี้มากขึ้นสิ 
แล้วคุณจะเห็นได้เองว่าจักรวาลนี้ก็กำาลังส่งยิ้มกลับมาให้คุณเช่นกันโดย
ผ่านทางผู้คนทั้งหลาย – ลองเปิดตัวเองรับโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต 
เปิดรับสัมพันธภาพดีๆ แบบที่จะช่วยชโลมจิตใจ และมีความหมาย
สำาหรับคุณ แม้ว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับใครสักคน
อยู่แล้ว แต่คุณก็ยังอาจจะทำาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก เพียงแค่ส่งยิ้มไปที่
ดวงตาของเขาและเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

คุณอยากจะมีผิวพรรณสวยๆ
และใบหน้าที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจใครต่อใครไหม?
ก็เพียงแค่คุณปรารถนาดีต่อผู้อื่น
อย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา 
– ศรีกุมาร ราโอ -

ที่มา/Source:	http://www.yourtango.com/experts/allura-joy/create-
more-peace-and-beauty-inside-and-out/page/2#ixzz33dNXSnSh

s women, it is crucial to be surrounded by beauty. 
It’s also a sign of auspiciousness. Your environment 

‘talks’ to you on a daily basis, subtly influencing 
your perceptions of reality. Women tend to be more 
sensitive to their environments whether they’re conscious 
of it or not. Therefore, it is mandatory for you to program 
your environment to tell you the truth about who you are 
instead of allowing it to repeat negative habits or patterns.

 We are all a continuous work in progress as far as our personal 
evolution. And as long as we strive to maintain balance in our body, 
mind and emotions, as well as within our individual lifestyle and 
household, we can be open to improvements and measure 
our progress on a daily basis. It is important to do something 
every day to nourish ourselves, and also our environment so we 
don’t feel rundown or overwhelmed. Naturally, your environment 
either fuels or drains you. In order to feel good, comfortable and 
at peace, it is imperative to create a space that radiates positivity, 
organization and supports your goals.
 What we surround ourselves with is a direct reflection of how 
we feel about ourselves, as well as being an indicator of where 
we are in our life, how confident we feel, and how much we value 
our health, relationships and our life’s passions. It does not matter 
how expensive your house is or what kind of car you drive. Nor it is 
about how nice your furniture or décor is. Rather it is the energetic 
relationship to your surroundings and how you feel about each chosen 
item in its placement. If it brings you joy either with functionality, 
aesthetics or nostalgic value, then it is supporting your highest 
good. But if the mere sight of it brings you down such as a pile of 
clutter, dirty laundry or old worn down chair – then DO something 
about it!
 It is the same with people. If there are those in your life that 
tend to bring you down by complaining all the time, criticizing 
others, being negative and pessimistic, then you are better off 
limiting your time with them. If they happen to be family and you 
have to interact with them often; gently redirect their attention to 
more positive conversation rather than participate in their misery. 
Surround yourself with people who make you laugh, offer genuine 
support and embody qualities you admire and appreciate. That also 
applies to the books you read, shows and movies you choose to 
watch and the types of places you frequent. It is all a reflection of 
who you are now and what you are becoming in each unfolding 
moment.
 One of the best ways to create and emanate beauty 
from the inside out is to simply smile and to be loving and 
compassionate toward others. When we can truly accept others for 
who they are and how they choose to live their lives, appreciating 
their good qualities and pure humanness, then we can better 
accept ourselves and feel good about who we are.

 Practice smiling more – at everyone! Make direct eye contact, 
breathe in deep, pull your shoulders back to open your heart and 
smile from deep within. No words are needed to create an intimate 
moment, even with a complete stranger. The more you do this, 
the more you will notice the universe smiling back at you through 
others – opening yourself up to new opportunities for growth, healing 
and meaningful relationships. Even if you are already in a long-term 
partnership, you can greatly improve it by simply smiling into their 
eyes and connecting on a deeper level.
 Be conscious of your thoughts, words and actions, and how 
they affect those around you. Make it a daily goad to exude truth, 
beauty and love as much as possible and notice how every aspect 
of your life will improve just by adjusting your attitude and how you 
perceive the world around you.

Want a great complexion and 
a face that attracts others? 
Genuinely wish others well 

ALL the time.
– Srikumar Rao -

 จงระมัดระวังความคิด คำาพูด และการกระทำาของตนเอง และผลกระทบ
ที่จะมีต่อคนใกล้ตัวคุณ จงกระตุ้นเตือนตนเองทุกวันที่จะเผื่อแผ่ความสัตย์จริง 
ความงาม และความรักแก่ผู้อื่นให้มากที่สุด แล้วคุณจะเห็นเองว่า ทุกแง่มุมของ
ชีวิตนั้นดีขึ้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต่อโลกรอบตัวคุณ
เท่านั้นเอง

Beauty from Inside Out
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 2. นอร์เวย์
 การได้ลองลิ้มรสอาหารในกรุงออสโลของนอร์เวย์ เป็นประสบการณ์ที่จะ
เติมรอยยิ้มอย่างมีความสุขให้กับนักชิมทุกคน กรุงออสโลกำาลังจะจัดงานฉลอง
เนื่องในโอกาสที่ร้านอาหารห้าแห่งในกรุงออสโลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รวมถึง 
6 ดาว จากหนังสือแนะนำาร้านอาหารเชฟติดดาว มิชลินสตาร์ในเดือนมีนาคม 
ร้าน Ylajali และ Fauna ต่างก็ได้รับหนึ่งดาวเป็นครั้งแรก ส่วน Restaurant 
Bagatelle และ Statholdergaarden รักษาระดับหนึ่งดาวและ Maeemo รักษา
คะแนนสองดาวของตนไว้ได้
 สำาหรับการเที่ยวชมธรรมชาติในนอร์เวย์ ขอแนะนำาให้คุณซื้อทัวร์แบบมี
มัคคุเทศก์ไปที่อุทยานแห่งชาติ Dovrefjell ในบริเวณภูเขา Dovrefjell เพื่อ
ไปส่องชมวัวมัสก์ ซึ่งเป็นสัตว์แถบอาร์กติกที่มีขนหยาบหนารุงรัง และคุณอาจ
พบกวางเรนเดียร์ด้วยแถวบริเวณภูเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างภาคใต้และ
ภาคกลางของนอร์เวย์

 6. แคนาดา
 การอนุรักษ์ที่ดินของวนอุทยาน Banff เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดและ
น่ายินดีท่ีสุดของแคนาดา และท่ีน่ีก็คุ้มค่ากับการไปเท่ียวชมมากในแง่การเล่นสกี 
ลองหาข้อมูลของ Skoki Lodge ซึ่งเป็นธุรกิจที่พักสำาหรับนักเล่นสกีแห่งแรก
ในแคนาดา
 ถ้าคุณอยากจะเลี่ยงออกนอกสถานที่ที่โด่งดังของแคนาดา ลองสำารวจ 
Haida Gwaii (เกาะของประชาชน) ซึ่งเดิมชื่อเกาะ Queen Charlotte และ
เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติไฮดา ซึ่งใช้เวลาบินเพียงแค่ 2 ชั่วโมงจากแวนคูเวอร์ 
ที่นี่มีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ
ชนเผ่าแรกในประเทศแคนาดาที่รอให้คุณไปค้นหา

 5. สวีเดน
 Gamla Stan ในกรุงสตอกโฮล์ม เป็นศูนย์กลางเมืองเก่ายุคกลางที่อนุรักษ์
ไว้ได้ดีที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ
ต้นๆ แห่งหนึ่งในมหานครแห่งนี้ หลังจากสำารวจประวัติศาสตร์ยุคกลางของ
สตอกโฮล์มแล้ว ก็เข้าไปเดินเล่นในอุทยานหลวงแห่งชาติประจำาเมือง Royal 
National City Park ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเมืองแห่งแรกของโลก
 สำาหรับคนที่ชอบแสวงหาความสุขแบบผ่อนคลายในสวีเดน ขอแนะนำาให้จอง
รายการพายเรือผ่านภาคตะวันตกของสวีเดน ที่ชายฝั่ง Bohuslän มีวนอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล Kosterhavet ซึ่งน่าไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง วนอุทยานนี้อาจมา
ได้โดยเส้นทางจากหลายเมืองตามชายฝั่ง
 ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน อย่าลืมลอง ‘Fika’ ซึ่งหมายถึง การพักดื่มกาแฟกับ
เพื่อนใหม่ชาวสวีเดนของคุณ (คนสวีเดนจะไม่ทำากิจกรรมนี้โดยลำาพังคนเดียว) 
ถ้าคุณไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้ ที่สำาคัญก็คือการได้ร่วมสังสรรค์สมาคม
กันนั่นเอง

 4. เนเธอร์แลนด์
 ดอกทิวลิป ดอกไม้ที่สร้างความสุขและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดของ
ชาวดัตช์ ตอนนี้กำาลังเริ่มบานแล้วที่สวนคูเคนฮอฟ ซึ่งเปิดรับฤดูใบไม้ผลิของ
ฮอลแลนด์ ในวันที่ 20 มีนาคม นักท่องเที่ยวมาจากทั่วยุโรป เพื่อชมทิวลิป
สายพันธุ์ต่างๆ และดอกไม้อื่นๆ อีกมากมาย (ต้องไปชมก่อนที่สวนจะปิดใน
วันที่ 18 พฤษภาคม)
 ถ้าอยากจะชมทิวลิปแบบได้ออกแรงกว่านี้ ต้องลองปั่นจักรยานเที่ยว
พื้นที่ปลูกทิวลิปของฮอลแลนด์ นักท่องเที่ยวที่แข็งแรงอาจเข้าปั่นในรายการ 
Ijsselmeer Tour ซึ่งจะผ่านเข้าในประเทศเป็นระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร 
(ราวๆ 250 ไมล์) ในเวลา 8 วัน แต่ถ้าคุณไม่อยากปั่นยาวตลอดสัปดาห์ก็อาจ
เลือกเส้นทางระยะสั้นกว่านั้น หรือกำาหนดเส้นทางด้วยตัวเองก็ได้

ไปหาความสุขกันในประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

gET haPPY 
iN ThE w   rld'S 
haPPiEST COuNTriES  1. เดนมาร์ก

 เดนมาร์กได้อันดับหนึ่งในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในรายงาน
ความสุขปี 2013 และหน่ึงในสถานท่ีท่ีมีความสุขท่ีสุดในเดนมาร์กน้ัน จะต้องเป็น 
ทิโวลี การ์เด้นแน่ๆ ทิโวลี การ์เด้น เป็นหนึ่งในธุรกิจสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก ซ่ึงจะเปิดอีกคร้ังในวันท่ี 10 เมษายน เพ่ือต้อนรับฤดูกาลท่ีคลาคล่ำาไปด้วย
นักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศ แต่ถ้าคุณชอบที่เงียบๆ อย่างโคเปนเฮเกน 
คุณอาจจะไปเที่ยวสวนพระราชา หรือ King's Garden ที่ปราสาทโรเซนเบิร์ก 
ซึ่งคนท้องถิ่นเองชอบไปเที่ยวปิกนิกกันในฤดูร้อน
 ถ้าอยากจะสัมผัสวัฒนธรรม “Hygge” ของชาวเดนมาร์กจริงๆ คุณควรจะ
ลองกินอาหารสักมื้อกับครอบครัวชาวเดนมาร์ก หน่วยงาน “กินอาหารกับชาว
เดนมาร์ก” จะช่วยนัดหมายให้นักท่องเที่ยวได้กินอาหารที่ปรุงเองกับครอบครัว
ชาวเดนมาร์กที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ บรรยากาศใต้แสงเทียนจะไม่ทำาให้คุณผิดหวัง 

เป็นประสบการณ์พิเศษเกี่ยวกับ “Hygge”	ที่คุณไม่น่าพลาด

 3. สวิตเซอร์แลนด์
 เมืองเซอร์แมทซึ่งเป็นเมืองแบบสวิส และเนินเล่นสกียาวถึง 200 ไมล์ใน
เขตนี้ เป็นที่ที่จะทำาให้ใครที่เป็นนักสกีตัวยงชื่นชอบอย่างมาก และนักปีนเขาที่
เอาจริงจะต้องชอบภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่โด่งดัง แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนเนินเล่น
สกีต่างๆ ก็ยังเปิดต้อนรับการฝึกซ้อมของนักเล่นสกีทีมชาติจากประเทศต่างๆ 
คุณเองก็สามารถไปเล่นสกีหาความสนุกในวันพักร้อนได้เช่นกัน
 สำาหรับที่เที่ยวแบบสงบๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ หมู่บ้านแอฟเพนเซลล์
(มีประชากร 7,000 คน) ที่เป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ และมีเส้นทางปีนเขา
มากมายที่เชื่อมโยงกันแบบใยแมงมุม ไปนอนแช่ในอ่างอาบน้ำากับผลิตภัณฑ์ที่

ทำาจากหางน้ำานมและค่อยๆ แทะชีสอัลไพน์ไปด้วย

	 (ซีเอ็นเอ็น) มีผงวิเศษผสมอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกหรืออย่างไร? หรือว่ามีอะไรพิเศษ
อยู่ในความสดใสของอากาศในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก?
 ตอนที่ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมเป็นวันความสุขสากลนั้น องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความเกี่ยวข้องของ 
“ความสุข” และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีว่า เป็นเป้าหมายและความปรารถนาที่เป็นสากลในชีวิตของมนุษยชาติทั่วโลกวันนี้
ได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 2 แล้ว

 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด - หลายประเทศอยู่ในคาบสมุทรสแกน
ดิเนเวีย ตามการรายงานล่าสุดของเวิร์ลด์แฮปปี้เนสส์ – เป็นประเทศที่มี
ความแข็งแกร่งหลายๆ ด้านผสมผสานกัน ได้แก่ การมีความคาดหวังที่สูง
ในชีวิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว การช่วยเหลือกันและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมที่ดี เสรีภาพในการเลือกทางเดินของชีวิต และมีการ
ทุจริตคอรัปชั่นต่ำาในสายตาของประชาชน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความหวังว่า จะทำาให้สังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมของผู้คนดีขึ้น
 ส่วนพวกเราที่ไม่ได้อยู่ใน 10 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกล่ะ? เรา
ไม่สามารถจะโบกไม้กายสิทธิ์ เพื่อทำาให้เศรษฐกิจในประเทศของเราดีขึ้น หรือ
ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ในทันที

Live Life to the Fullest

 บางทีถ้าคุณเดินทางไปประเทศที่มีความสุขด้วยใจที่เปิดกว้างและความ
รู้สึกที่เป็นมิตร คุณก็จะได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของชาวเดนมาร์ก ที่เรียกว่า 
“Hygge” (ฮือเก็ท) ซึ่งอาจแปลง่ายๆ ได้ว่าเป็นอุปนิสัยที่ชอบ “ความอบอุ่น
และเป็นมิตร” ของชาวเดนมาร์ก ซึ่งจริงๆ แล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งในเรื่อง
ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด สังคม ความสุขและความพึงพอใจโดยทั่วไปใน
ระหว่างมิตรสหายและครอบครัว ถ้าเกรงว่าจะรู้สึกไม่แน่ใจในชาวเดนมาร์ก
กับเรื่อง “Hygge” ของพวกเขาแล้วล่ะก็ โปรดอย่าลืมว่าพวกเขาอาศัยอยู่
ในประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก
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 7. ฟินแลนด์
 ที่แน่ๆ คือคุณจะต้องไปชมแสงเหนือและหมู่บ้านซานตาคลอส (เปิดตลอดปี
เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว) หรือถ้าคุณอยากจะเที่ยวฟินแลนด์แบบพิเศษ
ยิ่งขึ้นไปอีกก็ลองไปพักบ้านที่ทำาจากแก้ว (Glass Igloo) ที่ Kakslauttanen 
ดูมั้ย? คุณจะเพลิดเพลินกับการชมแสงเหนือที่แสนมหัศจรรย์ และท้องฟ้าที่
มีดาวระยิบระยับอยู่เหนือห้องพักที่อุ่นสบายสำาหรับ 2 คน (มีห้องสุขาในตัว 
และห้องอาบน้ำาอยู่ในอาคารแยกต่างหาก)
 ถ้าคุณชอบเมืองเล็กๆ ตามชายหาดมากกว่า ขอแนะนำาให้ไป Hanko ที่
คุณสามารถจะปั่นจักรยาน  เล่นกระดานโต้คลื่น และดำาน้ำาได้ในเดือนที่อากาศ
อบอุ่น มีคำาพูดในภาษาฟินนิช (หรือคำาบอกเล่า) ว่าเวลาที่คุณมีความสุขมากๆ 
คุณจะยิ้มแป้นเหมือนขนมคุกกี้จาก Hanko คุณไม่มีทางที่จะไม่มีความสุขที่ 
Hanko

 5. Sweden
 Stockholm's Gamla Stan is one of the largest and best preserved 
medieval city centers in Europe, and one of the top attractions in the city. 
After exploring Stockholm's medieval past, stroll through the city's 
Royal National City Park, the world's first urban national park.
 For a more peaceful attempt at happiness in Sweden, why not 
book a paddling trip through Western Sweden? Kosterhavet Marine 
National Park on the Bohuslän coast is an ideal spot for exploration, 
and the park can be reached from several towns along the coast.
 No matter where you are, make sure to take a fika, a coffee break, 
with your new Swedish friends (it's not something Swedes do alone). 
If you don't drink coffee, any drink will do. It's about relaxing together 
as a community.

 4. Netherlands
 The tulip - the happiest and most iconic of Dutch flowers - has 
already started to bloom at the Keukenhof gardens, which opens 
March 20 for Holland's spring season. Visitors come from all over 
Europe to see the different varieties of tulips and other flowers. 
(Make sure to visit before the gardens close on May 18.)
 For a more active view of the tulips, take a bike tour through 
Holland's flower growing region. Fit travelers can bike the Ijsselmeer 
tour, which winds through the country for about 400 kilometers (about 
250 miles) over eight days. If you don't want to stay on your bike 
for a week, there are shorter trips or you can plan your own.

 3. Switzerland
 The Swiss town of Zermatt and the 200 miles of ski slopes in 
the region will delight any avid skier. And serious hikers will enjoy 
the famous Matterhorn. Even in summer the slopes welcome some 
of the world's national ski teams to train - and you, on your relaxing 
vacation.
 For a quieter Switzerland experience, head to the car-free 
village of Appenzell (population 7,000) and its extensive network of 
hiking trails. Take a warm whey bath and nibble a piece of Alpine 
cheese.

 2. Norway
 Dining in the Norwegian capital city of Oslo will make any 
gourmand smile with joy. Oslo is celebrating the esteemed Michelin food 
guide awarding six stars among five restaurants in the city in March. 
Ylajali and Fauna each received one star each for the first time, while 
Restaurant Bagatelle and Statholdergaarden retained their one-star 
status. Maeemo kept its two-star rating.
 For a more natural experience in Norway, head to Dovrefjell National 
Park in the Dovrefjell mountain area to spot musk oxen, those shaggy 
arctic creatures, on a guided tour. You might also spot reindeer at 
the mountain area, which is the barrier between southern and central 
Norway.

 10. ออสเตรเลีย
 ในฐานะหนึ่งใน 7 สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติของโลกและได้รับ
การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก แนวปะการัง Great Barrier 
Reef เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนออสเตรเลียเป็นครั้งแรก จะต้องไม่พลาด 
แนวปะการังนี้ทอดยาวถึง 344,400 กิโลเมตร และมีระบบนิเวศน์ของปะการัง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเกาะริมทวีปกว่า 600 เกาะ แนวปะการังกว่า 3,000 แนว 
และเกาะตามแนวฝั่งชายเลนอีกกว่า 1,500 เกาะ
 ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าชาวเมือง Wollongong น่าจะเป็นคนที่มีความสุข
ที่สุดในประเทศนี้ ผ่านแถวที่เล่นเครื่องร่อนและสนามกอล์ฟไป (เว้นแต่ว่าเป็น
ของชอบของคุณ) แล้วตรงไปที่วัด Nan Tien ซึ่งเป็นวัดของชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด
ในซีกโลกทางใต้ ลองเข้าปฏิบัติธรรมสักวันหรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เผื่อว่า
จะได้รับความสว่างทางปัญญากลับมา หรืออาจจะทำาให้คุณมีความสุขมากขึ้น
อีกด้วย

 9. ไอซ์แลนด์
 ใครที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์จะต้องไม่พลาดการลงแช่ตัวในทะเลน้ำาอุ่นบลูลากูน 
(Blue Lagoon) ที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ แม้แต่รถบัสของสนามบินบางครั้ง 
ก็ยังเสนอให้ผู้โดยสารที่จ่ายเงินแวะเที่ยวที่นี่ระหว่างการเดินทางไปหรือมาจาก
สนามบิน น้ำาอุ่นในทะเล (และอาหาร) ที่นี่ก็แสนจะวิเศษสุด มิเช่นนั้นคุณก็ควร
จะหาโอกาสลงเล่นน้ำาที่สระว่ายน้ำาธรรมชาติที่อื่นๆ ที่ไหนก็ได้ที่มีอยู่มากมายใน
ประเทศไอซ์แลนด์แห่งนี้
 ถ้าคุณอยากจะผจญภัยก็ไปเที่ยววนอุทยานแห่งชาติ Snæfellsjökull 
เพื่อชมธารน้ำาแข็งบนยอดภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท (แต่การระเบิดครั้งสุดท้าย
เกิดขึ้นเมื่อ 1900 ปีก่อน) คุณจะได้ชม Snæfellsjökull (ธารน้ำาแข็ง Snæfell) 
ปากปล่องภูเขาไฟ Saxhóll การก่อตัวของลาวาขนาดใหญ่ Lóndrangar 
และน้ำาตก Rauðfeldargjá ที่ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติ Snæfellsjökull 
มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการแนะนำาของ Jules Verne ในหนังสือเรื่อง “การเดินทางสู่
ศูนย์กลางของโลก”

 8. ออสเตรีย
 ดนตรีที่ Golden Hall ที่มีชื่อเสียงของ Musikverein ที่กรุงเวียนนา 
ถือเป็นสุนทรียภาพในการฟังดนตรี และการไปลิ้มลองขนมเค้กช็อกโกแลต 
ซาเดอร์ ทอร์เท ที่ร้านคาเฟ่ซาเดอร์ในกรุงเวียนนานั้นนับได้ว่าเป็นรายการ
ดนตรีพิเศษสำาหรับเดือนนี้
 ถ้าคุณอยากจะหลบจากความเร่งรีบและวุ่นวายของกรุงเวียนนา ลองไป
กินอาหารที่โรงแรม Pogusch Country Inn ซึ่งมีร้านอาหารในเครือของร้าน 
Steirereck ที่โด่งดังในเวียนนา และถ้าอยากจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศใน

ชนบทต่อก็จองห้องพักอยู่ต่อในโรงแรมนี้ได้เลย

Live Life to the Fullest

 1. Denmark
 Denmark came in first place as the happiest country in the world 
in the 2013 happiness report and one of the happiest places in 
Denmark must surely be Tivoli Gardens. One of the world's oldest 
amusement parks, Tivoli Gardens will reopen on April 10 for the season 
to throngs of native and foreign visitors. If a calmer Copenhagen is 
more your preference, visit the King's Garden at Rosenborg Castle, 
a popular spot for locals to picnic during the summertime.
 To really capture that Danish sense of hygge, we recommend 
you dine in a Danish home. The "Dine with the Danes" organization 
matches tourists with Danish families all over the country for a home-
cooked dinner. Count on candlelight - almost a requirement for that 
special "hygge" experience.

 (CNN) - Is there pixie dust mixed into the food 
and drink of the happiest places on Earth? Or is it 
something in the crisp clear air of many of the world's 
happiest nations?
 When the United Nations declared March 20 
the International Day of Happiness, it recognized 
the relevance of "happiness and well-being as 
universal goals and aspirations in the lives of human 
beings around the world." This officially designated 
happy date is marking its second year.
 The happiest of countries - many of which are in 
Scandinavia according the latest World Happiness Report - 
have a robust combination of higher life expectancy, gross 
domestic product per capita, social support, generosity, freedom 
to make life choices and lower perceptions of corruption. By 
analyzing happiness data, officials hope to improve the world's 
social, economic and environmental well-being.
 What about those of us who don't live in the top 10 
happiest countries in the world? We can't wave a magic 
wand and improve our home country's economy or reduce 
corruption.
 Maybe if you travel to happy countries with an open 
mind and a loving heart, you can pick up on that Danish 
spirit of "hygge," which is sometimes translated too simply 
as the Danish need for "coziness." It's really a more complex 
sense of intimacy, community and contentment that generally 
happens with friends and family. Lest you doubt the Danes 
and their hygge, remember they live in the happiest country 
in the world.
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 10. Australia
 One of the seven natural wonders of the world and a site on the 
UNESCO World Heritage List, the Great Barrier Reef is a must-see 
site for any first-time visitor to Australia. The Great Barrier Reef 
covers 344,400 kilometers in area and includes the largest coral 
reef ecosystem in the world. Some 600 continental islands, 3,000 
coral reefs and about 150 inshore mangrove islands are included 
in the area.
 Yet it could be argued that the residents of Wollongong are 
among the nation's happiest. Bypass the area's hang gliding and 
golf (unless they make you happy) and head straight to the Nan Tien 
("Paradise of the South" in Chinese) Temple, the biggest Buddhist 
temple in the Southern Hemisphere. Try one-day or weekend retreats 
for a better chance at going home more enlightened - maybe even 
happier.

 6. Canada
 Protecting the land of Banff National Park is one of Canada's 
happiest and smartest decisions and it is certainly worth your time to 
explore on skis. Check out Skoki Lodge to see the first commercial 
ski lodge built in Canada.
 If you want to go off the beaten path in Canada, consider 
exploring the Haida Gwaii (Islands of the People), formerly known 
as the Queen Charlotte Islands and the home of the Haida Nation. 
Just a two-hour flight from Vancouver, there's plenty of outdoor 
activities and exploration of the culture and history of one of 
Canada's First Nations.

 7. Finland
 Of course you should see the Northern Lights and even Santa 
Claus Village (open year round for your convenience). Want to make 
your trip to Finland a little more special? How about sleeping in a glass 
igloo at Kakslauttanen? Enjoy an amazing view of the Northern Lights 
and a starry sky above in your room temperature two-person igloo. 
(Toilet included. Showers are in a separate building.)
 If you prefer a small seaside town, head to Hanko where cycling, 
surfing and diving are all possible during the warmer months. There's 
a saying in the Finnish language (or so we are told) that when you're 
really happy, you smile like a cookie from Hanko. You can't not be 
happy in Hanko.

 8. Austria
 The music at Vienna's Musikverein's famous Golden Hall, is 
happiness for the ears and having the famed chocolate Sacher 
torte at the Café Sacher in Vienna is music for the mouth.
 If you prefer to get away from the hustle and bustle of Vienna, 
have a meal at the Pogusch Country Inn, the sister restaurant of 
the famous Steirereck in Vienna. To extend your pleasure, book a 
room at the inn and enjoy a weekend in the country.

 9. Iceland
 No one should visit Iceland without taking a dip at the country's 
famous Blue Lagoon. The airport bus sometimes even offers paying 
passengers a stop there on the way to and from the airport, and 
the waters (and food) are divine. Or make sure you take a soak at 
any of the county's other naturally heated swimming pools.
 If you're up for an adventure, head to Snæfellsjökull National 
Park to see a glacier on top of a still active volcano (although the last 
time it erupted was 1,900 years ago). You will spot Snæfellsjökull 
(Snæfell Glacier), Saxhóll volcano crater, Lóndrangar massive lava 
formations and Rauðfeldargjá the hidden waterfall. Snæfellsjökull was 
made famous by Jules Verne's "A Journey to the Center of the Earth."

ที่มา/Source:	http://edition.cnn.com/2014/03/20/travel/happiest-
countries-to-visit

      เราเช่ือว่าอาหารอร่อยถูกปาก ควรมีครบ 6 รสชาติ 1. เปรี้ยว 2. หวาน 3. มัน 4. เค็ม 5. เผ็ด 6. กลมกล่อม เราจึงปรุงอาหารทุกเมนูแบบอาหารขั้นเทพ  
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และได้รับความนิยมหลายสิบปีจากผู้สรรหารสชาติถูกปากอันเป็นเลิศไม่เป็นรองใคร ลองแล้วรับรองจะประทับใจไม่รู้ลืม

byโทรสั่ง 02-108-1706 เวลาติดต่อ (จ-ศ) 9.00 น. - 18.00 น.ผ่อนจ่ายเบาๆ 0% 3 เดือน

* 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)

Live Life to the Fullest
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News & Activities

Quality Pregnancy Training:
‘Preparing Yourself Before 
Delivery’

Jetanin Trip in Germany

Quality Pregnancy Training:
‘Early Pregnancy to 
Prepare Together’

University of Navamindradhiraj 
Visited Jetanin Institute

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมครรภ์คุณภาพ ในหัวข้อ ‘เตรียมพร้อมก่อนคลอด’  
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนคลอดและรับมือกับเจ้าตัวน้อย คร้ังท่ี 37 เม่ือวันท่ี 
17 พฤษภาคม 2557 
Jetanin Institute had the training Quality Pregnancy in the topic 
‘Preparing Yourself Before Delivery’ for the new mom preparing for the 
delivery of a new born, the thirty-seventh session on 17 May 2014.

ทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษาของสถานพยาบาล
เจตนินได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ESHRE 2014 
ท่ีเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี จากน้ันไปทัศนศึกษาและท่องเท่ียวต่อ เม่ือวันท่ี 
28 มิถุนายน–10 กรกฎาคม 2557
Jetanin Institute’s medical team including scientists and counsellors 
joined the infertility meeting ESHRE 2014 in Munich, Germany on 
28 June–10 July 2014.

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมครรภ์คุณภาพ ในหัวข้อ ‘คุณแม่ครรภ์อ่อน..
เตรียมพร้อมด้วยกัน’ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนคลอดและรับมือกับ
เจ้าตัวน้อย ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
Jetanin Institute had the training ‘Quality Pregnancy’ in the topic 
‘Early Pregnancy to Prepare Together’ for the new mom preparing 
for the delivery of a new born, the thirty-eighth session on 
21 June 2014.

สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษา
ดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557
Jetanin Institute welcomed ‘students from Kuakarun College of 
Nursing, University of Navamindradhiraj’ in occasion of visiting to 
learn about the infertility treatment on 11-12 June 2014.

Birthday of 
Dr.Jongjate Aojanepong, 
President of Jetanin Institute

Christian University of Thailand 
Visited Jetanin Institute

ISO 15189: 2012 Training

World Embryologist day

สถานพยาบาลเจตนินได้จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้กับ พล.ต.ท.นพ.
จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนิน ในธีมงาน 
JJ meets Joe & J’Jetrin in Polka Dot Party สนุกสนานกรี๊ดกร๊าด
แดนซ์กระจายกันไปถ้วนหน้า ที่ Cloud47 @ United Center Silom 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
Jetanin Institute organized a birthday party for Pol.Lt.Gen.Dr. 
Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute in the theme 
‘JJ meets Joe & J’Jetrin in Polka Dot Party'. Many guests joined 
and danced in the celebrate his birthday at Cloud47 @ United 
Center Silom on 9 June 2014.

สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน
ด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
Jetanin Institute welcomed ‘students from Christian University 
of Thailand’ in occasion of visiting to learn about the infertility 
treatment on 27 June 2014.

สถานพยาบาลเจตนิน ได้จัดอบรมในหัวข้อ ‘ISO 15189: 2012 
REQUIREMENTS REVIEW AND INTERNAL QUALITY AUDITOR’  
แก่บุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัติการและคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจากคุณณฐมน เทียนมณี ตำาแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 
17-18 กรกฎาคม 2557
Jetanin Institute’s trained ‘ISO 15189: 2012 REQUIREMENTS 
REVIEW AND INTERNAL QUALITY AUDITOR’ to laboratory 
personnel and quality audit committee by the specialist guests  
Miss Natamol Tianmanee: from Bureau of Laboratory Quality 
Standards Department of Medical Sciences on 17-18 July 2014.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถือเป็นวัน World Embryologist Day และเป็นวันครบรอบวันเกิด
ของ Louise Brown (เด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก) ซ่ึงปีน้ีมีอายุครบ 36 ปี ทางสถานพยาบาลเจตนิน
จึงได้มีการจัดเลี้ยงขนมยามบ่าย เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำาลังใจให้กับทีมงาน
นักวิทยาศาสตร์ของเจตนิน โดยภายในงานเลี้ยงได้มีคุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการ
สถานพยาบาลเจตนิน และทีมแพทย์ กล่าวคำาขอบคุณและให้กำาลังใจกับทีมนักวิทย์ ที่ตั้งใจทำางาน
และร่วมมือกันจนทำาให้สถานพยาบาลเจตนินประสบความสำาเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
25 July 2014 is World Embryologist day and Louise Brown’s 36th birthday (the world’s 
first test-tube baby).In this occasion, Jetanin Institute hosted an afternoon tea party 
to thank and recognize Jetanin’s team of scientists. Khun Usanee Jetsawangsri, 
Director of Jetanin Institute and a doctor team gave thank you speeches in recognition 
of the team’s dedication and cooperation which have created today’s great success 
for Jetanin institute.
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