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5Editor's Talk

"JOIN TOGETHER
AS ONE FAMILY 

IN THIS NEW YEAR"

รวมตัวเป็นครอบครัวเดียวกันในปีใหม่นี้
เข้าสู่ปีใหม่อีกคร้ัง...วนัเวลานำาพาหลายๆ ครอบครัวมารวมตวักนัเพ่ือสร้างประสบการณ์

และความทรงจำาดีๆ ร่วมกันอีกคร้ัง ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ เจตนินขอร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของทุกครอบครัว และขออวยพรให้ทุกครอบครัวมีความสุขและประสบความสำาเร็จ
ดังที่ปรารถนาไว้นะคะ
 เป็นที่ทราบกันว่าในปี 2015 น้ี เป็นปีของการเข้าสู่การรวมตัวกันของชาติในอาเซียน  
10 ประเทศ โดยมีไทย พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซยี สิงคโปร์ อินโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ กมัพูชา 
และบรูไน เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ที่เรียกกันว่า ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ 
หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ‘AEC’ ก่อให้เกิดการรวมตัวของครอบครัวเดียวกันในภูมิภาคน้ีอย่าง
ย่ิงใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ซ่ึงเจตนินเองก็ขอต้อนรับปี 2015 นี้เพ่ือการรวมตัวเป็นครอบครัว
เดยีวกนั ด้วยการเปล่ียนรูปโฉมของเจตนินใหม่ เพ่ือนำาเสนอเร่ืองราวทีน่่าสนใจใหม่ๆ มากข้ึน
ด้วยค่ะ
 เจตนินฉบับแรกของปี AEC น้ีเร่ิมต้นด้วยคอลัมน์ใหม่ซ่ึงเป็นคอลัมน์เด่นประจำาเล่ม      
น่ันคือ Topic Focus ‘การจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซม (ตอนที่ 2)’ ต่อด้วย
คอลัมน์ Techno Review ท่ีจะมาให้ความรู้เร่ือง ‘โรคแพ้ถั่วปากอ้าคืออะไร?’ และ 
‘รู้จัก'สเปิร์ม'ม้ัย’ พร้อมกับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความรู้ดีๆ ที่ได้จากคุณหมอโดยตรง ในคอลัมน์ 
Talk with the Doctor เรื่อง ‘ธาลัสซีเมีย’ แล้วไปเติมเต็มความสุขของ 2 ครอบครัว AEC 
จากครอบครัวคนไทยและครอบครัวชาวพม่า ในคอลัมน์ Based on True Stories ที่จะมา
แชร์เร่ืองราวความสุขของการรวมตวักนัระหว่างพ่อ แม่ และลูก พร้อมพบกบั 3 คอลัมน์ใหม่
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ด้วยคอลัมน์ All About Inspiration กับ ‘10 สถานที่ดึงดูดใจ
ที่พลาดไม่ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ตามด้วยการใช้ชีวิตร่วมกันในคอลัมน์ Life in  
Harmony ท่ีจะพาครอบครัว AEC ไปดูกันว่า ‘อะไรจะเกิดข้ึนเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการไหลเวียนอย่างเสรีของผู้คน? ภูเก็ตคือตัวบ่งช้ีอย่างหนึ่ง’ และปิดท้ายด้วย
การอัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศ AEC ในคอลัมน์ Up-to-Date Trend กับ ‘พลัง
ของ AEC’ ค่ะ รับรองว่าเน้ือหาใหม่ๆ ในปีน้ีทีร่วบรวมส่ิงดีๆ  เอามารวมกนัไว้จะสร้างประโยชน์
ให้กับทุกครอบครัวเม่ือคุณเปิดอ่านแน่นอนค่ะ
 การรวมตัวกันของ AEC เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ท่ีนอกจากจะเปิดโอกาสดีๆ ให้ทุก
ครอบครัวได้มารวมตัวกันและแลกเปล่ียนสิ่งดีๆ ให้กันและกัน ไม่เพียงในกลุ่มอาเซียนเท่าน้ัน 
แต่การรวมตวักนัคร้ังน้ีจะค่อยๆ ก่อตวัและอาจจะส่งต่อความสุขน้ีไปยังอีกหลายครอบครัวทัว่
โลกก็เป็นได้ เจตนินจึงขอเป็นตัวกลางแห่งความสุขที่จะช่วยให้ทุกครอบครัวได้หันหน้าเข้ามา
พูดคุยกัน ค่อยๆ ก้าวไปพร้อมกัน และพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตค่ะ
 
บรรณาธิการบริหาร
เจตนิน

O
nce again, we are stepping into the New Year...And once 
again, time brings together many families to create good 

experience and nice memories. On the auspicious occasion of 
New Year, Jetanin would like to be a part of every family.  We 
wish you happiness and success in just everything your heart 
desires.
 It’s known that 2015 is the year 10 ASEAN countries will 
join together to establish the ASEAN Economic Community  
(abbreviated as the ‘AEC’) aiming to create mutual benefits 
among all. This is a significant unification of a big family in this 
region. Jetanin would like to welcome and mark the year 2015 
as the time we become one family by redesigning Jetanin so that 
we can offer you more and more interesting new information. 
 Jetanin’s first edition of the AEC year begins with a new 
column which is the highlight of this edition, Topic Focus  
‘Structural Chromosomal Rearrangement (Part 2)’ followed by 
Techno Review ‘What is Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase 
(G6PD) Deficiency or Fava Bean Allegy?’ and ‘Did you  
know about ‘SPERM’ ’. Cannot-miss good knowledge  
will be shared directly by the doctor in Talk with the Doctor  
‘Thalassemia’. After that you can fill your heart with happy 
stories shared by 2 families, a Thai family and a Burmese  
family, in Base on True Stories, happiness that arises from  
the moment mommy, daddy and their little angel are being  
together. Next, get ready to meet 3 new columns that will  
create new inspirations, All about inspiration ‘10 Can't-Miss 
Attractions in Southeast Asia’, and live our lives together in Life 
in Harmony, the column that will take the AEC family to see 
‘What will Occur with ASEAN’s AEC & Free Flow of People? 
The Phuket Indicator’. And this edition is closed with news  
updates among AEC countries in Up-to-Date Trend with  
‘The Power of AEC’. It is guaranteed that our new content which 
has brought together really good articles will be beneficial for 
all families.
 The joint cooperation of AEC is like a big house that gives 
great opportunities for all families to get together and share 
good things with one another. And this is not only limited 
within the ASEAN group only, this cooperation will gradually 
develop and may pass on happiness to many more families around 
the world. Therefore, Jetanin wants to be the media of happiness 
that helps all families talk with one another and move forward 
together, ready to become the same family in the future.

Editor in Chief
Jetanin
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ในทางพันธุศาสตร์แล้ว การจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมเป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งของโครโมโซม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างของโครโมโซมตามธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนได้ในระดับต่างๆ กนั เช่น การขาดหายไป (Deletion)  

หรือการเพิ่มข้ึนมา (Duplication) ของโครโมโซมบางส่วน การกลับหัวกลับหางของโครโมโซม (inversion) และการสับเปล่ียนของ
โครโมโซม (Translocation) ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในแต่ละแบบนี้อาจเกิดจากการแตกหัก ไม่ว่าจะเป็นภายในโครโมโซมเดียวกัน
หรือต่างโครโมโซมกัน ตามด้วยการเช่ือมกลับเข้าไปใหม่ของช้ินส่วนท่ีแตกหัก และทำาให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซม  
ความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซมน้ันคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึนกับทารกแรกเกิดโดยทั่วไปประมาณ 0.5% ใน 
เจตนินฉบบัก่อนหน้าน้ี เราได้พูดถึงเฉพาะเรือ่งการสับเปล่ียนของโครโมโซม (Translocation) ดงัน้ันในฉบบัน้ีเราจะอธบิายเกีย่วกบั
การจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมชนิดอ่ืนๆ เช่น การขาดหายไป (Deletion) หรือการเพิ่มข้ึนมา (Duplication) ของโครโมโซมบาง
ส่วน และการกลับหัวกลับหางของโครโมโซม (Inversion)

การจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซม (ตอนท่ี 2)
โดย คุณสุรพงษ์ ช่อวิเชียร / นักวิทยาศาสตร์แผนกห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์

 HAT IS
STRUCTURAL CHROMOSOMAL
REARRANGEMENT?
By Surapong Chowichian 
Scientist of Genetic Laboratory Department

Topic Focus
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การขาดหายไปของโครโมโซมบางส่วน (Deletion)

 การขาดหายไป (Deletion) คอื การทีบ่างส่วนของโครโมโซมหรือสายของ DNA 
ขาดหายไปและสูญเสียสารพันธกุรรมไป ผลของการขาดหายไปน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดของ
ส่วนท่ีหายไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มอาการท่ีเกิดจากการขาดหายไปของโครโมโซมที ่
เรียกว่า กลุ่มอาการ “คริ ดู ชาต์” (Cri Du Chat) ซึ่งเกิดจากการขาดหายไปของ
ปลายแขนด้านส้ันของโครโมโซมคูท่ี ่5 โดยจะทำาให้แสดงอาการคือมีเสียงร้องแหลม
เล็กคล้ายแมวร้องในระยะแรกเกิด และจะเป็นอยู่นานหลายสัปดาห์ก่อนท่ีอาการนี้
จะหายไป

การขาดหายไปของโครโมโซมบางส่วน
Deletion

การแตกหัก
ของโครโมโซม

Breaks in 

Chromospme

สารพันธุกรรม
ที่ขาดหายไป

Deleted Genetic

Material

การเพิ่มขึ้นมาของโครโมโซมบางส่วน
Duplications

โครโมโซม
Chromospme

สารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นมา
Duplicated Genetic Material 

ลักษณะของโรค Charcot-Marie-Tooth Disease 

การเพ่ิมขึ้นมาของโครโมโซมบางส่วน (Duplication)

 ในการเพิ่มข้ึนมาของโครโมโซมบางส่วน (Duplication) น้ัน เกิดจากการก่อตัว
ข้ึนมาของบางส่วนของโครโมโซม ซึง่ทำาให้มีจำานวนยีนทีแ่ตกต่างจากปกตใินส่วนน้ัน
ของโครโมโซม การเพิ่มข้ึนมานี้อาจเกิดข้ึนจากการครอสซ่ิงโอเวอร์ (กระบวนการ
แลกเปลี่ยนยีนระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซม) ที่ไม่เสมอกัน (Unequal  
Crossing-Over) โครโมโซมแตกหักและเกิดการซ่อมหรือการสร้างใหม่ท่ีผิดพลาด
กลุ่มอาการท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนมาของโครโมโซมบางส่วน (Duplication) คือ 
“Charcot-Marie-Tooth Disease ประเภทที่ 1” ซึ่งเกิดจากการเพิ่มข้ึนมาของยีน 
PMP22 บนโครโมโซมคู่ที่ 17 ลักษณะของผู้ป่วยกลุ่มน้ีจะวิ่งได้ช้าในวัยเด็ก มีเท้า
แบบฝ่าเท้าสูง สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ (Hammertoes) และจำาเป็นต้องใช้
อุปกรณ์เสริม (Orthotic) หรืออุปกรณ์ดาม (Brace) สำาหรับประคองข้อเท้า 

การกลับหัวกลับหางของโครโมโซม (Inversion)

 การกลับหัวกลับหางของโครโมโซม (Inversion) เกิดข้ึนเมื่อมีการแตกหัก 
สองแห่งบนโครโมโซม และชิน้ส่วนทีอ่ยู่ตรงกลางรอยแตกหักน้ันเกดิกลับหัวกลับหาง
และเชื่อมต่อกลับเข้าไปในโครโมโซมน้ัน การกลับหัวกลับหางของโครโมโซมน้ัน
สามารถพบได้ในประชากรทั่วไป จึงไม่จำาเป็นต้องทำาการตรวจเพ่ิมเติม เนื่องจาก
การกลับหัวกลับหางเป็นการจดัเรียงตวัใหม่ทีมี่ความสมดลุและไม่ทำาให้ปริมาณสาร
พันธกุรรมโดยรวมเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ัน จึงสามารถอยู่ได้โดยไม่แสดงความผดิปกติ
ทางกายภาพ (Phenotypic Level) การกลับหัวกลับหางของโครโมโซมน้ันมี 
สองแบบหลักๆ คือ ถ้าส่วนรอยคอดของโครโมโซม (เซนโทรเมียร์) อยู่นอกชิ้นส่วน
ทีก่ลับหัวกลบัหาง กเ็รียกว่าการกลับหัวกลับหางแบบพาราเซนทริก (Paracentric) 
แต่ถ้าส่วนท่ีกลับหัวกลับหางครอบคลุมส่วนรอยคอดเซนโทรเมียร์ จะเรียกว่าการ
กลับหัวกลับหางแบบเพอริเซนทริก (Pericentric)
         

การกลับหัวกลับหางแบบพาราเซนทริก
Paracentric Inversion

รอยแตกหัก
ในโครโมโซม
Breaks in 

Chromospme

การกลับหัว
กลับหาง

Inversion

โครโมโซม
Chromospme

ชิ้นส่วนของ
DNA ที่ติดกลับเข้าไป

Reinserted

Piece of DND

การกลับหัวกลับหางแบบเพอริเซนทริก 
Paricentric Inversion

รอยแตกหัก
ในโครโมโซม
Breaks in 

Chromospme

การกลับหัว
กลับหาง

Inversion

เซนโทรเมียร์
Centromere

ชิ้นส่วนของ
DNA ที่มี

เซนโทรเมียร์อยู่
และติดกลับเข้าไป

Reinserted

Price of 

DNA with

Centromere
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เราสามารถตรวจหาการจัดเรียงตัวใหม่ทางโครงสร้าง
ของโครโมโซมได้หรือไม่?

 ในคู่สมรสประมาณ 1 ใน 20 คู่ ท่ีเกิดการแท้งบุตรต้ังแต่สามคร้ังขึ้นไปน้ัน  
พบว่ามีคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีการจัดเรยีงตวัใหม่ทางโครงสร้างของโครโมโซมแบบ
สมดุล เมื่อผู้ที่เป็นพาหะของโครโมโซมที่มีการจัดเรียงตัวทางโครงสร้างใหม่แบบ
สมดุลตัดสินใจที่จะมีบุตร ตัวอ่อนอาจจะไม่ได้รับสารพันธุกรรมในปริมาณที่ถูกต้อง 
การมีสารพันธกุรรมท่ีน้อยไปหรือมากเกนิไป อาจจะทำาให้เกดิการแท้งบตุรหรือทำาให้
ทารกเกิดความผิดปกติแรกเกิด ทั้งน้ียังมีทางเลือกอยู่หลายทางเลือกในกรณีที่คุณ
หรือคู่สมรสของคุณมีการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมแบบสมดุล ดังน้ี
• คณุอาจจะเลือกทีจ่ะตัง้ครรภ์ตามธรรมชาต ิถ้าการต้ังครรภ์ผ่านระยะไตรมาสแรก 
คณุอาจจะตดัสินใจทีจ่ะรับการตรวจชิน้เน้ือรกท่ีเรียกว่า Chorionic Villus Sampling 
(CVS) หรือ การตรวจนำ้าครำ่า (amniocentesis) เพื่อตรวจดูโครโมโซมของทารก
• คุณอาจเลือกใช้อสุจิหรือไข่ของผู้บริจาค
• คุณอาจพิจารณารับเล้ียงบุตรบุญธรรมแทน
• อีกทางเลือกหน่ึงคือ การทำาเด็กหลอดแก้ว หรือ In Vitro Fertilization (IVF) 
ร่วมกับการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระยะก่อนการฝังตัว (Preimplantation  
Genetic Diagnosis: PGD)

 การตรวจ PGD เป็นส่วนหน่ึงของการทำาเดก็หลอดแก้ว แต่ละรอบตวัอ่อนจะถกู
ตรวจเพื่อหาว่ามีช้ินส่วนโครโมโซมท่ีขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นมาอันอาจเกิดจากการ
จดัเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมในพ่อแม่หรือไม่ การตรวจน้ีสามารถตรวจหาโครโมโซม
ที่เพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไปได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจหาการจัดเรียงตัวใหม่ของ
โครโมโซมแบบไม่สมดลุจากการสับเปล่ียนหรือการกลับหัวกลับหางของโครโมโซมได้
ด้วย (Translocation หรือ Inversion) จากการตรวจสอบน้ี เราสามารถจะคดัเลือก
ตัวอ่อนท่ีตรวจพบว่ามีโครโมโซมปกติหรือมีโครโมโซมท่ีสมดุล เพ่ือนำากลับไปใส่ใน
โพรงมดลูกได้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้เด็กทารกที่มีสุขภาพสมบูรณ์

In genetics, a chromosomal rearrangement is a type of chromosome 
abnormality involving a change in the structure of the native  

chromosome. Such changes may involve several different classes of 
events, like deletions, duplications, inversions, and translocations. Each 
of these events can be caused by breakage, either within the same 
chromosome or in different chromosome and followed by a rejoining of 
the broken ends to produce a new chromosomal arrangement. Usually, 
Structural chromosomal abnormalities are estimated to occur in around 
0.5% of newborn infants. From previous Jetanin journal only describe 
about translocations so in this issue will explain others chromosome 
rearrangement such as deletions, duplications and inversions.

Deletions

  Deletion is a part of a chromosome or a sequence of DNA is missing 
and loss of genetic material. The effects of deletions depend on their 
size. For an example of a syndrome caused by a deletion is “cri du chat” 
syndrome, which results from a deletion of the end of the short arm of 
chromosome 5  is characterized by a high-pitched, mewing cry, closely 
resembling the cry of a kitten, which is heard in the immediate neonatal 
period, lasts several weeks, and then disappears.

Duplications

 In chromosomal duplications, extra copies of a chromosomal region 
are formed, resulting in different copy numbers of genes within that area 
of the chromosome. Duplications can occur due to unequal crossing-over, 
chromosome breaks and faulty repair, or replication errors. A syndrome 
caused by duplication is “Charcot-Marie-Tooth disease Type1 which 
results from a duplication of the gene PMP22 on chromosome 17.  
The patient with this duplication is characterized by slow runners in 
childhood, develop high arches, hammertoes and often require orthotics 
(Braces) for ankle support. 
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Inversion

 An inversion occurs when a chromosome breaks in two places, and 
the piece between the breaks turns upside down and reattaches in  
the same chromosome. Some inversions are so common in the population  
that no further testing is needed. Because inversions are balanced 
rearrangements, they do not change the overall amount of the genetic 
material, so they are generally viable and show no particular  
abnormalities at the phenotypic level. The Inversions are of two basic 
types. If the centromere is outside the inversion, then the inversion is 
said to be paracentric, whereas inversions spanning the centromere are 
pericentric.

Can we detect chromosome rearrangement?

 In around 1 in 20 couples who have had three or more miscarriages,  
one of the partners is found to carry a balanced chromosome  
rearrangement. When a balanced chromosome rearrangement carrier 
decides to pursue pregnancy, the embryo may not inherit the correct 
amount of chromosome material. Having too little or too much chromosome 
material either causes miscarriage or results in a baby with birth defects. 
There are several options if you or your partner carry a balanced 
rearrangement:
• You may choose to conceive naturally. If the pregnancy continues 
past the first trimester, you may decide to have prenatal testing in  
the form of chorionic villus sampling (CVS) or amniocentesis to check 
the baby’s chromosomes.
• You may choose to use either a sperm or egg donor.
• Adoption can be considered.
• Another option is In Vitro Fertilization (IVF) with Preimplantation 
Genetic Diagnosis (PGD).

 PGD testing is done as part of an in vitro fertilization (IVF) cycle. 
Embryos are tested for the extra or missing chromosome pieces that 
can result from the balanced chromosome rearrangement in the parent. 
This testing can detect extra or missing copies of all the chromosomes 
as well as checking for unbalanced chromosome rearrangements from 
the translocation or inversion. With this testing, embryos with normal 
or balanced chromosome results can be selected and transferred to  
the uterus. This increases the chance of having a healthy baby.

References: 
1.http://www.kean.edu
2.http://www.westernstatesgenetics.org
3.http://www.genetics.edu.au
4.http://mcb.berkeley.edu
5.http://www.natera.com
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	 ร่างกายของคนเราประกอบด้วยน�า้มากถงึ	80	เปอร์เซ็นต์	ทุกๆ	ระบบ
ของร่างกายล้วนต้องอาศัยน�้าเพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างสมดุล	 ซ่ึง
รวมไปถึงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์	 น�้านับเป็นสารอาหารท่ี
มีประโยชน์มากท่ีสุดในช่วงต้ังครรภ์	 เม่ือการต้ังครรภ์เกิดขึ้น	 ความ
ต้องการน�า้จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เพือ่ใช้ในการแบ่งเซลล์ของทารกและ
เพือ่สนบัสนนุการไหลเวียนเลือดของแม่ท่ีเพิม่มากขึน้	ทารกในครรภ์จะ
ต้องได้รับน�้าไม่ใช่แค่เพียงพอ	แต่ต้องมากพอที่จะท�าให้การดูดซึมสาร
อาหารเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม	 และหากปราศจากน�้าแล้วการขจัดของ
เสียและสารพิษก็จะถูกขัดขวางเช่นกัน
	 คุณแม่จะม่ันใจได้อย่างไรว่าน�า้ท่ีเลือกด่ืมในทุกๆ	วัน	สามารถล�าเลียง
สารอาหารและออกซิเจนไปใช้ในการแบ่งเซลล์ของทารกได้เพียงพอ	
น�้าเหล่านั้นบริสุทธ์ิปราศจากสารปนเปื้อนจริงหรือ	 จะดีไหมถ้ามีน�้าที่
ร่างกายสามารถดูดซึมน�าไปใช้งานได้เร็วกว่าน�้าทั่วไปถึง	3	เท่า	มีส่วน
ช่วยให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์	แข็งแรง

แอคทีฟ วัน ทู โอ เพื่อครรภ์สุขภาพดี
	 ผลิตจากน�้าใต้ดินลึกกว่า	 240	 เมตร	 ผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า
ปราศจากการปนเป้ือนของสารเคมี	มลภาวะ	และเชือ้โรคร้ายแรงท่ีพบ
บนพื้นผิวโลกไม่สามารถลงไปถึง
	 แอคทิเวท	โครงสร้างกลุ่มโมเลกุลของน�า้ด้วยเทคโนโลย	ีResonance	
Effect	สิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา	ท�าให้ร่างกายดูดซึมได้เร็ว
กว่าน�้าทั่วไปถึง	3	เท่า
	 ผ่านการรับรองคุณภาพจากนานาชาติ	 และส่งออกประเทศญี่ปุ่น
มากกว่า	5	ปี

เคล็ดลับดูแลสุขภาพ
ขณะตั้งครรภ์

สนับสนุนข้อมูลโดย

For more information
call 02-681-9797 ext. 402

	 The	body	consists	of	up	to	80%	water.	All	body	systems	
rely	on	water	for	optimal	function,	including	growth	of	the	
developing	infant.	Water	may	be	the	most	utilized	nutrient	
during	pregnancy.	The	moment	conception	occurs,	water	
demands	increase	dramatically	as	the	infant’s	cells	divide	
and	mom’s	 blood	 flow	must	 be	 augmented.	 	 Babies	 in	
the	womb	must	receive	more	than	enough	water.	Without	
water,	 nutrient	 absorption	 is	 suboptimal.	Without	water,	
toxin	removal	is	hindered.	
	 Mom!	Are	you	sure	that	water	you	drink	today	can	deliver	
enough	nutrients	and	oxygen	to	infant’s	cells	for	division?	
Are	they	purified	enough?		How	fast	they	can	be	absorbed	
to	 response	 dramatically	 water	 demands?	 And	 how	 do	
you	think	if	there	is	a	kind	of	water	that	body	can	absorb	
3	times	faster	than	others,	and	supports	proper	growth	of	
your	baby?

Activ 120 for healthy pregnancy
	 Water	 resource	 is	 240	meters	 underground	water	 in	
aquifer	layers	where	out	of	reach	from	chemical	substances,	
pollutions	and	hazard	pathogens	that	contaminate	on	the	
ground.
	 Activate	molecule	 with	 Molecular	 Resonance	 Effect	
Technology	-	US	patent.	Thus	3	 folds	 increasing	of	body	
absorption	superior	than	other	waters.
	 Produced	 under	 Japanese	 standard	 for	 exporting	 and	
accredited	from	international	organizations.

ดื่มน�้าให้เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโต
ที่ดีของเซลล์ทารกในครรภ์

Drinking enough water during pregnancy 
increases efficacy of baby’s cell divisions.
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 ยา อาหาร และสารเคมีบางชนิด ที่ควรหลีกเล่ียงส�าหรับ
ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

-  ยารักษามาลาเรีย ได้แก่ primaquine, chloroquine, pamaquine, และ  
pentaquine.   
- ยาแก้อักเสบบางกลุ่ม เช่น nalidixic acid, ciprofloxacin niridazole,  
norfloxacin, methylene blue,chloramphenicol, phenazopyridine, และ ยาที่
มีส่วนคล้าย vitamin K     
- ยากลุ่ม sulfonamides such as sulfanilamide, sulfamethoxypyridazine, 
sulfacetamide, sulfadimidine, sulfapyridine, sulfamerazine, และ  
sulfamethoxazole.      

- สารเคมีบางชนิด เช่น ลูกเหม็นสารหนู 
- อาหารบางชนิด เช่น ถัว่ปากอ้า (Fava Bean), 
พืชตระกูลถั่วที่มีผลเป็นฝัก (All Legumn)  
เช่น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวฝักยาว, ไวน์แดง, 
บลูเบอร์รี่ เป็นต้น   
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absorption	superior	than	other	waters.
	 Produced	 under	 Japanese	 standard	 for	 exporting	 and	
accredited	from	international	organizations.

ที่ดีของเซลล์ทารกในครรภ์
egnancy 

eases efficacy of baby’s cell divisions. GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 

(G6PD) DEFICIENCY OR FAVA BEAN ALLEGY?

 HAT IS

By Jariya  Porngam, MT
Medical Technician of Routine and Hormone Laboratory Department

โรคแพ้ถ่ัวปากอ้าคืออะไร?
โดย ทนพญ.จริยา พองาม 

โรคน้ีเกิดจากภาวะท่ีพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate  
Dehydrogenase) ซ่ึงเป็นเอนไซม์สำาคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึมใน

วิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP ของนำ้าตาลกลูโคส ที่จะเปล่ียน NADP 
ไปเป็น NADPH ซึ่งจะไปทำาปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione Reductaseและ 
Glutathione Peroxidase ต่อไป ส่งผลให้เกิดการทำาลายสารอนุมูลอิสระ  
(Oxidants) ต่างๆ เช่น H2O2 ที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ด
เลือดแดง
 ดงัน้ันเอนไซม์ G6PD จงึเป็นเอนไซม์ทีช่่วยป้องกนัเม็ดเลือดแดงจากการทำาลาย
ของสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) คนท่ีเกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำาให้
เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ได้ง่าย สาเหตุของการพร่องเอนไซม์ 
G6PD เกดิจากความผิดปกตขิองพันธกุรรมแบบ X-linked Recessive โรคน้ีจงึพบ
ในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง
 ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เมื่อได้รับอาหารหรือสารเคมีบางชนิด เช่น 
ถั่วปากอ้า จะมีสาร Vicine, Devicine, Convicine และ Isouramilซึ่งเป็นสาร 
อนุมูลอิสระหรือได้รับยา Aspirin ยาต้านมาลาเรีย จะทำาให้เกิดเม็ดเลือดแดง
แตกเฉียบพลนั (Hemolytic Crisis) ปัสสาวะมสีเีข้มจากสขีองฮีโมโกลบนิ อาจ
จะทำาให้เกิดภาวะไตวายเน่ืองจากไตขาดเลอืดเฉียบพลนัเพราะขาดเมด็เลือดแดง
ทีน่ำาออกซเิจนมาหล่อเลีย้ง และยงัได้รับฮีโมโกลบนิปริมาณมากซึง่เป็นพิษต่อไต
โดยตรง ผู้ป่วยโดยทัว่ไปจะมอีาการตัวเหลอืง ตาเหลอืง มภีาวะซดีเร้ือรัง เหน่ือย
และอ่อนเพลียง่าย   
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This disease occurs when there is a lack of 
G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) 

which is an important enzyme In glucose  
metabolism called Pentose Phosphate Pathway 
(PPP) where NADP is change to NADPH which 
will react with enzymes, i.e., Glutathione  
Reductase and Glutathione Peroxidase. This 
helps to eliminate the oxidants such as H2O2 
which can be toxic to regular cells in the body 
especially red blood cells. Therefore, G6PD is 
an enzyme that prevents red blood cells from 
being killed by oxidants. People with a lack of 
this enzyme will easily get broken red blood 
cells (hemolysis). G6PD deficiency is caused 
by a mode of genetic disorders inherited in  
X-linked recessive pattern.
 When people with G6PD deficiency receive 
certain foods or chemicals containing oxidants 
like Vicine, Devicine, Convicine and Isouramil, 
such as fava beans, or take aspirin or  
antimalarial drugs they will have an acute Red 
blood cell destruction (Hemolytic Crisis).  
The urine color will change to very dark from 
the color of hemoglobin. Some patients may 
have renal failure due to a sudden loss of blood 
flow and red blood cells that carry oxygen to 
the kidneys. The highly increased levels of 
hemoglobin received will be toxic to the kidney 
directly. In general, patients have yellow skin 
and eyes, chronic anemia and get more tired 
and weaker than usual.
   

Drugs, foods and chemicals that 
should be avoided in people with 
G6PD enzyme deficiency.

-  Antimalarial drugs such as primaquine, 
chloroquine, pamaquine, and pentaquine. 
- Certain types of antibiotics such as nalidixic acid, 
ciprofloxacin niridazole, norfloxacin, methylene  
blue,chloramphenicol, phenazopyridine; and drugs 
similar to vitamin K.  
- Sulfonamides such as sulfanilamide,  
sulfamethoxypyridazine, sulfacetamide,  
sulfadimidine, sulfapyridine, sulfamerazine and 
sulfamethoxazole.
- Certain chemicals such as mothballs and 
arsenic.
- Certain foods such as fava beans; all legumns 
such as soy beans, green beans and long 
beans; red wine, blueberries, etc.

 Regarding patient care for people with G6PD 
deficiency, babies with G6PD deficiency can be 
taken care like normal babies in general. They 
can be breastfed. However, there are prohibited 

 ในการดูแลผู้ท่ีมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD พบว่า
ทารกที่มีภาวะพร่องหรือขาดเอนไซม์ G6PD สามารถ
ดูแลทั่วไปเหมือนทารกปกติ   ดื่มนมแม่ได้แต่อาจมียา
และอาหารต้องห้ามเฉพาะโรคที่คุณแม่ควรเคร่งครัด
ตามคำาแนะนำาของแพทย์  ซึ่งมักเป็นยาท่ีไม่ได้ใช้กับ
ทารกอยู่แล้ว ส่วนอาการในวัยเด็กโตและวัยผู้ใหญ่ 
สังเกตทางร่างกาย จะเหมือนคนปกติทั่วๆ ไปจะแสดง
อาการก็ต่อเม่ือได้รับยาหรืออาหารต้องห้ามโดยจะเกิด
ภาวะซีด ตัวเหลือง ตาเหลืองฉับพลัน ปัสสาวะสีเข้ม
เหมือนสีโค๊ก หากซีดมากจะมีอาการเหนื่อยจนต้องได้
รับเลือด    

จะทราบได้อย่างไรว่ามีภาวะพร่อง
เอนไซม์ G6PD
 
 ในปัจจบุนัสามารถตรวจวนิิจฉยัได้โดยการตรวจหา
ระดับเอนไซม์ G6PD ในเลือด หรือการตรวจสอบทาง
พันธุกรรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่สร้าง
เอนไซม์ G6PD ทำาให้ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ G6PD 
ข้ึนมาได้ ผู้ที่มีภาวะพร่อง G6PD จะต้องตระหนักและ
เหน็ความสำาคญัในการรับประทานอาหารและหลีกเล่ียง
ยาทีมี่ผลต่อร่างกาย หากต้องเข้ารับการรักษาหรือต้อง
ได้รับยาจะต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ให้ทราบ
ทุกคร้ังว่ามีภาวะผิดปกติของภาวะพร่องเอนไซม์  
G6PD บางโรงพยาบาลจะมีบัตรพกของผู้ป่วยโรคนี้  
เม่ือพบแพทย์ ควรแสดงบตัรทกุคร้ังเพ่ือความปลอดภยั
ของตัวผู้ป่วยเอง

 ในปัจจบุนัเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนามากข้ึน เม่ือ
คุณพ่อและคุณแม่ทราบว่าหากมีบุตรแล้วอาจมีภาวะ
เสี่ยงที่จะต้องเป็นโรคน้ี ควรทำาการวางแผนการมีบุตร 
โดยอาจเลือกใช้วิธีการทำาเด็กหลอดแก้ว เพื่อทำาการ
เลือกตวัอ่อนทีมี่คณุภาพด ีเพือ่ให้บตุรทีเ่กดิมาไร้โรคภยั 
มีสุขภาพทีส่มบรูณ์แข็งแรงและการเตรียมตวัดแูลตัง้แต่
ก่อนตั้งครรภ์ย่อมช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หลีกเลี่ยงภาวะ
เสี่ยงที่อาจจะมีการส่งต่อโรคแก่ลูกน้อยได้

drugs and foods for this disease so the mothers 
must follow the medical advice strictly. These 
prohibited drugs are usually not used with 
babies any way. In older children and adults, 
their physical appearance looks like normal 
people. Only when taking prohibited drugs or 
foods, they will show signs of this disease such 
as having acute yellow skin and eyes or dark 
or cola-colored urine. In case of severe anemia, 
patients will become so weak that they may 
need blood transfusion.                                        

How do we detect G6PD 
deficiency? 

 At present diagnosis of G6PD deficiency can 
be done by checking the level of G6PD in  
the blood or doing genetic testing to find defects in 
the gene responsible for G6PD enzyme production 
which can lead to the loss of ability to produce 
G6PD enzyme. 
 People with G6PD deficiency must realize 
and see the importance of their food intake and 
avoid some drugs that have effects on their 
bodies. Every time they receive any treatment 
or any type of drugs, they must inform to  
the doctors, the pharmacists and the nurses 
about their G6PD deficiency. Some hospitals 
provide special ID cards for patients with this 
disease and always show the card to the doctor 
for your safety

 With advanced technology today, when  
parents know there is a risk of having a child 
with this disease, they should make a baby 
planning. They may choose to do an In Vitro 
Fertilization to choose high quality embryos in 
order to have healthy babies with no disease. 
Good preparation before getting pregnant  
can certainly help to avoid the risk of passing  
the disease to their babies.

References:
1. http://www.thailabonline.com/labG6PD.htm
2. http://www.cmnb.org/indexphp?option=com_
content&task=view&id=5&Itemid=11
3. http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay
=show&ac=article&Ntype=4&Id=339695
4. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id
=chuiping&month=112007&date=18&group=8&g
blog=1
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น�้าอสุจิถูกสร้างมาจากที่ไหน

 เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น อัณฑะที่ทำาหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายคือ ฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน (Testosterone) 
จะทำาให้้ร่่างกายและอวยัวะเพศชายมีการเปล่ียนแปลง มีการเจริญเติบโตและสร้างนำา้อสุจข้ึิน เม่ือเดก็ชาย
เริ่มมีการหล่ังนำ้าอสุจิ ต่อมใต้สมองก็จะหล่ังฮอร์โมนไปกระตุ้นอัณฑะ ให้มีการสร้างตัวอสุจิอยู่ตลอดเวลา 
การสร้างอสุจิน้ันจะเกิดขึ้นในท่อขนาดเล็กท่ีขดไปมาอยู่ในอัณฑะ เมื่ออสุจิเคล่ือนตัวออกจากท่อน้ันก็จะ
ผ่านท่อเก็บอสุจิ (Epididymis) และท่อนำาอสุจิ (Vas Deferens) ผสมกับสารคัดหล่ังอ่ืนๆ ท่ีมาจาก 
ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) และต่อมคาวเปอร์ (Cowper’s Gland หรือ Bulbourethral Gland) 
รวมกันเป็นนำ้าอสุจิซึ่งมีลักษณะเป็็นของเหลวข้นสีขาว มีฤทธ์ิเป็นด่่างอ่่อนๆ และเมื่อผู้ชายมีอารมณ์ทาง
เพศถึงข้ันสูงสุด นำ้าอสุจิจะถูกฉีดออกมา ผ่่านท่่อปััสสาวะ

By Supaporn Apathananon, MT
Medical Technician Head of Sperm Laboratory Department

รู้จัก 'สเปิร์ม' มั้ย?
โดย ทนพญ.สุภาพร อาภาธนานนท์

DID YOU KNOW ABOUT

‘SPERM’?

ในน�้าอสุจิจะประกอบด้วยอะไรบ้าง

 นำา้อสุจ ิ(Semen) ประกอบไปด้วยตวัอสุจ ิ(Spermatozoa) 
และของเหลว (Seminal Fluid) โดยของเหลวจะถกูสร้างและ
หล่ังมาจากต่อมสร้างนำ้าเล้ียงอสุจิ (Seminal Vesicle)  
65-75% มีปริมาณนำ้าตาลฟรุคโตสอยู่เป็นจำานวนมากเป็น
แหล่งพลังงานของอสุจิ สารจากต่อมลูกหมากมี 20-30% 
ลักษณะใส มีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อนๆ และมีเอมไซม์ย่อยสลายต่างๆ 
เป็นจำานวนมาก สำาหรับของเหลวจาก Bulbourethral Gland 
จะหลั่งออกมาเล็กน้อยขณะร่วมเพศเพื่อสร้างความชุ่มชื้นใน
ท่อปัสสาวะ
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Where are sperm cells 
produced? 

 When entering adolescence, testicles will  
produce male hormone called testosterone 
causing changes in male bodies and genital 
organs such as growth and sperm production. 
When boys begin to ejaculate, the pituitary 
gland will secrete hormones that stimulate 
testicles to continuously produce sperm cells. 
Sperm cells are produced in tiny, coiled tubes 
inside the testicles. When sperm cells move 
out from the tubes, they will go through  
the epididymis and  the vas deferens, mix with 
other secretions from the prostate gland and 
the Cowper’s gland or the Bulbourethral gland 
and become semen which is thick and white 
fluid and slightly alkaline. When a man  
reaches orgasm, the semen will be ejaculated 
via the urethra. 

What is semen composed of?

 Semen is composed of spermatozoa and 
seminal fluid, 65-75% of which is produced and 
secreted from the seminal vesicles. It contains 
a big proportion of fructose which provides  
an energy source for sperm. Substance from 
the prostate gland makes up 20-30% of  
the semen. This fluid is thin and slightly acidic 
and contains numerous enzymes. A small  
volume of fluid from the bulbourethral gland 
is secreted during the intercourse to provide 
moisture in the urethra.  

Sperm Production 
(Spermatogenesis)
 
 In studies that dug deep to the male sperm 
production in the tiny tubes in the testicles 
called “seminiferous tubules”, we found stem 
cells called primordial germ cells inside. When 
these cells undergo many times of mitotic  
division (Mitosis), they become a large number 
of spermatogonia which will then undergo 
meiotic division (Meiosis) and become primary 
and secondary spermatocytes respectively. 
After that they become spermatids before 
changing into fully developed sperm cells with 
heads, necks and tails, ready for fertilization 
with an egg.

 Sperm cells are produced throughout men’s 
lifetime. Millions of sperm cells can be  
produced all at once and it takes about 74 
days to produce a fully developed sperm cell. 
Usually a man can ejaculate more than 15  
million sperm cells per milliliter each time. This 
large number of sperm cells contains a mixture 
of normal and abnormal shapes. Abnormal 
sperm shapes include those with double heads, 
double tails, an extremely small pinpoint head 
or a strongly coiled or folded tail. Normal men 
have more than 4 % of sperm with normal 
shapes reference to World Health Organization's 
criteria. Only one sperm cell can fertilize  
an egg, become zygote and grow to be an embryo.

X-Sperm Make Girls, Y-Sperm 
Make Boys
 
 Sperm are reproductive cells that have half 
as many chromosomes as regular cells. So  
a sperm cell has 23 single chromosome. Two 
types of sperms are produced in equal  
proportions, X-sperm (22+X) and Y-sperm 
(22+Y). There are no differences in shapes 
between X-sperm and Y-sperm when seen 
through a microscope. According to research 
by Shettles LB, published in Nature, 1960s 
Y-sperm moved faster than X-sperm. However, 
when the Computer assisted sperm analysis 
(CASA) was developed later, it has been found 
that Y-sperm do not move faster than X-sperm.
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3. Male reproductive system : http://www.
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กระบวนการสร้างอสุจิ 
(Spermatogenesis)

 เม่ือศึกษาลึกลงไปถงึกระบวนการสร้างอสุจขิองเพศ
ชายท่ีเกิดข้ึนในท่อขนาดเล็กในอัณฑะ ท่ีมีช่ือเรียกว่า 
“หลอดสร้างอสุจิ” (Seminiferous Tubules) ภายใน
น้ันมีสเต็มเซลล์ ท่ีเป็นเซลล์ต้นกำาเนิด เรียกว่า  
ไพรมอร์เดียล เจิร์มเซลล์ (Primordial Germ Cell) 
เม่ือมีการแบ่งตวัแบบไมโทซสิ (Mitosis) หลายคร้ังจะ
ได้สเปอร์มาโทโกเนีย (Spermatogonia) จำานวน
มากมาย ก่อนจะแบ่งตัวแบบไมโอซิส (Meiosis)  
ได้เป็นสเปอร์มาโทไซต์ ระยะที่ 1 และ 2 (Primary 
and Secondary Spermatocyte) ตามลำาดับ และ
กลายเป็นสเปอร์มาติด (Spermatid) ก่อนจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นอสุจทิีมี่ส่วนหัว คอ และหางที่
สมบูรณ์ พร้อมสำาหรับการปฏิสนธิกับไข่ อสุจิจะ    
ถกูสร้างข้ึนตลอดชวีติของคุณผูช้าย โดยอสุจิจะถกูสร้าง
ทีละหลายๆ ล้านเซลล์พร้อมๆ กัน และใช้เวลาในการ
สร้างอสุจิท่ีสมบูรณ์ประมาณ 74 วัน โดยปกติผู้ชาย
จะหล่ังอสุจิได้ครั้งละมากกว่า 15 ล้านเซลล์ต่อ
มิลลิลิตร แต่อสุจิท่ีเกิดข้ึนจำานวนมากนั้น อาจจะมี 
รูปร่างหน้าตาที่ทั้งปกติและผิดปกติปะปนกันมา 
ลักษณะของอสุจทิีมี่รูปร่างผดิปกต ิเช่น  มีสองหัว สอง
หาง หัวเล็กเหมือนเข็มหมุด หรือหางม้วน โดยคนปกติ
จะมีตวัอสุจทิีมี่รูปร่างปกตมิากกว่า 4 เปอร์เซนต์ ตาม
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก(WHO) โดยจะมีเพียง
อสุจติวัเดยีวเท่าน้ัน ทีส่ามารถผสมกบัไข่เกดิเป็นไซโกต
และเจริญเป็นตัวอ่อนได้ต่อไป

X-Sperm Make Girl, 
Y-Sperm Make Boy
 
 อสุจิ เป็นเซลล์สืบพันธุ์ท่ีมีโครโมโซมเป็นคร่ึงหนึ่ง
ของโครโมโซมร่างกาย คอืมีโครโมโซมจำานวน 23 แท่ง 
อสุจิที่ถูกสร้างข้ึนน้ันมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ X-Sperm 
(22+X) และ Y-Sperm (22+Y) อยู่จำานวนพอๆ กัน 
เม่ือเกิดการปฏิสนธิ ไข่ที่มีโครโมโซม X (22+X) ผสม
กับ X-Sperm ก็จะทำาให้ได้ลูกสาว แต่ถ้าไข่ผสมกับ 
Y-Sperm ก็จะได้ลูกผู้ชายแทน จะเห็นได้ว่าการจะมี
ลูกสาวหรือลูกชายน้ันขึ้นอยู่กับชนิดของอสุจิเท่านั้น 
ลักษณะรูปร่างของ X-Sperm และ Y-Sperm ไม่มี
ความแตกต่างกันเมื่อมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีงาน
วิจัยของ Shettles LB ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 
1960s พบว่า Y-Sperm จะเคลื่อนท่ีได้เร็วกว่า  
X-Sperm แต่เม่ือมีการพัฒนาเคร่ืองตรวจวิเคราะห์
อสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted 
Sperm Analysis: CASA) ก็พบว่า Y-Sperm ไม่ได้
เคล่ือนที่ได้เร็วกว่า X-Sperm แต่อย่างใด
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เข้าสู่ปีใหม่ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ กำาลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการมีบุตรก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวท่ี
สำาคญั เจตนนิจึงได้รบัเกียรตจิาก น.ต.นพ.ภญิโญ หรรษาจารพุนัธ์ สูตศิาสตร์ นรเีวชวทิยา-เวชศาสตร์

การเจริญพันธุ์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญมากสำาหรับคู่รักที่วางแผนจะมีบุตร
คนแรกค่ะ

By Sq.Ldr.Dr. Pinyo Hunsajarupan

Obstetrics and Gynecology-Reproductive Medicine

โดย น.ต.นพ.ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เจตนิน: มีจำานวนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมากน้อยแค่ไหนในเมืองไทยคะ
น.ต.นพ.ภิญโญ: ธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
พบบ่อยมากในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม เป็นต้นครับ สำาหรับประเทศไทยจะมีประชากรร้อยละ 30-40 เป็น 
พาหะของธาลัสซีเมีย ประมาณกันว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมากกว่า 
5 แสนคน ผูท้ีเ่ป็นพาหะน้ันจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกตทิกุประการ ไม่มอีาการหรือ
อาการแสดงผิดปกติใดๆ ให้เห็นครับ ผู้ที่เป็นพาหะส่วนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองมี
ยีนผิดปกติ ยกเว้นไปรับการตรวจเลือดและพบความผิดปกติหรือบังเอิญไปแต่งงาน
กับผู้ที่เป็นพาหะที่ทำาให้เป็นคู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคและมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ข้ึนมา จึงทราบว่าตนเองเป็นพาหะและมียีนผิดปกติถ่ายทอดมาในครอบครัว

THALASSEMIA

N
N

NH
N

เจตนนิ: มวิีธไีหนท่ีจะลดความเสีย่งทีจ่ะมบุีตรเป็นโรคธาลสัซเีมยีได้บ้างคะ
น.ต.นพ.ภิญโญ: คืออย่างนี้ครับ ธาลัสซีเมียท่ีสำาคัญมี 2 ชนิดครับ คือ  
อัลฟาธาลัสซีเมีย และเบต้าธาลัสซีเมีย โดยจะเรียกช่ือตามยีนที่ผิดปกติ เช่น ถ้า
ความผิดปกติน้ันเกิดบนยีนอัลฟาโกลบิน จะเรียกว่า อัลฟาธาลัสซีเมีย หรือถ้าเกิด
บนยีนเบต้าโกลบิน จะเรียกว่า เบต้าธาลัสซเีมีย อัลฟาธาลัสซเีมียเกดิจากความผดิ
ปกตขิองโครโมโซมคูท่ี ่16 ส่วนเบต้าธาลัสซเีมียเกดิจากความผิดปกตขิองโครโมโซม
คู่ท่ี 11 วิธีท่ีจะลดความเสี่ยงก็คือการตรวจคัดกรองพาหะของธาลัสซีเมีย  
(Heterozygote Screening) มีจุดประสงค์เพื่อครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้ที่เป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะคู่แต่งงานที่เสี่ยงต่อการที่มีลูกเป็นโรค เพื่อ
ใช้ข้อมูลในการบอกอัตราเส่ียงและหนทางเลือก  เพ่ือหลีกเล่ียงการมีลูกเป็นโรคและ
เป็นปัญหาทางการแพทย์ทีส่ำาคญั ผูท้ีส่มควรได้รับการตรวจคดักรอง ได้แก่ คูส่มรส
ทีต้่องการจะมีบตุรทกุคู ่โดยเฉพาะคูส่มรสทีมี่ประวตัคินในครอบครัวเป็นพาหะของ
ธาลัสซีเมียหรือเป็นโรคธาลัสซีเมียครับ

ธาลัสซีเมีย

Talk with the Doctor
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เจตนิน: แล้วเด็กท่ีเกิดมาพร้อมกับโรคธาลัสซีเมียจะมีอาการ 
อย่างไรคะ
น.ต.นพ.ภิญโญ: ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียท่ีอยู่ในข่ายท่ีควร
สงสัยว่าอาจเป็นโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ผู้ที่มีลักษณะต่อไปน้ี 1.มีอาการซีดเรื้อรังโดย
มีภาวะโภชนาการปกติ ไม่มีการเสียเลือด 2.ซีด และ/หรือเหลืองเรื้อรัง 3.ซีดลง
เม่ือมีไข้ไม่สบาย 4.เคยได้รับการรักษาโดยการให้เลือดเพราะซดีลง สำาหรับครอบครัว
ทีแ่ม่มีลูกตายในครรภ์  หรือตายคลอด  และมีภาวะแทรกซ้อนของการตัง้ครรภ์ เช่น 
ครรภ์เป็นพิษ บวม ความดนัโลหิตสูง ควรสงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคธาลัสซเีมียรุนแรง
ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ จนทำาให้ทารกเสยีชวีติในครรภ์  ซึง่สามารถยืนยันได้โดยการตรวจ
เลือดทารก และคู่สมรสท่ีมีความเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ได้แก่ คู ่สมรสต่อไปน้ี 1.α-thalassemia1 และ α-thalassemia1 
2.β-thalassemia minor และ β-thalassemia minor 3.β-thalassemia minor 
และ  Hb E heterozygote

เจตนิน: เราสามารถป้องกันโรคธาลัสซีเมียได้อย่างไรบ้างคะ
น.ต.นพ.ภิญโญ: การวนิิจฉยัทารกในครรภ์ว่าเป็นโรคธาลัสซเีมียหรือไม่ สามารถ
วนิิจฉยัได้โดยการตรวจนำา้ครำา่ เพ่ือตรวจหายีนของธาลัสซเีมีย ส่วนคูส่มรสทีมี่ความ
เสี่ยงท่ีจะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง หรือมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียมาก่อน  
สามารถป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียในบุตรได้  โดยการทำาเด็กหลอดแก้ว (IVF) 
ร่วมกับการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน (PGD) ด้วยวิธี  PCR เพื่อตรวจคัดกรองโรคธา
ลัสซีเมียในตัวอ่อนก่อนการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก

เจตนิน: อยากให้คุณหมอแนะนำาครอบครัวที่กำาลังจะมีบุตรเกี่ยวกับ 

โรคธาลัสซีเมียหน่อยค่ะ
น.ต.นพ.ภิญโญ: วิทยาการความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกับธาลัสซีเมียในปัจจุบัน
ก้าวหน้าไปมาก ทั้งทางด้านโลหิตวิทยาและพันธุศาสตร์ วิทยาการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ในการดแูลรักษาผู้ป่วยธาลัสซเีมียในการป้องกนั และควบคมุโรคธาลัสซเีมีย
โดยการตรวจหาผูท้ีเ่ป็นพาหะ การให้คำาปรึกษาแนะนำาทางพันธศุาสตร์ การวินิจฉยั
โรคก่อนคลอดและการวินิจฉยัตวัอ่อนก่อนการย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก การให้ความ
รู้แก่ประชาชนทัว่ไป และการให้คำาปรึกษาแนะนำาทางพันธศุาสตร์ เป็นปัจจยัสำาคญั
ทีช่่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวรวมทัง้ประชาชนทัว่ไป สามารถพิจารณาและตดัสินใจ
ได้ว่าต้องการรับบริการการตรวจวนิิจฉัยหรือไม่ สามารถเข้าใจผลการตรวจ และนำา
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้สำาหรับเลือกทางเลือกในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตร
 
 หลายๆ ครอบครัวคงทราบกันแล้วว่าโรคธาลัสซีเมียนั้นเกิดข้ึนกับ
ครอบครวัของเราได้อย่างไร และเพือ่การเริม่ต้นทีด่ขีองลกูตวัน้อยทีจ่ะมา
รวมกันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณ ฉะนั้นได้เวลาแล้วค่ะ ที่คุณพ่อ 
คุณแม่จะเร่ิมต้นตรวจคัดกรองพาหะเพื่อลดความเส่ียงของลูกน้อยท่ีจะ
เกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะ
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Jetanin: How many thalassemia patients are there in 
Thailand?

Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Thalassemia is a severe anemia passed 
from parents to children through their genes. It is often 
found among people in South East Asian countries such as 
Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. In Thailand, 30-40 % 
of the people are carriers of thalassemia. It has been  
estimated that there are more than five hundred thousand 
people with thalassemia. Carriers of this disease are  
generally healthy like normal people and show no symptoms.  
Therefore, most carriers never know that they have  
abnormal genes unless they take a blood test or happen to 
marry another carrier making them couples at risk for  
having children with thalassemia. Some end up having  
children with thalassemia and finally realize they are carriers 
and have abnormal genes passed through their families.

Jetanin: Is there any way to reduce the risk of having 
children with thalassemia?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: It’s like this… there are 2 main types of 
thalassemia, alpha thalassemia and beta thalassemia, named 
after the abnormal genes. For example, if the abnormalities 
occur on an alpha globin gene, it is called alpha thalassemia. 
If they occur on a beta globin gene, it is beta thalassemia. 
Alpha thalassemia is caused by abnormalities on the 16th 
chromosome pair while in beta thalassemia, the abnormalities 
are found on the 11th chromosome pair. The way to reduce 
risk is to conduct thalassemia carrier screening (Heterozygote 
Screening). The objectives are: to cover target population 
including carriers especially couples at risk of having  
children with the disease, to identify risk rates and options 
using the screening result and to avoid having children with 
the disease which is an important medical problem. People 
who should get this screening test are all married couples 
wanting to have a child especially the couples with  
a history of any family member being a carrier or having 
thalassemia.

Jetanin: What are symptoms of thalassemia in babies 
born with it?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Patients suspected of having  
thalassemia are those having clinical characteristics as  
follows. 1. Chronic anemia under normal nutritional  
conditions without blood loss. 2. Long-term pale and/or yellow 
skin. 3. Pale skin when having a fever or getting sick.  

4. Has received blood transfusion due to pale condition. In 
families with an intrauterine fetal death or a still born with 
pregnancy complications such as preeclampsia, swelling or 
high blood pressure, it should be suspected that the baby 
may have severe thalassemia since it is in the uterine  
causing a fetal death. This can be confirmed by conducting 
the fetal’s blood test. Married couples at risk of having 
children with severe thalassemia include the following types. 
1.α-thalassemia1 and α-thalassemia1 2.β-thalassemia 
minor and β-thalassemia minor  3.β-thalassemia minor and 
Hb E heterozygote.

Jetanin: How can we prevent thalassemia?
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: For prenatal diagnosis of thalassemia, we 
can take a sample of amniotic fluid to detect thalassemia  
genes. Married couples at high risk of having children with 
thalassemia or couples who have had children with  
thalassemia before can prevent their children from carrying 
this disease by doing In Vitro Fertilization (IVF) combined 
with  Embryo Genetic Testing (PGD: Preimplantation  
Genetic Diagnosis) by PCR to screen thalassemia in  
the embryos before putting them back into the uterine cavity.

Jetanin: Would you please give some suggestions 
about thalassemia for families expecting a child? 
Sq.Ldr.Dr. Pinyo: Currently, science and technology have 
tremendously progressed both in hematology and genetics. 
These advances have brought benefits to thalassemia patient 
care and the prevention and control of the disease through 
carrier detection, genetic counseling, prenatal diagnosis and 
embryonic screening before implantation. Public education 
and genetic counseling are key elements that can help  
patients and people in general look into this matter and make 
a decision whether they would like to have the tests and 
diagnosis or not. They can understand the test results and 
use the information to choose an option in family and baby 
planning.

 Up to this point, it is hoped that every family  
understands how thalassemia may occur in our families. 
For the good beginning of having a little baby as a part 
of your family, it is time fathers and mothers take  
a carrier screening test to reduce the risk of having 
your child being born with thalassemia. 

With the New Year approaching, new beginnings are also occurring. An arrival of a new baby is 
a momentous beginning of “being together as a family”. Jetanin is honored by Sq.Ldr.Dr. Pinyo 

Hunsajarupan (specialties: Obstetrics and Gynecology-Reproductive Medicine) who is here today to help 
us learn about thalasemia which is an important thing to know for couples planning to have a first baby.
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• Menopur® delivers more top quality embryos1,2

• Top quality embryo is associated with higher ongoing

  pregnancy rate1,2

• hCG-driven LH-activity in  Menopur® results in a different

  serum endocrine profile which may influence embryo quality3

• Patients with higher levels of hCG had significantly more

  top quality embryos4

References:

1) Ziebe,S et al. Hum Reprod 2005. Co5-0884.

2) Andersen, AN et al. Hum Reprod 2006. 21(12):3217-27.

3) Smitz, J et al. Hum Reprod 2007;22(3): 676-687.

4) Arce, JC et al. ESHRE 2006, Poster 369.

MENOPUR is a registered trademark of Ferring BV and/or one of its affillates. 
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ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันนัน้มกัจะทำาให้เกิดความสำาเรจ็
ขึ้นมาเสมอ ด่ังเช่นครอบครัวของคุณนุชธิดา  

คูศรีพิทักษ์ และคุณฉัตรชัย เสรีรัตน์ ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจกับเรา 
เสมอมา จนความร่วมมือน้ันก็ได้หลอมรวมเป็นความสุขเกิดออกมาเป็น
เด็กสาวน่ารักหรือน้องบีญ่าน่ันเอง และการรวมตัวของครอบครัวน้ีก็คง 
เกิดขึน้ไม่ได้เลย หากพวกเขาไม่ได้พบกับ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

เจตนิน: อะไรเป็นสาเหตุให้มีบุตรยาก และคุณหมอแนะนำาให้ใช้วิธีอะไร
ในการรักษา
คุณนุชธิดา: เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดท่ีค่ะ ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีแรก 
หลังแต่งงานเคยต้ังครรภ์เองตามธรรมชาติ แต่ว่าแป๊บเดียวก็หลุด อาจเป็น 
เพราะว่าเค้าไม่สมบูรณ์ หรือร่างกายเราไม่แข็งแรง คือมีพังผืดเยอะมันเลยไป
ขวางการตั้งครรภ์ พังผืดไปขวางไว้หมดเลยทั้งท่อนำาไข่ ทั้งรังไข่ ทั้งท่อปัสสาวะ 
คือมันเป็นปื้นไปหมดเลย คุณหมอท่านแนะนำาให้ทำาหลอดแก้วเลย แต่ตัวพี่เอง
ก็ยังไม่พร้อม เลยบอกหมอไปว่า อีก 3 เดือนถึงจะมาเร่ิมทำา คุณหมอก็เลย
ฉีดยาเพ่ือไประงับตัวพังผดืทีจ่ะเจริญเติบโตผดิที ่เดือนละเขม็ ติดต่อกัน 3 เดือน  
3 เข็ม และหลังจากน้ันหมอก็ใช้วิธีการ ICSI ค่ะ

A STORY 
OF A FAMILY 
FROM
THE PROVINCE 
OF ROI ET

“เค้าคือของขวัญ ของขวัญ
ที่มีค่ามากๆ หาอะไรเทียบ                

ไม่ได้เลย” 

เร่ืองราวของครอบครัว
จากจังหวัดร้อยเอ็ด
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United cooperation always lead to  
success, just like the family of Khun 

NUTTIDA  KUSRIPITAK and Khun CHATCHAI 
SEREERAT that has always been  
cooperative with us until all the efforts 
have put together all parts to create  
happiness and brought about a cute little 
girl “ Nong BEYA”. This family would not 
have made this possible without Pol. Gen. 
Dr. Jongjate Aojanepong.

Jetanin: What was the cause of your 
conception difficulty? What method of 
treatment was suggested by the doctor?
Khun NUTTIDA: The problem was  
endometriosis. Earlier, around 2-3 years after 
we got married, I was pregnant naturally but 

เจตนิน: ก่อนหน้าท่ีจะมาทำาการรักษาท่ีเจตนิน 
ได้เคยไปขอคำาปรึกษาจากท่ีอ่ืนมาก่อนรึเปล่า
คุณนุชธิดา: ก็พอหลังจากแต่งงานไปสัก 2-3 ป ี
ก็ได้ไปปรึกษาหมอทีต่่างจงัหวัดแต่ก็ยงัไม่ได้ หลงัจาก
น้ันก็ได้มีการปรึกษากันว่าจะเอายังไงดี จะทำาที่ต่าง
จังหวัดต่อก่อนไหม หรือจะมาทำาที่กรุงเทพฯ เลย  
ก็คือที่เจตนิน
คุณฉัตรชัย : คือผมมองว่า ถ้าทำาที่ต่างจังหวัดแล้ว
มันไม่ได้ ก็ต้องมาทำาที่กรุงเทพฯ ถ้างั้นเราก็ไปที่
กรุงเทพฯ เลยสิ ไม่ต้องไปลองให้เจ็บตัว และ 
เสยีเวลาใช่มัย้ คือถ้าไม่ได้มนัก็ยงัค้างคาใจอยู ่แต่มา
ที่น่ีมันรู้สึกเช่ือม่ันมากกว่าเลยคิดว่าตัดสินใจมาที่ 
เจตนินเลยดีกว่า คือเร่ืองความบงัเอญิมนัเป็นอกีเร่ือง
นึง เราเอาทีค่ดิว่าชวัร์ดกีว่า เอาทีท่ี่เราคดิว่าดทีีสุ่ด 
และท่ีน่ีคือทีผ่มคิดว่าดีท่ีสดุ ในความคิดของผมนะ

เจตนิน: ความรู้สึกในวันท่ีใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไป
ในมดลูกเป็นยังไงบ้างคะ 
คณุนชุธดิา: ต่ืนเต้นค่ะ วันทีม่าใส่ตัวอ่อนทัง้ต่ืนเต้น
ท้ังกลัว แต่ก็พอเจอคุณหมอจงเจตน์ก็ไม่กลัวแล้ว 
รู้สกึสบายใจ  คือก็รูสึ้กกลวันิดหน่อยแหละแต่ก็ไม่ได้
กลัวมากเพราะว่าเหมือนไข่ท่ีได้สมบูรณ์อยู่ 3 ฟอง 
ซึง่เราก็รู้สกึว่าอย่างน้อยไข่เราก็ไม่ได้ผดิปกติ และพอ
มาเจอหน้าคุณหมอจงเจตน์เราก็สบายใจในระดับนึง 
แล้วพอคณุหมอใส่เข้าไปเราก็มคีวามมัน่ใจว่าไข่ทีแ่บ่ง
ได้สมบรูณ์ คุณหมอก็บอกว่าไข่ดี คือจริงๆ ทำาทัง้หมด 
6 ใบ แต่สมบูรณ์จริงๆ คือ 3 ใบ และคุณหมอก็ใส่
ให้ 2 ใบ และอีก 1 ใบก็ยังฟรีซไว้ที่ รพ.เจตนิน

เจตนนิ: คดิว่าการมลีกูมคีวามสำาคญัอย่างไรกับ
ชีวิตครอบครัว และครอบครัวเปล่ียนแปลงไป
อย่างไรบ้าง
คุณฉัตรชัย: ตอนนี้ยังไม่รู้นะ แต่เท่าที่รู้มันก็เป็น
เร่ืองท่ีอย่างน้อยเราก็มีภาระร่วมกัน คือมันก็มีเร่ือง
ท่ีเราก็ต้องเกรงใจเค้าไม่ว่าใครก็ตามท่ีอยู่ในแวดวง

ของครอบครัวคุณแพท ครอบครัวผม ก็อยากจะ
ทำาให้การควบคุมสติมันมีมากขึ้น 
คุณนุชธิดา: พ่ีว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่ดี อยากมีและก็
รู้สึกว่าเค้าเป็นเหมือนของขวัญทำาให้ครอบครัวเรา
อบอุ่นมากขึ้น
คุณฉัตรชัย: อืม ใช่ มันจะทำาให้เรามีความรู้สึกว่า
มนัมอีะไรมากขึน้ สมมติว่าพ่อแม่คุณแพทชอบคุยกับ
คุณแพทมาก แต่ต่อไปก็คงจะคุยกับแพทน้อยลง
เปลีย่นไปคุยกับหลาน เราก็แอบมเีวลาเป็นอสิระมาก
ขึ้น 
คุณนุชธิดา: แต่สำาหรับพ่ี พ่ีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี คือ 
เค้าคือของขวัญ ของขวัญทีม่ค่ีามากๆ หาอะไรเทยีบ
ไม่ได้เลย

เจตนิน: อยากให้คำาแนะนำาอะไรกับคูส่มรสท่ียงั
ไม่ประสบความสำาเร็จบ้างคะ
คุณฉัตรชัย: ผมคิดว่าถ้าอยากจะมาทำา มารักษาก็
อยากจะให้มีเวลาพอ และมีเวลาท่ีต้ังใจจริงนะครับ 

เลือกสถานท่ีท่ีถูกต้อง คือถ้าเรามีการวางแผนท่ีดี
เราก็ไม่ต้องเจ็บตัวมาก และก็ไม่ต้องมาเสียเงิน 
ซำ้าซ้อน และเวลามาก็อย่าต้ังใจมาก อยากให้
สบายๆ เพราะว่าทุกอย่างเมื่อร่างกายผู้หญิงเค้า
สบายพร้อม โอกาสที่มันจะผิดพลาดมันก็ไม่มี 
เหมอืนเวลาเราไปสอบถ้าต้ังใจมากเกินไปถึงกับปวด
ท้องได้เลยนะทำาจิตใจสบายๆ ธรรมดา แต่เราต้อง
มีการวางแผนให้ดีครับ
 
 บทสัมภาษณ์ทีอ่มยิม้ไปหวัเราะไปนีแ้สดงให้
เห็นถึงความสุขของครอบครัวนี้ และเราก็ยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะร่วมมือกับอีกหลายๆ 
ครอบครัวสร้างความสุขแบบนี้ให้กับคุณ ไม่ว่า
คณุจะอยูใ่กล้หรอืไกลลองเขยบิเข้ามาใกล้ๆ กัน
รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว บางทีคุณอาจจะ
พบความสำาเร็จของครอบครัวได้ไม่ยาก
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only for a very short time before the miscarriage. 
Maybe it was because the embryo was  
unhealthy or I was not physically fit. There 
were a lot of fibroids making it difficult to 
conceive. The fibroids blocked everything  
including the fallopian tubes, the ovaries and 
the urethra. They were just all over. The doctor 
suggested that we use the IVF method right 
away but I was not ready. So I told him I would 
like to wait another 3 months before doing it. 
The doctor then gave me an injection to stop 
the fibroids from growing in wrong places, one 
injection monthly for 3 consecutive months. 
After that he used the ICSI technique.

Jetanin: Before coming to Jetanin, did 
you get consultation from other places 
before?
Khun NUTTIDA: After getting married for 2-3 
years, we consulted with a doctor in another 
province but we could not make it. Then we 
talked about what to do, whether to continue 
trying in that province or come to Bangkok to 
do it at Jetanin.
Khun CHATCHAI: In my view, if we could not 
make it there in that place, we would need to 
come to Bangkok. So we should just go to 
Bangkok and not waste time and get hurt from 
trying, right? If we could not make it, we would 
still have questions in our mind. We felt more 
confident to come here so I thought we’d better 
make a decision to come to Jetanin. Chance is 
another thing but we just wanted to make sure 
we chose the best place. And this is the best 
place I think, in my opinion.

“She is a gift, 

the most precious 

gift that is  

incomparable to 

anything else” 

Jetanin: How did you feel the day  
the embryo was put back into the uterus?
Khun NUTTIDA: I was excited. On that day 
when we had the embryo put back into  
the uterus, I was both excited and afraid. But 
when I saw Dr. Jongjate, I was not afraid. I felt  
relieved. Well, I was still a little afraid but not 
so much because we got 3 healthy eggs. At 
least I felt that my eggs are not abnormal. 
When we saw Dr. Jongjate, we felt better to 
some extent. When the doctor put 2 eggs in, 
we were confident that the eggs had proper 
cell division. The doctor said that the eggs were 
good. Actually we made 6 eggs but only 3 are 
really health. The doctor put 2 eggs in and had 
one egg kept frozen at Jetanin.

Jetanin: How important is it for family 
life to have a child? And how has your 
family changed?
Khun CHATCHAI:  As of now, I don’t know 
yet. As far as I know, at least it is what we 
have to be responsible for together. We have 
to be considerate of other people whether they 
are in Khun Pat’s family or mine. I’d like to have 
better control of consciousness. 
Khun NUTTIDA: I think having a child is  
a good thing. I want to have a child and feel 
that she is like a gift that brings us closer in 
our family.
Khun CHATCHAI: Oh, yes, it makes us feel 
there are more in our lives. Suppose  
Khun NUTTIDA’s father and mother like to talk 
with Khun Pat very much, from now on they 

will talk less with Pat and talk more with their 
granddaughter instead. Now we should have 
more free time for ourselves.
Khun NUTTIDA: But to me, I think it is a good 
thing. She is a gift, the most precious gift that 
is incomparable to anything else.
Jetanin: What suggestions would you like to 
give to other married couples who have not 
been successful yet?
Khun CHATCHAI:  I think if they want to get 
the treatment they should have enough time 
with real intention and choose the right place. 
If we have good planning, we will neither get 
hurt too much nor have duplicate cost. And 
they should not take things too seriously. Take 
it easy because when a woman feels  
comfortable and is physically ready, there is 
no chance for mistakes. It is like when we take 
an exam. If we are too intense, we can get  
a stomachache. Just relax, but what we need 
is good planning.

 Such interview with smiles and laughter 
shows this family’s happiness. We will be 
very pleased to work cooperatively with 
many more families in order to create this 
kind of happiness for you. No matter how 
near or far you are, just get closer to 
work together like one family with us. 
Maybe it will not be too difficult to find 
your family’s success.
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เร่ืองราวของคู่
สามีภรรยาชาวพม่า

การรวมตัวกันเพ่ือเป็นครอบครัวท่ีแท้จริงนั้นคืออะไร วันนี้เรา
จะพาคณุมาพบกับคำาตอบกับครอบครวันางตนิ ซา ทุง่ และ

นายมิ้น นาย ท่ีจะมาบอกเล่าความรู้สึกของส่วนเติมเต็มท่ีรวมสามี 
ภรรยาชาวพม่าคู่นี้ให้กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ด้วยการดูแลของ 
นพ.สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์

เจตนิน: อยากทราบว่าใช้ชีวิตคู่มานานแค่ไหนก่อนจะตั้งครรภ์ และมา
รู้จักกับเจตนินค่ะ
คณุตนิ: ใช้ชีวติคูม่า 20 กว่าปีแล้วค่ะ หลงัจากแต่งงาน จากการทีใ่ช้ชีวติ
ร่วมกันมานานเราก็อยากมีลูกด้วยกัน ได้พยายามจะมีลูกหลายครั้ง และ
ได้ปรึกษาหมอท่ีพม่าเพ่ือจะมีลูก แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพ่ือนจึง
แนะนำามาที่เจตนิน และเราเห็นว่าที่เจตนินมีคุณหมอที่เก่งและเอาใจใส่
คนไข้ดมีาก เพราะเราเคยลองทำาทีอ่ื่นมาก่อนแล้วไม่สำาเรจ็ เราจึงตดัสินใจ 
มารับการรักษาท่ีเจตนิน และก็ได้พบกับคุณหมอสมเจตน์ ท่ีได้ทำาให้
ครอบครัวของเราประสบความสำาเร็จได้มีตัวน้อย ชื่อน้องชิด วาดดี นาย

A STORY OF 
A BURMESE 
COUPLE
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เจตนนิ: ก่อนท่ีคณุตนิจะเร่ิมรักษากับทางเจตนนิ 
รู้สึกกังวลหรือกลัวไหมคะ
คณุตนิ: ก่อนรกัษาก็มคีวามกังวลอยู่มากเลยค่ะ  
ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ต้องมีความกังวลทุกคน และ
อย่างที่บอกว่าเราเคยทำาที่อื่นมาก่อนแล้วไม่
ประสบความสำาเร็จและก็รู้สึกกลัว เราจึงอ่าน
หนงัสอืศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิมากข้ึน ร่วมกับการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองและตัวสามี และเราต่าง
ก็เป็นกำาลังใจให้กันตลอดค่ะ

เจตนิน: คุณหมอสมเจตน์ได้บอกมั้ยคะว่า 
สาเหตุของภาวะมีบุตรยากครั้งน้ีคืออะไร และ
ประทับใจอะไรในตัวคุณหมอบ้างคะ
คุณติน: คือสาเหตุท่ีทำาให้มีลูกยากนั้นเกิดจาก 
ที่ตัวสามีค่ะ คุณผู้ชายไม่มีสเปิร์มค่ะ คุณหมอ 
ก็เลยใช้วิธีการทำา TESE ในการรักษา ร่วมกับ
การทำา ICSI ค่ะ ส่วนคุณหมอก็ให้ความ 
ดูแลและความเอาใจใส่ในรายละเอียดได้ดีมาก 
ไม่มีปล่อยจุดไหนผ่านไปเลย ละเอียดทุก 
จุด และโรงพยาบาล พยาบาล ทุกคนก็เอาใจใส่

ดมีาก ยิ้มแย้มแจ่มใส่เป็นกันเองมากค่ะ อยาก
จะฝากขอบคุณคุณหมอสมเจตน์มากๆ ท่ีช่วย
เหลือและดูแลเราอย่างดีมาตลอด ทำาให้เราท้ัง
คูไ่ด้มวีนัน้ี ได้เป็นครอบครวัทีส่มบรูณ์แบบ ขอบ
คุณจริงๆ ค่ะ

เจตนิน: หลังจากทราบว่าต้ังครรภ์ความรู้สึก
ของคณุตนิ และคณุนาย เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
คุณติน: รู้สึกดีใจ คือดีใจมากๆ ค่ะ จากที่เรา 
ทั้ง 2 ได้พยายามกันมาก และมคีวามสุขมากค่ะ 
เพราะเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา 20 กว่าปี 
โดยไม่มีน้อง เค้าคือของขวัญท่ีมีค่ามากค่ะ  
และเมื่อได้รู้ว่าตั้งครรภ์ก็มีความสุขมาก ไม่รู้จะ
ใช้คำาไหนมาอธิบายถึงคำาว่าความสุข เรามี 
ความสุขท่ีสุดค่ะ เหมือนได้เติมเต็มสิ่งท่ีเรานั้น
ต้องการมาตลอด รวมถึงครอบครัวเราก็มี 
ความสุขมากๆ เลยค่ะ ทั้งคุณตา คุณยาย ปลื้ม
ใจมากหลังจากที่เราได้พยายาม อดทนมาถึง 2 
คร้ัง และตอนน้ีเราก็ได้พยายามกันอีกในคร้ังที่ 
3 และก็กำาลังตั้งครรภ์อยู่ 

เจตนิน: อยากให้แนะนำาคู่สมรสอ่ืนท่ียัง 
ไม่ประสบความสำาเร็จค่ะ 
คุณติน: อยากจะแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีอ่านบท
สัมภาษณ์นี้นะคะ อยากจะให้กำาลังใจ อยากจะ
บอกว่าขอให้มีความอดทนและความพยายาม
ต่อไปนะคะ  เพราะเรามีความพยายามมาถึง  
2 ครัง้ถึงจะสำาเรจ็ได้น้องชิด วาดด ีนาย ซึง่เป็น
ผลของความพยายามของเราในครั้งท่ีสอง ซ่ึง
ทำาให้เรามคีวามสุขมากจรงิๆ ไม่ใช่แค่เราสองคน
ที่มีความสุข แต่รวมถึงคุณปู่ คุณย่า คุณตา  
คุณยายก็มีความสุขไปด้วย มันเป็นความรู้สึกที่
อบอวลไปด้วยความยินดี 
 

 ทีนีก็้ทำาให้หลายครอบครัวทราบความหมาย
ของการรวมตัวกันที่แท้จริงแล้ว การที่จะเป็น
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบได้นั้นนอกจากสามี 
ภรรยาคงไม่พอ ส่วนท่ีจะเติมเต็มชีวิตคู่นี้ให้มี
ความสุขและรวบรวมความรักระหว่าง
ครอบครัวไว้ก็คอืเจ้าตวัน้อยๆ ท่ีกำาลงัลมืตาขึน้
มาดูโลกนั่นเองค่ะ

“ไม่รู้จะใช้คำ ไหนมาอธิบายถึง
คำ ว่าความสุข เรามีความสุข
ที่สุดค่ะ เหมือนได้เติมเต็มสิ่งที่

เราน้ันต้องการมาตลอด” 

Based on True Stories
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What does ‘being together’ to become a true family 
mean? Today we will share with you  
the answer from Mrs. THINZAR TUN and 
Mr. MYINT NAING. This Burmese couple is 
here to tell us their feeling about what 
has brought them together as a fulfilled 
family under the care of Dr.SOMJATE 
MANIPALVIRATH.

Jetanin: How long had you been married 
before getting pregnant?
Khun THINZAR TUN: It had been more than 
20 years.  After getting married and living 
together for a long time, we wanted to have  
a baby and we tried many times. We consulted 
with a doctor in Myanmar and tried to have  
a baby but we could not make it, so our friend 
suggested that we come to Jetanin. We saw 
that Jetanin’s doctors were very smart and took 
very good care of their patients. We tried at 
another place before but it was not successful, 
so we decided to get the treatment at Jetanin. 
And we met Dr. SOMJATE who has helped our 
family to finally make it and have our little  
‘CHIT WADY NAING’. 

Jetanin: Before Khun THINZAR TUN began 
the treatment with Jetanin, were you 
worried or afraid?
Khun THINZAR TUN: Before having  
the treatment, I was so worried. Actually  
everyone must be worried. As mentioned, we 
did it at another place before where it was not 
successful and we were afraid. So we read 

books and studied to get more information and 
at the same time we tried to take good care of 
our health, both myself and my husband. And 
we always tried to keep each other encouraged.

Jetanin: Did Dr. SOMJATE tell you what 
was the cause of your infertility? What 
are you impressed by the doctor?
Khun THINZAR TUN: The cause of our  
infertility was my husband. He did not have 
sperm so the doctor used the TESE treatment 
method together with the ICSI technique.  
The doctor took very good care and paid  
attention to details. He did not let go any point 
and he was careful in every detail. The hospital 
and the nurses are so caring and friendly. They 
always smile. Please forward our big thanks 
to Dr. SOMJATE for always supporting and 
taking very good care of us. He gave us what 
we have today, a complete family.  

Jetanin: After knowing you were pregnant, 
how did Khun THINZAR TUN and Khun 
MYINT NAING feel? 
Khun THINZAR TUN: We were so pleased, 
really pleased, after both of us had tried so 
hard. And we are very happy. We had a married 
life for over 20 years without a child. She is 
a precious gift. When we knew I was pregnant, 
we were so happy. I cannot find the right  
words to explain this kind of happiness. We are 
happiest. It is like we have fulfilled the desire 
we always had. And our families are also very 
happy. Grandpa and grandma are so pleased 
after all our efforts and patience in the first 

two times we tried. This is the third time and  
I am now pregnant. 

Jetanin: Please give some suggestions 
for other married couples who have not 
been successful yet.
Khun THINZAR TUN: I would like to suggest 
anyone who reads this interview. I wish them 
courage and want to tell them to be patient and 
keep trying. We ourselves had tried twice  
before we made it and finally got ‘CHIT WADY 
NAING’
who is the reward for our efforts in the second 
time and who makes us feel happiest. Not only 
us, all her grandpas and grandmas are also 
very happy. It feels like the pleasure is all 
around us. 

 This has made many families understand 
the real meaning of ‘being together’.  
To become a complete family, a husband 
and a wife are not enough. What can fulfill 
a married life and make it happy and bring 
together all the love within the family is 
this little one that is about to arrive to 
see the world.

“I cannot find the right words to explain this 

         kind of happiness.

We are happiest. It is like we have fulfilled               

the desire we always had.” 

Based on True Stories
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1O
CAN'T-MISS 
ATTRACTIONS 
IN SOUTHEAST

ASIA
10 สถานที่ดึงดูดใจที่พลาดไม่ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณกำาลังคิดจะไปเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รึเปล่า? ขอแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว 10 แห่งที่ควรต้องไปให้ได้ มีทั้งที่
อยู่ประเทศไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า และอีกหลายประเทศที่น่าสนใจมากๆ

 ถ้าคุณพอจะมเีวลาแม้จะไม่มากนักและอยากจะท่องเทีย่วในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้วล่ะก ็หากไม่นบัเมอืง
ใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ ฮานอย และอีกหลายๆ เมืองในแถบนี้ ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
มากมายจนยากที่จะเลือกว่าจะเริ่มจากที่ไหนดี ไม่ว่าจะเป็น วัดวาอาราม โบราณสถานเก่าแก่ เมืองที่สวยงามและ 
มีเสน่ห์ชวนให้ไปเยี่ยมชม และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ผู้คนได้หลั่งไหลไปเที่ยวชมสถานที่เหล่าน้ีกันอย่าง
มากมาย และเราก็อยากจะเสนอสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต 10 แห่ง ที่จะไม่ทำาให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

Thinking of taking a trip to Southeast Asia? Here are 10 must-visit attractions from Thailand to 
Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar and more.

 So you’re in Southeast Asia for a good time, but not a long time. Beyond the major cities - Bangkok, 
Kuala Lumpur, Hanoi,and so on - there are so many temples, ruins, picturesque towns and natural 
attractions that it can be hard to know where to start. The crowds have gotten to everything before 
you, but rest assured that none of these iconic 10 tourist attractions will leave you disappointed.

All About Inspiration
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 อุทยานแห่งประวัติศาสตร์เมืองพระนคร 
 ประเทศกัมพูชา

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงบางแห่งมักจะทำาให้ผู้ไปเย่ียมชมรู้สึก
ผิดหวัง เน่ืองมาจากคำาเล่าลือที่ทำาให้เกิดความคาดหวังสูงเกินจริง  
ไม่ว่าจะเป็นบันไดสเปนที่กรุงโรม หรือป้อมอลาโมที่เมืองเท็กซัส แต่
สำาหรับปราสาทนครวัดแห่งน้ีแล้ว ที่แห่งน้ีไม่เคยทำาให้นักท่องเที่ยว 
ผิดหวังแม้แต่คนเดียว ประการแรก เพียงแค่อาณาบริเวณของ 
ศาสนสถานที่ทั้งกว้างใหญ่และยิ่งใหญ่อลังการ ก็สามารถสะกดให้ผู้คน
ท่ีมาเยือนต้องตะลึงงัน และด้วยความกว้างใหญ่น่ีเอง สถานท่ีแห่งน้ี
สามารถต้อนรับกลุม่นักท่องเทีย่วจากทกุสารทศิได้โดยไม่เคยสร้างความ
รู้สึกท่ีแออัดแต่อย่างใด นักท่องเที่ยวมักจะไปเยี่ยมชมอยู่รายรอบจุด
สำาคัญๆ เช่น นครวัด ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหมทีถู่กปกคลมุ
ด้วยเถาไม้เลื้อยและรากไม้ท่ีชอนไชอยู่เต็มไปหมด และยังมีส่วนอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่ 400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายและกำาลัง
รอการค้นหาของคุณ เจ้าผู้ครองนครเขมรหลายต่อหลายช่วงรัชกาลได้
สร้างปราสาทจำานวนหลายร้อยแห่งด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์
ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งน้ี และต่อให้คุณมีเวลาทั้งวันก็ไม่อาจจะ
เที่ยวชมได้ทั่วทั้งหมด

 Angkor Archaeological Park, 
 Cambodia

 Famous attractions like Rome’s Spanish Steps or  
The Alamo in Texas often suffer from expectations so inflated 
that they only ever disappoint. This is not the case with  
the Temples of Angkor. First of all, the temple complex is so 
massive that the sheer size of the place is bound to impress. 
Because of its size, too, tourist hordes are thinned out. They 
tend to congregate around the main events: Angkor Wat, 
Bayon and the vine-covered Ta Phrom. The rest of the 400 
square kilometres? All yours to discover. And there is much 
to discover. Generations of Khmer rulers built hundreds of 
architecturally jaw-dropping temples around the site. One day 
isn’t nearly enough to see it all.

 อาหารอร่อยที่ปีนัง 
 ประเทศมาเลเซีย
 มีสถานท่ีไม่กี่แห่งในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ หรือแม้กระท่ังในโลกท่ีมี
อาหารเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
และเน่ืองจากท่ีปีนังเป็นแหล่งรวม
วัฒนธรรมของอินเดีย จีน และมาเลย์ 
จงึกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ทีแ่ห่งน้ีจงึ
เป็นท่ีท่ี ‘น่าล้ิมรส’ จริงๆ มีท้ังแกงท่ี
รสจัดด้วยเคร่ืองเทศ ลักซาแสนอร่อย 
(ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวแกง) และนำ้า
ซุปท่ีมีรสชาตินุ่มนวล และส่วนใหญ่
ของอาหารท่ีขายท่ัวไปไม่ว่าจะตาม 
รถเขน็ริมทางหรือในร้านอาหารล้วนแต่
มีราคาถูกมาก เพราะฉะน้ันถ้าคุณ
อยากจะหาที่ที่ช่วยให้คุณหยุดเจริญ
อาหารแล้วล่ะก็ คุณคงต้องไปเที่ยวที่
อืน่ทีไ่ม่ใช่ปีนัง และเมือ่คุณด่ืมนำา้มะม่วงป่ันตามสไตล์ของทีน่ี่ทีเ่รียกว่า Mango Lassis จน
รู้สกึสดชืน่แล้ว อย่าลมืไปเยีย่มชมแถบใจกลางเมอืงปีนังทีเ่รียกว่าย่านจอร์จทาวน์ ซึง่เป็น
เมืองมรดกโลกที่รับรองโดยองค์การยูเนสโก ที่น่ีมีวัดวาอารามอายุกว่า 200 ปี มีสุเหร่า 
และอาคารยุคโคโลเนียลที่น่าเที่ยวชมอยู่อย่างมากมาย

 Food of Penang, 
 Malaysia
 There are few destinations in Southeast Asia - or the world for that  
matter - where the food is the main attraction. Penang, with its unique blend 
of Indian, Chinese and Malay influences, is an attraction to be savoured in 
the most literal sense. Spicy curries, delicious laksas and savoury soups are 
all on the menu. The vast amajority of the hawker and restaurant food is 
extraordinarily cheap, so if you’re looking for an excuse to stop binging, look 
elsewhere. When you have finally had enough mango lassis, Penang’s capital, 
Georgetown, is a UNESCO World Heritage Site home to 200-year-old temples, 
mosques and colonial buildings.

 อาณาจักรแห่งวัดที่พุกาม 
 ประเทศพม่า
 มสีถานทีไ่ม่ก่ีแห่งในโลกทีจ่ะมทีวิทศัน์ยามตะวัน
ตกดินทีเ่ทยีบเคียงได้กับแสงสทีองทีค่่อยๆ อำาลาโลก 
ณ ท้องทุ่งกว้างแห่งเจดีย์หลายพันองค์ที่อาณาจักร
พุกาม เป็นความงดงามท่ีแตกต่างจากปราสาท 
นครวัด ประเทศกัมพูชา เสน่ห์ของทุ่งเจดีย์แห่ง
พุกามน้ันไม่ได้อยู่ที่ความย่ิงใหญ่ของศาสนสถาน
แต่ละแห่ง แต่เป็นภาพของศิลปะการก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงคล้ายคลึงกันที่ยืนสงบน่ิง
อยู่ทั่วทุ่งกว้างแห่งน้ี กรุงพุกามซ่ึงเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรพุกามโบราณ เคยมีวัดอยู่ถึงกว่า 
13,000 แห่ง และยงัเหลอือยูป่ระมาณ 2,000 แห่ง
ในปัจจุบัน และความศรัทธาทางศาสนาที่ท่วมท้น
น่ีเอง คือสิ่งที่ทำาให้พุกามเป็นจุดหมายปลายทางซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะต้องไปให้ได้สักคร้ังในชีวิต
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 Temples at Bagan
 Myanmar
There are few sunsets in the world that compare to  
the marigold light of the fading day that settles on the rusty 
patina of the thousands of temples on the Bagan plains.  
Unlike the temples at Angkor, Cambodia, the appeal of  
the Buddhist temples at Bagan lies not in their individual 
majesty, but rather in the high-density and endless array of 
similar structures lunging out of the plains. 13,000 temples 
used to stand in the city of Bagan, the capital of the ancient 
Kingdom of Pagan. Some 2,000 still remain, and its this 
spiritual plenitude that makes a trip to Bagan unmissable.

 อ่าวฮาลอง
 ประเทศเวียดนาม
 “อ่าวท่ีมังกรร่อนลง” แห่งนี้มีภูมิประเทศท่ีสวยงามแปลกตาด้วย
เกาะแก่งหินปูนกว่าประมาณ 2,000 เกาะท่ีโผล่พ้นพ้ืนนำ้าทะเลขึ้นมา 
โดยท่ีด้านบนของเกาะส่วนใหญ่จะมีป่าไม้ข้ึนปกคลุมอย่างหนาแน่น  
นักท่องเที่ยวนิยมใช้เวลา 2-3 วันหรือมากกว่าน้ันท่องเที่ยวอ่าวแห่งน้ี
โดยการล่องเรือชมทวิทัศน์ตามบรรดาเกาะแก่งทัง้หลาย ในบางเกาะนัก
ท่องเท่ียวอาจจะข้ึนไปเท่ียวชม หรือทำากิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น  
ปีนโขดเขา แต่การไปเท่ียวอ่าวแห่งน้ีควรจะต้องเลือกฤดูกาลท่ี 
เหมาะสมด้วย เน่ืองจากลมมรสมุในช่วงเดือนมถุินายนถึงกันยายน และ
อีกช่วงคือเดือนมกราคมถึงมีนาคม อาจทำาให้ทัศนวิสัยดูไม่แจ่มใสเท่า
ท่ีควร อย่างไรก็ตาม โปรแกรมท่ีดีท่ีสุดคือการล่องเรือไปยังเกาะ 
รอบนอกท่ีนักท่องเท่ียวไปไม่ค่อยถึง และมีความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่ยังรอการค้นหาอยู่

 Halong Bay,
 Vietnam
 In the “Bay of Descending Dragons”, a unique karst  
topography juts out of the sea in and forms some 2,000 
limestone islets. These often vertical formations are covered 
in dense forest. A cruise among the formations is a magnificent 
way to spend a few days or more, landing on the islets for 
further exploration, rock climbing and other activities. Beware 
the season, though. Monsoons from June through September 
and again from January to March can limit visibility. In any 
case, it’s best to take a cruise to the outlying islands, where 
fewer tourists venture and the natural wonders are less 
explored.

 อุทยานโบรโม เตงเกอร์ เซเมรู 
 ประเทศอินโดนีเซีย
 อนิโดนีเซยีมวัีดอยูท่ัว่ทกุหนทกุแห่ง และบางวัดก็น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ แต่ถ้าคุณได้ไป
เท่ียวท่ีอ่ืนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาบ้างแล้ว เวลาท่ีมาถึงหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
คุณก็อาจจะเร่ิมเหน่ือยล้ากับการเทีย่วชมวัดเสยีแล้ว โชคดีทีอ่นิโดนีเซยีมสีถานทีท่่องเทีย่ว
อืน่อกีมากมายทีน่่าประทบัใจ ได้แก่ ทวิทศัน์ทีน่่าตกตะลึงของแนวภเูขาไฟทีท่ำาให้คุณรู้สกึ
เหมือนไม่ได้ยืนอยู่บนพ้ืนโลกใบน้ี ที่สำาคัญคือ ที่แห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวงแหวนแห่งไฟ 
ภเูขาไฟโบรโม เป็นสถานทีแ่ห่งหน่ึงทีม่ทีศันียภาพยามตะวันตกดินทีแ่สนจะมหัศจรรย์ทีส่ดุ
ในโลก แน่นอนว่าท่ีนี่มักจะเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว แต่ความสวยงามของแอ่งภูเขาไฟท่ี
แสนจะอ้างว้างแห่งนี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำาของคุณตลอดไป ไม่ว่าคุณจะได้ชม 
ความงามน้ีร่วมกับใคร

 Bromo-Tengger-Semeru National Park, 
 Indonesia
 Indonesia has temples everywhere you look, and some very impressive 
ones at that. But if you’ve already been elsewhere in Southeast Asia, by  
the time you head down the Indonesian archipelago you might be suffering 
from temple fatigue. Fortunately, Indonesia has plenty else to impress, including 
stunning unearthly landscapes in its volcanic belt. It is on the Ring of Fire, 
after all. Mount Bromo in particular is one of the most stunning places on 
the entire planet to watch a sunrise. It’s full of tourists, yes, but Bromo’s 
desolately beautiful caldera will leave a lasting impression regardless of 
who you share it with.
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 เมืองหลวงพระบาง
 ประเทศลาว
 มรดกโลกท่ีรับรองโดยองค์การยูเนสโกแห่งนี้มี
ขอบเขตครอบคลมุเมอืงน้ีทัง้เมอืง ไม่ว่าคุณจะหันไป
ทางมมุใดในหลวงพระบาง ก็ยากจะหลบให้พ้นได้จาก
สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลและศิลปะแบบลาว 
นอกจากวัดต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนสงบ
แล้ว หลวงพระบางยงัเป็นทีรู้่จกัเก่ียวกับพิธีตักบาตร
ในยามเช้าของทุกวัน ซึ่งพระสงฆ์ที่ครองจีวรสี
หญ้าฝร่ัน (เหลืองอมส้ม) จะออกมาบิณฑบาตจาก
ผู้คน และในบริเวณที่เป็นป่ารอบนอกตัวเมืองน้ัน  
ไม่น่าเชือ่ว่าจะมนีำา้ตกขนาดใหญ่ มสีระทีล่งเล่นนำา้ได้ 
และถำ้าที่จะสะท้อนเสียงตะโกนก้องของคุณ ปัจจุบัน
เมืองหลวงพระบางได้กลายเป็นเมืองที่คนมีชื่อเสียง
ชอบมาพักอาศยั ซึง่แม้ว่า น่ีไม่ใช่เหตุผลท่ีเราควรจะ
ไปเที่ยวหลวงพระบาง แต่เท่าที่ทราบตอนน้ีใน 
หลวงพระบางมพ่ีอครัวฝีมอืระดับโลกมาพำานักอยู ่ซึง่
ก็หมายความว่าคุณมโีอกาสทีจ่ะได้ลิม้รสอาหารอร่อย
ระดับหรูเลิศในเมืองแห่งน้ีทั้งๆ ที่ดูเหมือนไม่น่าจะ
เป็นไปได้

 Luang Prabang
 Laos
 This UNESCO World Heritage site actually comprises  
an entire city. It’s rare to turn a corner here and not be  
confronted with remarkable colonial and Lao architecture. 
Beyond its quiet temples, Luang Prabang might be most famous 
for its alms procession, a daily morning ritual in which monks 
clad in saffron robes take donations of food. Outside of town 
in the surrounding jungle, you can find surprisingly powerful 
waterfalls, bathing pools and echoing caves. The city’s  
recently become something of a celebrity haunt. Though that’s 
not a reason itself to go, it has heralded the arrival of 
world-class chefs, which means you can have a haute cuisine 
experience in an entirely unlikely setting.

 ภูเขาคินาบาลู 
 ประเทศมาเลเซีย
 คำากล่าวขานที่คุณจะอ่านเจอในเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
ภูเขาคินาบาลูก็คือ ในวันท่ีอากาศดี จากยอดเขาแห่งนี้คุณอาจจะ
มองเห็นได้ไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียว และแม้ว่าโดย 
ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเมฆหมอกและฝนตกอยู่เสมอซ่ึงทำาให้คุณ 
ไม่สามารถมองเห็นได้ไกลขนาดนั้น คุณจะต้องไม่ลืมข้อสำาคัญท่ีว่า 
คุณกำาลังปีนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเกาะบอเนียว เส้นทางการปีนเขา 
ลูกนี้นั้นเป็นเส้นทางตรง และเป็นภูเขาท่ีปีนข้ึนได้ง่ายท่ีสุดในโลก 
แห่งหน่ึง แต่การปีนยอดเขาทีส่งูถึง 4,095 เมตรก็เหน่ือยไม่ใช่น้อย 
ระหว่างทางคุณคงอดถามตัวเองไม่ได้ว่าคิดผดิรึเปล่าถึงได้มาปีนเขา
ลูกนี้ จริงอยู่ว่าการมาเที่ยวที่นี่ต้องอาศัยความบ้าบิ่นพอสมควร  
แต่ถ้าจะพูดถึงความภูมิใจที่คุณสามารถทำาสิ่งที่ท้าทายได้สำาเร็จน้ัน
คงไม่มีการผจญภัยแห่งไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเทียบได้
กับที่น่ี

 Mount Kinabalu, 
 Malaysia
 The common refrain you hear in promotional material for 

Mount Kinabalu is that on a good day you can see all the way to  
the Philippines. Chances are that you won’t see the Philippines from  
the peak because of frequent fog and rain, but that doesn’t mean you should 
forget about climbing Borneo’s highest mountain. The ascent is technically  
straightforward and it’s one of the most accessible mountains in the world. 
However, it’s still an exhausting excursion up to the 4,095-metre peak. 
While you’re climbing you might question your sanity, it’s true, but  
the sensation of accomplishment is unrivaled by any other adventure in  
SE Asia.

 บาหลี
 ประเทศอินโดนีเซีย
 เป็นเรื่องจริงที่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ได้เข้าไปอยู่ในคูตาซึ่งเป็น
ศนูย์กลางการท่องเทีย่วของบาหลีเต็มไปหมด และก็จริงทีว่่ามสีถานทีเ่พียงไม่ก่ีแห่งในบาหลี
ที่ยังคงเหลือรอดพ้นการสำารวจของนักท่องเที่ยว แม้ว่าบาหลีดูเหมือนจะไม่มีความ 
แปลกใหม่หลงเหลืออยู่เลย แต่ที่นี่ก็มีสิ่งที่ชดเชยได้มากเกินพอด้วยความน่าสนใจและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกระดานโต้คลื่นที่ดีที่สุดในโลกแห่งหน่ึง ไปจนถึง
วัดวาอารามจำานวนมากมาย ที่น่ีมีทั้งชายหาดท่ีมีทรายสีดำา ไปจนถึงภูเขาไฟสำาหรับ 
นักปีนเขา “เกาะแห่งทวยเทพ” แห่งน้ีมีสิ่งน่าสนใจให้คุณใช้เวลาอยู่ที่น่ีได้นานๆ โดยไม่เบื่อ 
และเม่ือถึงเวลาที่นักเล่นกระดานโต้คลื่น หรือนักท่องเที่ยวตามรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยสีสัน 
ทั้งหลายเริ่มหลุดพ้นวัยหนุ่มสาว ก็ยังมีที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสงบตามหมู่บ้านที่อยู่ 
นอกเมอืงซึง่สวยงามด้วยทิวทศัน์ของต้นมะพร้าวและการทำานาข้ันบนัไดอยูท่ัว่ทัง้เกาะแห่งนี้
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 จังหวัดกระบี่ 
 ประเทศไทย
 คำาพรำ่าพรรณนาของนักท่องเท่ียวท่ีกล่าวถึงชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ มกัจะหมายถึงชายหาดในจงัหวัดกระบี ่ซึง่เป็นทีท่ีม่หีาดทรายและนำา้ทะเลทีส่วย
ทีส่ดุในโลก จงึไม่น่าแปลกใจทีใ่ครๆ ก็มุ่งมากระบีกั่นทัง้น้ัน แม้ว่าจะมนัีกท่องเทีย่วมากมาย 
แต่ก็ยงัมเีกาะแก่งทีเ่งียบสงบอกีหลายแห่ง เกาะพีพีซึง่เป็นสถานทีถ่่ายทำาภาพยนตร์เร่ือง
เดอะบีช มักจะเต็มไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่เกาะลันตาซ่ึงมีชายหาดทรายยาวสีขาว
แสนงดงามไม่แพ้กันน้ันค่อนข้างมีนักท่องเท่ียวค่อนข้างจะบางตาทีเดียว ถ้าคุณไม่ชอบ
เอกเขนกอยู่แถวชายหาด ที่เกาะลันตายังมีแหล่งดำานำ้าลึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ นอกจากน้ันอ่าวไร่เลย์ท่ีอยูใ่กล้ๆ ยงัประกาศตัวว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วสำาหรับ
การปีนเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย

 Krabi Province, 
 Thailand
 When travellers wax poetic about pristine Thai beaches, they’re usually 
talking about those found in Krabi Province. Home to some of the best sand 
and water in the world, it’s no wonder that everyone jets off for Krabi  
Province. But even with all of the tourists, quiet and secluded islands can 
still be found. Ko Phi Phi, where the movie The Beach was filmed, is packed 
with tourist hordes, but Ko Lanta’s equally beautiful long, white-sand beaches 
are relatively devoid of tourists. If beach lounging isn’t your thing, some of 
the best SCUBA diving in Southeast Asia can be found on Ko Lanta, and 
nearby Rai Leh boasts world-renowned rock climbing.

 
 Source: http://www.readersdigest.ca/travel/world/10-cant-miss-
 attractions-southeast-asia/?id=1

 Bali, 
 Indonesia
 Yes, the backpacker hordes infest Kuta, the tourist capital 
of Bali. And yes, there are few places in Bali left unexplored. 
But what Bali lacks in novelty, it more than makes up for in 
sheer variety of attractions. From some of the best surf in 
the world to a dizzying number of temples, from black-sand 
beaches to volcano trekking − the “Island of the Gods” has 
enough to keep you busy for a long while. And when  
the surfer dudes and garish resort tourists get old, there 
are plenty of remote villages in Bali’s palm-tree-and-rice-
terrace interior and along its rugged coastline to find a little 
respite.

 นาข้ันบันไดอีฟูเกา
 ประเทศฟิลิปปินส์
 เมื่อไม่กี่พันปีที่แล้ว ผู้อพยพที่เดินทางโดยทางบกมาจากดินแดนที่
ในปัจจุบันคือจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน ได้นำาวิธีการทำานาแบบ 
ขั้นบันไดมาสู่ท่ีแห่งนี้และยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงทำาให้ทางลาด 
ตามแนวภเูขาในอฟูีเกาของฟิลิปปินส์ เต็มไปด้วยนาขัน้บันไดทีเ่รียงราย
กันเป็นช้ันๆ คันนาที่ทำาจากก้อนหินและดินโคลนสร้างขึ้นด้วยมือคน 
เรียงข้ันลดหลั่นกันลงมาตามความลาดชันได้อย่างเหลือเช่ือ โดยใช้นำ้า
จากลำาธารและนำา้พุตามภเูขาน่ันเองในการปลกูข้าว  ในระหว่างฤดูเก่ียว
ข้าวน้ันหมู่บ้านต่างๆ ในเมืองบานาเว (Banaue) และเมืองบาตัด 
(Batad) ตอนทีต้่นข้าวเป็นสเีขยีวสดทีส่ดุน้ัน หุบเขาทัง้หลายจะดูเปล่ง
ประกายสดใสอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ และการเท่ียวเดินชมทิวทัศน์
ของภูเขาในช่วงน้ันจะทำาให้คุณรู้สึกเสมือนอยู่ดินแดนในฝันเลยทีเดียว

 Ifugao Rice Terraces
 Philippines
 A few thousand years ago, overland migrants came down 
from what is now Yunnan province in China and brought with 
them rice terrace technology. These creations now layer  
the hillsides of the Ifugao region in the Philippines. Supposedly 
entirely built by hand, the stone- and mud-walled terraces 
are tiered on impossibly steep slopes and irrigated my mountain 
streams and springs. During harvest season in the villages 
of Banaue and Batad, when the rice plants are at their brightest 
green, the valleys practically glow in the sunshine, and trekking 
around the hillsides is a surreal experience.
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 ในขณะที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญปัญหาการว่างงาน ภูเก็ตกลับมีปัญหาที่ตรงกันข้าม 
คือ การขาดแคลนแรงงาน
 ในการเปิดงานนัดพบแรงงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเมื่อเร็วๆ น้ี นายไมตรี  
อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า “การเติบโตของเศรษฐกิจได้ทำาให้ความ
ต้องการแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนในภเูกต็ มีงานว่างถงึกว่า 14,000 อตัรา และมีตำาแหน่ง
งานให้เลือกกว่า 700 ตำาแหน่งงาน”
 ท่านผู้ว่าฯ กล่าวว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของงานดังกล่าวน่าจะมีการว่าจ้าง
ได้เม่ืองานนัดพบแรงงานครั้งน้ีสิ้นสุดลง และนายจ้างอีก 15 เปอร์เซ็นต์จะต้องรอ
คำาตอบรับจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
 ตามการคาดการณ์ ตำาแหน่งงานส่วนใหญ่คือ งานในธุรกิจโรงแรมและการ 
ท่องเที่ยว นอกจากน้ันก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
 ท่านผู้ว่าฯ ไมตรีกล่าวว่า “มีงานว่างมากเพียงพอสำาหรับคนที่อยากจะทำางานที่
ภูเก็ต ผู้สมัครท่ีมาสมัครงานท่ีงานนัดพบแรงงานคร้ังน้ีไม่ได้ สามารถไปยื่นใบ 
สมัครงานได้ที่สำานักงานจัดหาแรงงานประจำาจังหวัดภูเก็ต”
 นายไมตรียังชี้แจงอีกว่า ประชากรท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตมีอัตราการว่าง
งานอยู่ท่ีประมาณ 1.39 เปอร์เซ็นต์โดยท่ีในจำานวนนี้รวมถึงคนท่ีออกไปทำางานใน
จังหวัดอ่ืนด้วย
 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ให้คำาจำากัดความคำาว่า “มีการจ้างงานเต็มท่ี” ว่า  
หมายถึงการที่มีเพียง 2-3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรวัยทำางานที่ไม่มีงานทำา

   WILL OCCURWITH ASEAN’S AEC 

& FREE FLOW OF PEOPLE?

THE PHUKET INDICATOR

อะไรจะเกิดขึ้นเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการไหลเวียนอย่างเสรีของผู้คน? 

ภูเก็ตคือตัวบ่งชี้อย่างหน่ึง 

ในปีหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเร่ิมเป็นจริง ซ่ึงจะส่งผลอย่างหนึ่ง
คือ จะมีการไหลเวียนอย่างเสรีของคนในวัยทำางานท่ามกลางประเทศ

สมาชิกกลุ่มอาเซียน ผู้คนต่างก็คาดเดากันมากมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่จนถึง
วันน้ีก็ยังไม่มีบทสรุปที่ ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย หลายคนพูดว่า
คงจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีและแต่ละแวดวงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
ภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวระดับโลกช่วยเผยความกระจ่าง
ได้ในแง่หน่ึง น่ันคือเร่ืองของธุรกิจการท่องเที่ยว

 HAT
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 ท่านผู้ว่าฯ ให้ข้อสังเกตว่าการปรับค่าจ้างข้ันตำ่าข้ึนเป็น 300 บาทต่อวัน ที่เคย
เป็นข้อถกเถียงกันและถูกโจมตีว่าจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจเม่ือตอนที ่
นางย่ิงลักษณ์ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรีเสนอเร่ืองน้ีข้ึนมานัน้ ดเูหมือนจะไม่ใช่ประเดน็
ที่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ อีกต่อไป “ปัญหาใหญ่ที่สุดของการขาดแคลนแรงงานใน
ปัจจบุนัน้ันอยู่ในแวดวงงานก่อสร้างและโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภค ขณะทีเ่ร่ือง
ของอัตราค่าจ้างข้ันตำ่า 300 บาทสำาหรับภูเก็ตน้ันไม่มีปัญหา เพราะปัจจุบันมีการ
จ้างงานที่สูงกว่าน้ันเพื่อสร้างแรงจูงใจ”
 ลูกจ้างในพ้ืนที่สามารถเรียกร้องค่าจ้างที่ตนเองพึงพอใจ อย่างน้อยก็ในภาวะ
ปัจจุบัน แต่ในไม่ช้าการแข่งขันเพื่อแย่งงานกันจะเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุรกิจสถานบริการเม่ือเราก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีหน้า 
ถึงเวลานั้นเราจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของแรงงานและจะมีผู้คนจากประเทศสมาชิก
ของอาเซยีนอีกเก้าประเทศเข้ามาแข่งขันกบัคนไทยในตลาดแรงงานของประเทศไทย
 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงน้ี ให้กับผู้ท่ีต้องการหางานทำาใน
อนาคต ได้มีการจัดงานนัดพบแรงงานอีกครั้งท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์
 นอกจากนักศึกษาแล้ว ยังมีบุคลากร เช่น อาจารย์ แขกรับเชิญพิเศษ และ
ตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ของรัฐในภูเก็ตให้ความสนใจเข้าร่วมงานน้ีอย่างมากมาย
 งานน้ีมีการจัดแสดงด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม การแสดงเครื่องแต่งกาย
ประจำาชาติของ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การร้องเพลง 
พื้นบ้าน และมีช่วงเวลาสำาหรับการถาม-ตอบข้อสงสัยด้วย

What will Occur with ASEAN’s AEC & Free Flow of People?  
The Phuket Indicator

 Next year, ASEAN AEC will come into being, and one aspect, is  
a more free flow of working people among ASEAN members. There has 
been much speculation, what that will mean. But there is no conclusive 
accepted consensus. Many say it will be case by case and industry by 
industry. However, perhaps Thailand’s global class tourism island, Phuket, 
can shed some light, on one case, tourism. Phuket suffering from acute 
labour shortag
 While other parts of the world are suffering from unemployment, 
Phuket has the opposite problem – a shortage of labour.
 Opening a job fair at Phuket Rajabhat University recently, Governor 
Maitri Inthusut said, “Economic growth has increased labour demand in 
Phuket. There are more than 4,000 jobs available, of 700 different 
types.”
 He said that some 20 per cent of those jobs were expected to be 
filled by the end of the job fair, while employers in another 15 per cent 
of cases would have to wait to hear from successful applicants.
 Most of the jobs are, predictably, in hotels and other tourism  
businesses, along with real estate, retail and wholesale businesses.
 Gov Maitri said, “There are enough job positions for people who want 
to work in Phuket. Candidates who cannot apply for a job at the job fair 
can apply at the Phuket Provincial Employment Office.”
 He said that the rate of unemployment among people registered as 
living in Phuket was just 1.39 per cent – and that included Phuket 
people who were working elsewhere in the country.
 Most economists define “full employment” as meaning that two to 
three per cent of the working-age population do not have jobs.
 The Governor noted, too, that the once-contentious B300 casual day 
wage – slammed as ruinous by many employers when it was proposed 
by the government of PM Yingluck Shinawatra – no longer seems to be 
an issue.
 “The biggest labour shortage now is in construction and public  
utilities. There is no problem with the B300 labour rate in Phuket because 
[employers] are offering higher rates than that just to attract workers.”
 Local employees can plainly demand good money, for now, at least. 
On the horizon, however, is the competition for jobs, particularly in  
the hospitality industry, that will come with the formation of the Asean  
Economic Community (AEC) at the end of next year, when labour  
mobility will see people from the nine other Asean member-countries 
competing with Thais for jobs in Thailand.
 To prepare future job seekers for this, another fair was held at  
Rajabhat University on February 13.
 Apart from students the event attracted many teachers, special guests, 
and representatives from a variety of public institutes in Phuket.
 The show included academic and cultural displays, displays of  
national dress of the 10 AEC countries, folk singing and question-and-
answer sessions.

Source: http://entrepreneurthai.wordpress.com/2014/02/24/what-will-
occur-with-aseans-aec-free-flow-of-people-the-phuket-indicator/
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ก้าวเข้าสูปี่ 2558 ทีใ่ครๆ ก็รู้ว่าเป็นปีของการรวมตัวกันของครอบครัว AEC ท่ีมปีระชากรกว่า 600 ล้านคน ทำาให้
เกิดการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ที่น่าจับตามองในอาเซียนเป็นอย่างมาก ในสายตาของ

ท่ัวโลก ด้วยความแข็งแกร่งของ 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างสิงคโปร์ ศูนย์กลางการท่องเท่ียว
ของไทย แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของพม่า และอกี 7 ประเทศทีก่ำาลงัขบั เคลือ่นพัฒนาชวิีตดีๆ ให้เกิดขึน้ในครอบครัว 
AEC แข็งแกร่งในภูมิภาคน้ี

WE are about to enter 2015, known as the year of AEC formation making us become a big  
family of over 600 million people. The whole world is watching this change as it is expected to 

result in remarkable social, economical and industrial development. The distinguished strengths of 10 
countries ranging from being a financial center like Singapore, a tourism hub like Thailand and a home 
of natural resources like Myanmar to what 7 other countries have to offer are driving this AEC family 
toward better living in the region.

POWER OF 

AEC

Up-to-Date Trend

พลังของ AEC
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 LEGOLAND MALASIA 
 เปิดต้อนรับครอบครัว  AEC แฟนเลโก้กันแล้ว กับ LEGOLAND แห่งแรกในเอเชยีและอาเซยีน 
และนับเป็นธีมพาร์คแห่งที่ 6 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองนุสาจายา รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ที่น่ีทุก
ครอบครัวจะได้สนุกสนานกับสวนสนุกจากเลโก้ผ่านตัวต่อนับล้านช้ิน พร้อมเพลิดเพลินกับเครื่อง
เล่นระดับโลกกว่า 40 ชนิด บนพ้ืนที่กว่า 200 ไร่ ซ่ึงรวบรวมทุกความสนุกอยู่ในอาณาจักรถึง  
7 โซน รับรองว่าได้ตื่นเต้นกันทั้งวันเลยค่ะ

 LEGOLAND MALASIA 
 The first LEGOLAND in Asia and ASEAN and the 6th theme park of the world is 
opening its arms to welcome LEGO fans from AEC countries in Nusajaya, Jahor, 
Malaysia. In this amusement park with an area of over 200 rais, families can have 
a great time with millions of LEGO bricks, more than 40 world-class rides and 
altogether 7 zones of adventure and fun that will keep you excited all day.

 KidsFest Singapore 2015 
 ได้เวลาของความสนุกของเด็กๆ อีกครั้ง กับงาน KidsFest Singapore 2015 เทศกาล  
World-Class Theatre for Young People สำาหรับสมาชิกในครอบครัวที่รักการแสดงละครเวที
เป็นชีวิตจิตใจ ตลอดเดือนมกราคม – มีนาคม 2558  ที่หยิบยกเอานิทานชื่อดังขึ้นมาทำาไม่ว่า
จะเป็นเร่ือง The Guffalo, The Tiger Who Came to Tea หรือ The Princess and the Pea 
ฯลฯ รับรองจะทำาให้ครอบครัว AEC อิม่เอมไปกับโลกของจนิตนาการตลอดต้นปี 2558 กันเลยค่ะ 

 KidsFest Singapore 2015 
 It’s time to have fun again kids! KidsFest Singapore 2015, a world-class theatre 
for young people is inviting family members who are deeply fond of stage plays, any 
time between January-March, 2015. Famous fairly tales, such as ‘The Guffalo’,  
‘The Tiger Who Came to Tea’ and ‘The Princess and the Pea’, are played on stage 
to make members of AEC family happy in the world of imagination throughout  
the first quarter of 2015. 

Up-to-Date Trend
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 First Lao Satellite 
 น่าต่ืนเต้นกับประเทศบ้านพ่ีเมืองน้องของไทยอย่าง ‘ประเทศลาว’ กับการเซ็นต์สัญญาสร้าง
ดาวเทียมดวงแรกของประเทศ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาว และบริษัท China Asia- 
Pacific Mobile Telecommunications Satellite ประเทศจีน คาดว่าดาวเทียมดวงแรกของลาวจะ
ขึ้นสู่วงโคจรในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนา สปป.ลาวครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2015 
รับรองว่าหากครอบครัว AEC ครอบครัวไหน ได้ไปเยอืนลาวสิน้ปีนี ้จะได้ใช้ 5G เป็นทีแ่รกในอาเซยีน
อย่างแน่นอน

 First Lao Satellite 
 It is exciting to hear that the government of our sister country ‘Laos’ is signing  
a contract to collaborate with China Asia-Pacific Mobile Telecommunications Satellite, 
China on constructing its first satellite.  This satellite is expected to go up into its 
circle to celebrate the 40th anniversary of the Lao People's Democratic Republic  
on December 2, 2015. Anyone from the AEC family visiting Laos by the end of  
the year will certainly get to use 5G the first time in ASEAN!

 Dawei Development 
 เตรียมตัวเปิดประตูพม่าและประเทศไทยสู่เส้นทางการเดินเรือสายใหม่ด้วย Dawei  
Development โครงการเนรมิตรทวายประตูแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นท่าเรือน้ำาลึกยักษ์ใหญ ่
เชื่อมสองฝั่งดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ด้วยพื้นที่กว่า 250 ตารางกิโลเมตร  
เชื่อมโยงเส้นทางไปยังยังประเทศจีน อินเดีย และบังกลาเทศ ถือเป็นเรื่องที่ดีของเศรษฐกิจและ
ครอบครัว AEC ทีเดียวค่ะ

 Dawei Development 
  Let’s get ready to open Myanmar and Thailand’s gates into a new sailing route 
through Dawei Development, the project that will transform Dawei, the modern 
world’s economic gateway into a gigantic deep sea port that will bring the East 
and the West together . The area of more than 250 square kilometers will connect  
the routes to China, India and Bangladesh which is great news for the economy and 
for all members of AEC family.

Up-to-Date Trend

References:  
1. http://www.thai-aec.com/140 
2. http://xn--c3cxhf1bd0b2byax8a1je.com/tag/legoland-malaysia/
3. http://www.kidsfest.com.sg/
4. http://bit.ly/WSS6Lh
5. http://th.aectourismthai.com/content2/46
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40 News & Activities

Students Visited Jetanin Institute

The Training 
‘Quality Pregnancy’ 

The Birthday of 
Khun Usanee Jetsawangsri, 
Director of Jetanin Institute

สถานพยาบาลเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัย
พยาบาลราชชนนีกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 และวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เพ่ือเข้ารับฟังการบรรยาย
พิเศษ และศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และ
เพียบพร้อมด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 
Jetanin Institute welcomed ‘Students from Boromarajonani College of 
Nursing on 1 September 2014, Faculty of Nursing Nakhon Pathom  
Rajabhat University on 12 Sep 2014, and St Theresa International 
College on 14 October 2014 ’ to learn about the infertility treatment. 

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2557 คร้ังท่ี 41 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2557 และ  
คร้ังที่ 42 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อน
คลอดและรับมือกับเจ้าตัวน้อย
Jetanin Institute held the 40th, 41st and 42nd ‘Quality  
Pregnancy’ training for new mom and dad on 2 August 2014, 
14 September 2014, and 19 October 2014, respectively.

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการสถานพยาบาลเจตนิน พร้อม
ทีมแพทย์ คณะเจ้าหน้าท่ี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลอง 
ครบรอบวันเกิด คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อำานวยการสถานพยาบาลเจตนิน  
เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2557
Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute, doctors, 
staffs and guests celebrated Khun Usanee Jetsawangsri, Director of 
Jetanin Institute in occasion of her birthday on 2 October 2014.

Jetanin Trip 2014

ทีมเจ้าหน้าที่เจตนินได้เดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเข้าเย่ียมชมสถานที่
สำาคัญต่างๆ มากมาย ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 21-26 กันยายน 
2557 ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12-16 ตุลาคม 2557 และประเทศไต้หวัน   
เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557  
Jetanin medical team went for several field visits i.e. South Korea 
during 21-26 September 2014, China during 12-16 October 
2014, and Taiwan during 24-27 November 2014.
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The Training ‘Personality 
Development & Make-up Workshop’

เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลเจตนินเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคลากร และ Workshop เรียนการแต่งหน้า’ จากเคร่ืองสำาอาง Victoria Jackson 
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
Jetanin Institute’s staff attended the ‘Personality Development & Make-up 
Workshop’ training  from Victoria Jackson Cosmetics on 12 November 2014.

สถานพยาบาลเจตนิน ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที และไทย สเตมไลฟ์ จัดปาร์ต้ีใน
ธีม “Jetanin Cartoon  Town”  ฉลองปีใหม่  2015 มีกิจกรรมและการแสดง
มากมาย  พร้อมท้ังมินิคอนเสิรต์จาก เบน ชลาทิศ, แหวน ฐิติมา, และทาทา ยัง 
ณ แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน  
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2557
Jetanin Institute, Superior A.R.T., and Thai StemLife celebrated   
the new year party 2015 in the theme of “Jetanin Cartoon Town” with cool  
activities and awesome show plus mini concert of Ben Chalatit, Wan  
Thitima, and Tata Young at Athenee Crystal Hall, Plaza Athenee  Bangkok, 
A Royal meridian Hotel on 20 December 2014.

The Training 
‘Introduction of First Aid (CPR)’

2014 Annual Fire Drill & 
Evacuation Training

The  New  Year  2015  Party  
“Jetanin  Cartoon  Town” 

สถานพยาบาลเจตนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การช่วยชีวิตพ้ืนฐาน’ 
ณ สถานพยาบาลเจตนิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  
Jetanin Institute had the training in the topic ‘Introduction 
of First Aid (CPR)’ on 22 October 2014. 

สถานพยาบาลเจตนินได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
ประจำาปี 2557 ณ สถานพยาบาลเจตนิน เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
Jetanin Institute had 2014 Annual Fire Drill & Evacuation  
Training at Jetanin Institute on 19 November 2014.
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