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ขอกล่าวสวัสดีปี 2016 ปีท่ีคนท้ังโลกจะถูก
เชื่อมโยงถึงกันอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ด้วยนวัตกรรมท่ีหลากหลายและทรงพลังยิง่ขึน้
ปีน้ียงัเป็นปีท่ี 21 ของศูนย์รกัษาผูม้บุีตรยาก

เจตนิน ซึ่งได้ด�าเนินกิจการมาอย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะ
ปี 2016 ถอืเป็นปีท่ีโลกจะเปล่ียนแปลงไปมากมาย

หลายด้าน พวกเราจึงควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมที่จะ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข 
โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์ท่ีอยูใ่กล้ตวัเรามากขึน้ทุกที 
เช่นในคอลัมน์ Topic Focus เรามีเรื่องการพัฒนา
เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing ส�าหรับ
การตรวจพันธุกรรมตั วอ ่อน เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
การตั้งครรภ์และช่วยลดความเส่ียงการเกิดความ
ผิดปกตจิากโรคพนัธกุรรมได้ คอลัมน์ Techno Reviews 

จะพาคุณไปตรวจหา Sperm DNA Damage ท่ีส่งผล
ต่อการปฏสินธ ิอกีเรือ่งคือ กำรประเมินควำมเสีย่งมะเร็ง
รังไข  ท่ี ใช ้ เทคนิคใหม ่  สามารถวิ นิจฉัยผู ้ป ่วย
ในระยะเริ่มแรกได้ดี ส่วนคอลัมน์ Meet the Experts 

คุณหมอมาให้ความรู้เรื่อง กำรรักษำเยื่อบุโพรงมดลูก
เจริญผิดที ่ซึ่งส่งผลท�าให้มีบุตรยาก

จากน้ันสัมผัสเรือ่งสดุประทับใจจากสองครอบครวั
ท่ีประสบความส�าเร็จในการตั้งครรภ ์ กับเจตนิน
ด้วยความเชื่อมั่นในทีมแพทย์และความตั้งใจจริงของ
สมาชิกทั้งสองครอบครัว ในคอลัมน์ Based on True 

Story พร้อมด้วยคอลัมน์ท่ีช่วยให้คุณผู้อ่านพร้อม
ก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่อะไรๆ ก็ต้องออนไลน์ ในชื่อเรื่อง 
สื่อสังคมออนไลนที่ทรงอิทธิพลที่สุดแหงป ส่วนการใช้
ชีวิตให้มีคุณภาพตามอย่างบทความ Quality of Life ก็
จะชวนคุณท�ากิจกรรมอินเทรนด์เพื่อสุขภาพกัน
ปิดท้ายด้วย Live Smart กับการแนะน�า สุดยอด
ฟงกชั่นล�้ำๆ ส�ำหรับสมำรทโฟน ของคุณค่ะ

หลากหลายเรื่องราวท่ีคุณจะได้อ่านในฉบับน้ี
จะช่วยให้คุณพร้อมก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลงของโลก
ได้เป็นอย่างดี เราเชื่อว่าทุกการเปล่ียนแปลงคือโอกาส 
ทุกการเปล่ียนแปลงคือการก้าวไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าค่ะ

F
irstly, let me say Happy New Year to everyone in 

this world which is becoming more closely 

connected through diverse and powerful 

technologies. This year marks the 21
st
 year of 

operations of continued strong growth at Jentanin Institute 

for Assisted Reproduction.

This New Year we will see continued changes in several 

aspects of our lives. We should therefore look to embrace 

those changes, especially in terms of science and 

technology innovations, that are so close to our lives. For 

this issue of Jetanin Journal we have a number of interesting 

articles for your reading pleasure. The ‘Topic Focus’ outlines 

‘Next -Generation Sequencing Technology’, an innovation 

to check fetal DNA in order to both increase the chance of 

pregnancy and reduce the risks of genetic disorders. 

‘Techno Reviews’ looks at how we can check Sperm DNA 

which can affect fertilisation. We also examine another 

ground breaking technique that assesses Ovarian Cancer 

risks and can be used for patients with early stage cancer. 

In ‘Meet the Experts’ our doctors will share their Knowledge 

on treating Endometriosis, a cause of infertility.

In ‘Based on True Story’, we hear the stories of two 

families who, assisted by Jetanin and our trusted team of 

doctors together with their own determination, were 

successful in their pregnancies. Then catch up with the 

modern world, where these days everything can be found 

online. Find out what is the most influential social media 

site of the year. For lives and wellbeing, ‘Quality of Life’ 

presents the latest trends for healthy living. And finally, go 

further with ‘Live Smart’ which highlights the latest ‘must 

have’ Innovative features for your smartphone.

All the stories here in this issue will get you well prepared 

for the upcoming changes in the world. We believe that all 

changes are opportunities and all changes are a step toward 

a brighter future.

ทนพญ.อุษณีย เจตนสว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri, M.M.Sc.(ART)

Editor-in-Chief

reaDY For 

cHaNGeS 
เตร�ยมพร้อมรับปี

แห่งกำรเปลี่ยนแปลง
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Next-GeNeratioN

SequeNciNG

เทคโนโลยีส�ำหรับกำรตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ 
สามารถช่วยแก้ปัญหาการมีบตุรยากในคูส่มรส โดยความส�าเรจ็ในการตัง้ครรภ์นัน้ 
อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของไข่และอสุจิ ความสมบูรณ์ของมดลูก 
รวมถึงคุณภาพและความสมบูรณ์ของตัวอ่อนค วามผิดปกติทางพันธุกรรมก็เป็น

อีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการฝังตวั (Implantation) 
ซ่ึ งตั วอ ่ อน ท่ี มีความ ผิดปกติ

ดังกล่าวมักจะไม่สามารถฝังตัวได้ส�าเร็จหรือ
อาจเกิดการแท้ง (Miscarriage) ได้ในภายหลัง 

ดังน้ัน การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อน
การใส่กลับเข้าสู่ผนังมดลูก (Pre-implantation 
genetic screening and Diagnosis หรอื PGS/
PGD) จงึเป็นวธิกีารท่ีมบีทบาทส�าคัญในการช่วย
คัดกรองตัวอ่อนท่ีตรวจพบความผิดปกติทาง
โครโมโซม นอกเหนือจากการดูรูปร่างลักษณะ 

โดย ปวรรัตน์ ปฏิพิพัฒน,์ นักวิทยำศำสตร์ 
By Pawonrat Patipipat, Scientist, 
Genetics Laboratory
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(Morphology) และการตรวจติดตามการ
เจรญิเตบิโตของตวัอ่อน (Fetal Development)

วารสารเจตนินฉบับก่อนหน้าน้ี ได้กล่าวถึง 
ข้อดขีองการตรวจ PGS/PGD (Jetanin Journal 
Vol.6 No.2 ) และการตรวจโครโมโซมแบบครบชดุ 
(Comprehensive chromosomal screening) 
(Jetanin Journal Vol.6 No.3) ว่าสามารถช่วย
เพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อน ปัจจุบัน
เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า การตรวจพันธุกรรม
ตัวอ่อนครบทั้งหมด 24 ชนิดโครโมโซม แสดงให้
เห็นถงึอัตราการตัง้ครรภ์ทีเ่พิม่สูงขึ้น โดย Array 
comparative genomic hybridization 
(Array-CGH) เป็นเทคนิคเร่ิมแรกท่ีสามารถตรวจ
โครโมโซมได้ครอบคลุมท้ังหมดและมีการน�ามา
ใช้กันอย่างกว้างขวาง นอกจากน้ียงัมเีทคนิคอืน่ๆ 
ได้แก่ Single-nucleotide polymorphism 
microarrays (SNP) arrays, quantitative 
real-time polymerase chain reaction 
(qPCR) และ Karyolite BACs-on-Beads 
(KL-BoBs) วารสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดท่ีเริม่น�ามาใช้เพือ่การตรวจพนัธกุรรม
ตวัอ่อน คือ เทคโนโลยี Next - Generation 
Sequencing (NGS) ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักันในขณะน้ี
ว่ามีความละเอียดและมีความถูกต้องแม่นย�า
มากกว่าเทคนิคอืน่ๆ (Fiorentino et al., 2014)

การหาล�า ดับเบสบนสายดี เอ็นเอของ
ส่ิงมีชีวิต (DNA sequencing) ถูกคิดค้นขึ้นกว่า 
60 ปี ตั้งแต่ปี 1955 ข้อมูลท่ีได้จากล�าดับเบส
เหล่าน้ีน�าไปสู่ความรู ้ ความเข้าใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาพนัธศุาสตร์ของส่ิงมชีวีติ

อย่างมากมาย แต่เดมิการท�า DNA sequencing 
หนึ่งครั้งสามารถหาล�าดับเบสได้ท่ีความยาว
ประมาณ 2,000 คู่เบสเท่าน้ัน ต่อมาเทคนิคต่างๆ 
ท่ีใช้ก็ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถอ่านล�าดบัเบสได้ยาวขึน้ มคีวามรวดเรว็
และแม่นย�ามากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนในการท�า 
DNA sequencing ก็มีราคาลดลงมาก

ปัจจุบัน เทคโนโลยี NGS ได้รับความสนใจ
และเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางในการน�ามาใช้
ตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน เนื่องจากสามารถตรวจ
หาล�าดับเบสจากต�าแหน ่งต ่างๆในจี โนม 
(Genome) ของตวัอ่อนได้ภายในเวลาอนัรวดเรว็ 
ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการน�าเทคโนโลยี 
NGS มาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาจ�านวน
โครโมโซมของตวัอ่อน (Aneuploidy screening) 
กับเทคโนโลยีอื่นๆ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
พบว่า ผลท่ีได้มีความสอดคล้องกัน ในขณะท่ี
เทคโนโลยี NGS มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า, 
มีความละเอียดกว่า, แม่นย�ายิ่งกว่า และยัง
สามารถตรวจตัวอ่อนหลายตัวไปพร้อมกัน
ในการท�าเพยีงครัง้เดยีว ท่ีเจตนินเราเองก็ได้เปิด
ให้บริการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนด้วยวิธี NGS 
แล้ว ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา

การตรวจพันธุกรรมของตั วอ ่อนโดย
เทคโนโลยี NGS น้ัน สามารถท�าได้จากเซลล์
ดึงเซลล์ของตัวอ่อนหลังการปฏิสนธิ 3-5 วัน 
(Biopsy) โดยจะต้องท�าการเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอ
ภายในเซลล์ก่อนด้วยเทคนิค polymerase 
cha in  react ion  (Whole  genome 
amplification) เทคโนโลยี NGS จะท�าการหา
ล�าดับเบสจากชิ้นดีเอ็นเอสายส้ันๆ (Reads) 
ท่ีครอบคลุมบริเวณต่างๆ ของโครโมโซมทั้งชุด 
ล�าดับเบสจ�านวนมากท่ีได ้ น้ันจะถูกน�ามา

“เทคโนโลยี
Next- 
Generation 
Sequencing 
(NGS) เป็นที่
ยอมรับกันว่า
มีความละเอียด
ถูกต้อง และ
แม่นย�ามากกว่า
เทคนิคอื่นๆ”
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ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลล�าดับเบสในจีโนม 
ของมนุษย์ (Human genome databases) 
(ภาพที่ 1) จ�านวน reads ที่ได้ในแต่ละต�าแหน่ง
ของโครโมโซมน้ีจะเป็นสัดส่วนกับจ�านวนดเีอน็เอ
ของตัวอ่อนตั้งต้น ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวท�าให้เรา
ทราบว่าตัวอ่อนท่ีถูก biopsy น้ันจะมีจ�านวน
โครโมโซมมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น หากตัวอ่อนมีโครโมโซมเกินมา
หน่ึงแท่ง (Trisomy) หรือ ขาดไปหน่ึงแท่ง 
(Monosomy) ก็จะมีสัดส ่วนของดีเอ็นเอ
ท่ีมากกว่าหรอืน้อยกว่าโครโมโซมท่ีมจี�านวนปกติ 
(Disomy) ตามล�าดบั (ภาพท่ี 2) ซ่ึงเทคโนโลย ีNGS 
สามารถแปลผลด้วยความแม่นย�าสูงถึง 99% 
(Zheng et al., 2015) จากที่กล่าวไปข้างต้นว่า
ชิน้ดเีอน็เอจ�านวนมากมายท่ีถกูอ่านล�าดบัเบสน้ี 
ครอบคลุมบริเวณต่างๆ ของโครโมโซมภายใน
จโีนมของมนุษย์ ท�าให้เทคโนโลย ีNGS นอกจาก
จะสามารถตรวจการเกินหรอืขาดของโครโมโซม
ท้ังแท่งได้แล้ว การเพิ่มหรือการขาดหายเพียง
บางชิ้นส ่วนของโครโมโซม (Segmental 
aneuploidy; Duplication หรือ Deletion)
ก็สามารถตรวจพบได้เช่นกัน รวมท้ังตรวจหา
ความผิดปกติของชิ้นส่วนโครโมโซมภายใน
ตัวอ ่อนกรณีท่ี บิดาหรือมารดาเป ็นพาหะ
ของ Translocation (Chromosomal 
translocation carrier) ได้อีกด้วย

ดังนั้น การน�าเทคโนโลยี NGS มาประยุกต์
ใช้ในการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน แสดงให้เห็น
ถึ งประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ดั งกล ่ าว 
ไม่ว่าจะเป็น

▶   มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า มากกว่า
การท�า PGS/PGD ด้วยเทคนิคอื่นๆ

▶   สามารถตรวจตัวอ่อนได้ถึง 24 ตัวอย่าง
ต่อการท�าเพียงครั้งเดียว

▶   ให้ความละเอียดสูงมากกว่าวิธี Array-CGH 
(High resolution)

▶   มีประสิทธิภาพในการตรวจความผิดปกติ
ของตวัอ่อนได้ท้ังในระยะ Cleavage (วนัท่ี 3) 
และ Blastocyst (วันที่ 5 และ 6)
ด้วยเหตุน้ี การใช้เทคโนโลยี NGS ในการ

คัดกรองตัวอ่อนท่ีมีความสมบูรณ์ ร ่วมกับ
การท�างานของทีมแพทย์ ท่ีมีความช�านาญ 
ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ แต่ยังช่วย
ลดความเส่ียงการเกิดความผิดปกติทางร่างกาย
ที่มาจากโรคทางพันธุกรรมอีกด้วย 

ภาพที่ 1 / Figure 1 

ภาพที่ 2 / Figure 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Karyotype ของตัวออนที่ตรวจพบ
 ความผ�ดปกติที่โครโมโซม 14 และ 21 
(แสดงดวยเสนสีแดง) 
Fetal karyotype (monosomy 

shown by red lines)

ตรวจพบ Monosomy 
ที่โครโมโซม 14 และ 21
Monosomy of 

chromosomes 14 and 21

44, XY, -14, -21
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A ตัวออนเพศชาย (XY) ที่ตรวจไมพบความผ�ดปกติ
B ตัวออนเพศหญิง (XX) ที่ตรวจไมพบความผ�ดปกติ
C ตัวออนเพศหญิง พบวาโครโมโซมคูที่ 16 หายไป 1 แทง (Monosomy 16)
D ตัวออนเพศชาย พบวาโครโมโซมคูที่ 13 เกินมา 1 แทง (Trisomy 13)
E ตัวออนเพศชาย พบวามีชิ�นสวนโครโมโซม 16 ขาดหายไปบางสวน (Deletion)
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T
he one critical factor that affects the 

implantation ability of the embryo is 

the genetic integrity. Genetically 

impaired embryos will usually not 

implant in the uterus, but if the implantation 

happens most likely it will undergo miscarriage 

later. Therefore, pre-implantation genetic 

screening and diagnosis (PGS/PGD) play an 

important role in the success of IVF treatment  

by screening embryos for chromosomal 

abnormalities, in addition to choosing the 

embryos based only on their morphology and 

development.

Previous issues of Jetanin Journal mentioned 

some advantages of PGS/PGD and discussed 

how the comprehensive chromosomal screening 

might increase the chances of successful 

implantation of embryos, improving pregnancy 

and live birth rates. It is now generally accepted 

that PGS of all 24 chromosomes is associated 

with the increased pregnancy rates. The array 

comparative genomic hybridization (Array-CGH) 

is the technique that can simultaneously examine 

all chromosomes and has been used widely for 

PGS in the past few years. Other techniques 

include: single-nucleotide polymorphism 

microarrays (SNP) arrays; quantitative real time 

polymerase chain reaction (qPCR); and, Karyolite 

ภาพที่ 1 แสดงผลการ
วิเคราะห์พันธุกรรมตัวอ่อน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Figure 1 Embryo genetic 

analysis using  

computer program

ภาพที่ 2 (A-E) แสดงให้เห็น
ผลการตรวจพันธุกรรม 

ตัวอ่อนด้วยวิธี NGS
Figure 2 (A-E) Graphical 

representation of 

aneuploidy detection 

by NGS

BACs-on-Beads (KL-BoBs). This issue discusses 

the state-of-the-art technology currently used 

for PGS test, the next-generation sequencing 

(NGS) technologies. This method is now greatly 

recognized that it provides much higher 

resolution and accuracy than any other 

techniques (Fiorentino et al., 2014).

DNA sequencing method was f i rst  

developed in 1955. Since its first discovery,  

the data obtained from the sequencing has led 

to wider knowledge and understanding on and 

is significantly useful to the field of genetic 

studies. At that time, one sequencing reaction 

can determine DNA sequence of no longer than 

2,000 base pairs. Later on, various techniques 

have been developed and improved with higher 

efficiency, faster turnaround time and higher 

accuracy while the cost of sequencing per base 

pair is even much lower.

Presently, the NGS technologies have 

quickly drawn an attention and been accepted 

widely in the area of PGS as the technique can 

sequence DNA in different positions in the 

embryo genome within a short time. As already 

mentioned above, several previous studies were 

conducted to validate and compared the 

performance of NGS-based chromosome 

aneuploidy screening with that of some other 

The advances in genetic testing and assisted reproductive technology  
have helped hundreds of infertility couples build a beautiful healthy 
family. The success of IVF treatment depends on various factors  
including quality of the eggs and sperms, the uterus and the quality 
and genetic health of the embryo.

ตรวจพบ Monosomy 
ที่โครโมโซม 14 และ 21

44, XY, -14, -21
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technologies. It was found that the test results 

were consistent while NGS technologies were 

lower in costs, higher in resolution and greater 

in accuracy, and able to analyze multiple samples 

in a single test run. Here at Jetanin, we have 

offered NGS-based embryo genetic screening 

service since November 2015.

NGS-based PGS analyzes a few embryonic 

cells obtained from the biopsy. Prior to the 

sequencing, the whole genome amplification is 

performed by polymerase chain reaction 

technique. NGS technology will then sequence 

the DNA from the reads that cover different areas 

throughout the genome. Later, the sequencing 

results will be processed by the computer 

program to compare and map to the human 

genome databases (Figure 1). The copy number 

counts of the mapped fragments are proportional 

to the amount of the embryonic DNA. Such 

proportion of the fragment counts will tell whether 

a specific region within a chromosome of the 

biopsied embryos has more or less copy number 

than the normal embryos. For example, if the 

embryos have one extra (trisomy) or one missing 

(monosomy), the DNA proportion will be more or 

less than the normal chromosome number 

(disomy), respectively (Figure 2). NGS technology 

can interpret these data with the accuracy of up 

to 99% (Zheng et al., 2015). Because of the many 

sequenced DNA reads cover different regions of 

chromosomes within the human genome, NGS 

technology will not only be able to screen the 

extra or missing set of chromosomes, but also 

detect the segmental aneuploidy, duplication or 

deletion, as well as the abnormalities of 

chromosome parts within embryos in the cases 

where the parents are chromosomal translocation 

carrier. 

In conclusion, NGS-based PGS/PGD 

technology can demonstrate its effectiveness as 

mentioned above, including:

▶  Providing more rapid, accurate and precise  

results than the conventional PGS/PGD 

techniques;

▶  Screening up to 24 embryo samples in one 

test run; 

▶  Giving higher resolution than the Array-CGH 

technique; 

▶  More ef fect ive in detect ing embryo 

abnormalities in both the cleavage (Day 3) and 

blastocyst (Days 5 and 6).

Hence, the use of NGS technologies  

in screening embryos with integrity together  

with a team of experts will not only increase the 

chances of successful pregnancy, but also 

reduce the risk of physical disorders caused  

by genetic diseases. 

“NGS 
technologies 
have quickly 
drawn an 
attention  
and been 
widely 
accepted  
in the area  
of PGS”
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EFFECT OF SPerM 

DNa DaMaGe IN 
MALE INFERTILITY
ควำมไม่สมบูรณ์ของดีเอ็นเอของอสุจ ิ
กับภำวะมีบุตรยำกในฝ่ำยชำย

 sperm DNA damage เกิดจากอะไร
sperm DNA damage เป็นการท�าลายดเีอน็เอได้ท้ังดเีอน็เอ
ในไมโทคอนเดรยี และดีเอน็เอในนิวเคลียส สาเหตเุกิดจาก
หลายกระบวนการ ท้ังจากกระบวนการสร้างอสุจิ และ
ระหว่างอสุจิเคล่ือนท่ีผ่านอวัยวะต่างๆ จนกระท่ังถูกหล่ัง
ออกมาภายนอกร่างกาย กระบวนการเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
เกิด sperm DNA damage ได้ทั้งส้ิน เช่น มีการรบกวน
กระบวนการ apoptosis ในระหว่างการสร้างอสุจิ 
(Abortive apoptosis) ท�าให้อสุจท่ีิมดีเีอน็เอผิดปกตไิม่ถกู
ท�าลาย และถูกปล่อยออกมาในน�้าอสุจิ จึงตรวจพบอสุจิ 
ที่มี sperm DNA damage ปริมาณมากในน�้าอสุจิ หรือ
การที่อสุจิได้รับสาร Reactive oxygen species (ROS) 
ซ่ึงเป็นสารอนุมูลอิสระท่ีท�าลายดีเอ็นเอของอสุจิ เช่น  
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H

2
O

2
) อนุมลูซุปเปอร์ออกไซด์ 

(O
2

-) และอนุมลูไฮดรอกซิล (OH-) เป็นต้น นอกจากน้ี ปัจจยั
จากส่ิงแวดล้อมภายนอก เช่น รังสี สารเคมี และสารพิษ
ต่างๆ ก็ส่งผลให้เกิด sperm DNA damage ได้เช่นกัน 

 เราจะตรวจ sperm DNA damage ได้อย่างไร
การตรวจ sperm DNA fragmentation มีหลากหลายวิธี 
แต่ท่ีนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Comet assay, Sperm 
Chromatin structure assay (SCSA), Terminal 
transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay 
และ Sperm Chromatin Dispersion (SCD หรือ Halo) 
test ซึ่งแต่ละเทคนิคก็จะมีค่าอ้างอิงที่แตกต่างกัน ในการ
ใช้แยกกลุ่มคนไข้ที่ปกติและมีภาวะมีบุตรยาก  เช่น เมื่อวัด
ด้วยเทคนิค TUNEL assay ใช้ค่า DNA fragmentation 
index (DFI) >20% แยกผู้ชายท่ีมบุีตรยากออกจากคนปกติ 
หรือใช้ค่า DFI ≥ 30% เมื่อตรวจวัดด้วยเทคนิค SCSA  
มีการรายงานว่าอัตราตั้งครรภ์หลังจากการรักษาด้วยวิธี 
IVF หรือ ICSI จะลดลงเมื่อวัดค่า %DFI ได้ >27% เมื่อใช้
เทคนิค SCSA ในการตรวจวัด

 ท�าอย่างไรจึงจะช่วยลดการเกิด sperm DNA damage
งานวจิยัหลายชิน้กล่าวว่า การรับประทานสารต้านอนุมลูอิสระ 
(Antioxidant) จะช่วยลดการเกิด sperm DNA damage 
ได้ เช่น วติามนิซีและวติามนิอ ีเป็นต้น และอาจใช้อาหารเสรมิ 
เช่น สังกะสีและซิลีเนียม ช่วยเพิม่คุณภาพของอสุจิร่วมด้วย 
โดยงานวิจัยของ Lewin และคณะพบว่า เมื่อคนไข้มีการ
รับประทานวิตามินซีและวิตามินอี จะช่วยเพิ่มอัตรา 
การปฏิสนธิมากขึ้นเมื่อท�าการรักษาด้วยวิธีอิ๊กซ่ี และลด
ปริมาณ sperm DNA fragmentation ลงได้ 

มีงานวจิยัหลายฉบับพบว่า sperm  ท่ีมี sperm DNA 
damage สูงจะส่งผลต่อการปฏสินธ ิการเจรญิเตบิโต
ของตัวอ่อน การฝังตัวของตัวอ่อน และการแท้ง  

ดังนั้น การตรวจหา sperm DNA damage สามารถใช้ใน
การวางแผนการรักษาคู่สมรส เช่น ถ้าผู้ชายมีค่า sperm 
DNA damage ต�่า สามารถให้รักษาด้วยการฉีดเชื้อหรือ 
ท�าเด็กหลอดแก้ว แต่ถ้ามีค่า sperm DNA damage สูง  
คู่สมรสก็ควรรักษาด้วยการท�าอ๊ิกซ่ี เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้ง
ครรภ์ให้มากขึ้น

คู่สมรสท่ีมีภาวะมีบตุรยาก มีสาเหตุจากฝ่ายชายประมาณ 20% และอาจเกิดจาก
ท้ังสองฝ่ายร่วมกันประมาณ 30-40% ฝ่ายชายจึงมีความจ�าเป็นต้องตรวจ
คุณภาพของอสุจิ (Semen Analysis) โดยตรวจวิเคราะห์ปริมาตร ความเป็น 
กรดด่าง ความหนืด ความเข้มข้นของตัวอสุจิ จ�านวนอสุจิท่ีเคล่ือนท่ี และรูปร่าง
ของอสุจิ ยังมีคนไข้ประมาณ 15% ท่ีมีภาวะมีบุตรยากแต่ผลการตรวจคุณภาพ
อสุจิมีค่าปกติ ดังนั้น การตรวจวิเคราะห์อสุจิดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการ
วนิจิฉยั จึงมีการศึกษาเพิม่เติมโดยมุ่งเน้นไปท่ีความสมบรูณ์ของดีเอ็นเอของอสุจิ 
โครงสร้างโครมาติน และสาเหตุการเกิด sperm DNA damage หรอื sperm DNA 
fragmentation เนือ่งจากความสมบรูณ์ของดีเอ็นเอของอสุจิมีผลต่อการเจรญิพนัธุ์

โดย ทนพญ.สุภาพร อาภาธนานนท์, นักเทคนิคกำรแพทย์,  
ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์และเตรียมอสุจ ิ
By Supaporn Apathananon, Medical Technician,  
Sperm Laboratory
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(TUNEL) assay, and Sperm chromatin dispersion (SCD 

or Halo) test. Each technique measures against different 

indexes and is used separately among general and 

infertile patients. For instance, when TUNEL assay is 

used, DNA fragmentation index (DFI) is >20% and infertile 

men is separated from normal men whereas DFI ≥ 30% 
is for SCSA method. However, pregnancy rates after the 

IVF or ICSI treatment are reported to decrease when DFI 

is detected at the level of >27% using SCSA technique.

 What helps reduce sperm DNA damage?

Several studies suggest that an intake of certain 

antioxidants, such as vitamins C and E, appears to benefit 

the reduction of damage in sperm DNA. Additionally, 

such supplements as Zinc and Selenium may also 

improve sperm quality. The study conducted by Lewin 

et al. shows that the patients’ intake of vitamins C and E 

significantly affects the increased fertilization rates when 

undergoing ICSI treatment as well as the reduced sperm 

DNA fragmentation. 

S
ome studies indicate that high levels of sperm 

DNA damage can affect ferti l ization, 

embryonic development, implantation and 

miscarriage. For that reason, testing the 

fragmentation in sperm DNA can help in the planning for 

couples undergoing fertility treatment. For example, 

either intra-uterine insemination (IUI) or in-vitro fertilization 

(IVF) is an option when the sperm DNA damage is low whilst 

intracytoplasmic sperm injection (ICSI) is recommended 

to increase the chances of a successful pregnancy where 

the levels of damaged sperm DNA are high.

 What causes damage in the DNA of the sperm?

Sperm DNA damage occurs in both mitochondrial DNA 

and nuclear DNA. The causes are several and can be 

induced by various factors, including spermatogenesis 

and maturation process acquiring the spermatic motility 

as well as ejaculation. These activities are major 

causative factors for sperm DNA damage. For instance, 

abnormalities in the regulation of apoptosis, or defects 

in abortive apoptosis activity, prevent the mechanism to 

select and eliminate the damaged sperm and let them 

appear with high levels of fragmented DNA in the 

ejaculate. Another incident is the sperm’s exposure to 

Reactive oxygen species (ROS), free radicals that 

damage sperm DNA, such as hydrogen peroxide (H
2
O

2
), 

superoxide radicals (O
2

-
) and hydroxyl radicals (OH

-
). In 

addition, the external factors, including radiation, 

chemicals and various toxic substances, can result in 

sperm DNA damage as well. 

 How is DNA damage detected in sperm?

There are various methods for measuring the 

fragmentation levels. The most common techniques 

currently available and frequently used are Comet assay, 

Sperm chromatin structure assay (SCSA), Terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 

While in approximately 30-40 percent of infertile couples, both partners are a contributing factor of  
infertility, the male partner solely accounts for about 20 percent. It is therefore essential for men to  
undergo a semen analysis. This process, also known as a sperm count, analyzes the health of a man’s 
sperm, including volume, pH value, semen viscosity, sperm concentration, number of motile sperm, and 
sperm morphology. However, approximately 15 percent of patients with infertility yield normal test results. 
Such semen analysis, thus, may not be sufficient in male infertility tests. Further diagnosis is then required, 
with emphasis on sperm DNA integrity and chromatin structure, including causes of sperm DNA damage 
or fragmentation, as sperm DNA integrity has an impact on reproduction.
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โรคมะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูงท่ีสุดในกลุ่มมะเร็ง
อวัยวะสืบพันธุ์สตรี และเป็นมะเร็งท่ีพบว่ามีอุบัติการณ์ของโรคเป็น
อันดับ 6 ในสตรีไทยซ่ึงคือเกือบ 7 รายต่อประชากร 100,000 คน

     จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในระยะที่ 1- 4 
ได้ค่า ROMA อยู่ในกลุ่มที่มีความเส่ียงสูง มีความไวร้อยละ 
84.3 ส่วนผู้ป่วยท่ีมอีาการปวดอุง้เชงิกราน และพบเน้ืองอก
ท่ีไม่อันตรายได้ค่า ROMA อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต�่า 
มีความไวร้อยละ 75.6 โดยมีค่าการท�านายเชิงบวก 
(positive predictive vales) และค่าการท�านายเชิงลบ 
(negative predictive vales) ของโรคท่ีร้อยละ 64.9  
และร้อยละ 90.0 ตามล�าดับ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ของมะเร็งรังไข่ โดยใช้ 
Human epipidymal 
protein (HE4)

น่ืองจากผู้ป่วยมะเร็งรังไข่มักไม่มีอาการเฉพาะของโรค 
และสังเกตอาการได้ยาก เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย 
ท้องผูก แน่นท้อง เป็นต้น นอกจากนี้มะเร็งรังไข่ยัง
สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วในช่องท้องและเป็น

ต�าแหน่งท่ีสังเกตได้ยาก ผู้ป่วยจึงมักมาพบแพทย์ในระยะ
ท่ีเป็นมากแล้ว มีรายงานว่าแพทย์สามารถวินิจฉัยผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่ในระยะที่ 1 และ 2 ได้ไม่ถึงร้อยละ 30 และพบ
ผู้ป่วยอยู่ในระยะท่ี 3 มากท่ีสุด หากได้รับการวินิจฉัย 
ท่ีระยะเริ่มแรก จะสามารถเพิ่มการรอดชีวิตท่ี 5 ปีแรก 
สูงถึงร้อยละ 94 และเป็นท่ียอมรับกันว่าการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่ท่ีประกอบด้วยการผ่าตัด และการให้ยาเคมี
บ�าบัดจะได้ผลดท่ีีสุด หากได้รับการดแูลรกัษาตัง้แต่เริม่ต้น

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
การวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ อาจท�าได้จากการตรวจภายใน

พบก้อนบรเิวณท้องน้อย หรอืตรวจด้วยคล่ืนเสยีงความถีสู่ง 
(ultrasonography) การตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก 
(MRI) เป็นต้น แต่การวินิจฉัยที่แม่นย�าที่สุดได้จากการตัด
เอาชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาเท่านั้น

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 
แต่เดมิใช้การตรวจวเิคราะห์หาระดบัสารบ่งชีม้ะเรง็ CA125 
ในเลือดเพื่อช่วยการวินิจฉัยและติดตามการรักษามานาน
กว่า 25 ปี อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องความไวและ
ความจ�าเพาะในการวนิิจฉยั ดงัน้ันจงึได้มกีารศกึษาเพือ่หา
สารบ่งชีม้ะเรง็ใหม่ๆ ขึน้มาช่วยในการวนิิจฉยัโรค การศึกษา
จ�านวนมากพบว่า HE4 (Human epididymis protein 4) 
มีความจ�าเพาะมากกว่า CA125 สามารถใช้เป็นสารบ่งชี้
มะเร็งรังไข่ได้ดีกว่า CA125 โดยระดับของ HE4 ที่สูงกว่า
ค่าปกตใินผู้ป่วยมะเรง็รงัไข่ สามารถน�ามาใช้ในการตดิตาม
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่ระยะเริ่มแรกได้ดีกว่า CA125 เน่ืองจากพบว่า
ภาวะการมีประจ�าเดือนของสตรีมีผลต่อระดับ CA125  
แต่ไม่มีผลต่อระดับ HE4

การตรวจ HE4 ร่วมกับ CA 125  เพื่อน�ามาประเมิน
ความเส่ียงของผู ้ป ่วยโรคมะเร็งรังไข ่ ท่ีมีอาการปวด 
ในอุ้งเชิงกราน โดยใช้สูตรการค�านวณหาค่า ROMA (Risk 
of Ovarian Malignancy Algorithm) ที่น�าค่า HE4 และ
ค่า CA 125 มาประเมนิร่วมกับช่วงวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน 
หรือวัยหลังหมดประจ�าเดือน จากการศึกษาจ�านวน 384 
ตัวอย่างของผู้ป่วย ที่ได้ตรวจหาระดับ CA 125 และ HE4 
และน�ามาค�านวณหาค่า ROMA โดยใช้ค่า Cut off ที่อยู่ใน
ระดับความจ�าเพาะร้อยละ 75 ท่ีได้จากการตรวจร่วมกัน
ระหว่าง Elecsys HE4 กับ Elecsys CA125 assayII มาใช้ 
โดยแบ่งตามภาวะการมีประจ�าเดือนของสตรี คือ

Premenopausal women 

(วัยก่อนหมดประจ�าเดือน)
ค่า ROMA ≥ 11.4 % 

หมายถึง มีความเสี่ยงสูงต่อการพบมะเร็งรังไข่
ค่า ROMA < 11.4 % 

หมายถึง มีความเสี่ยงต�่าต่อการพบมะเร็งรังไข่

Postmenopausal women  

(วัยหลังหมดประจ�าเดือน)
ค่า ROMA ≥ 29.9 % 

หมายถึง มีความเสี่ยงสูงต่อการพบมะเร็งรังไข่ 
ค่า ROMA < 29.9 % 

หมายถึง มีความเสี่ยงต�่าต่อการพบมะเร็งรังไข่ 

โดย ทนพ.พลศิษฏ์  สียอด, 
นกัเทคนิคกำรแพทย์, ห้องปฏิบัติกำรทั่วไป 
By Pholsit  Seeyod,  
Medical Technician, Routine Laboratory
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ข้อควรระวังของการใช้ HE4
1. ระดับ HE4 ไม่สามารถใช้เป็น
หลักฐานยืนยันได้ว่าเน้ืองอกน้ีจะ
เป็นมะเร็งหรือไม่ และไม่น�ามาใช้
เพื่อตรวจคัดกรองหามะเร็งรังไข่ 
(Screening test) แต่ควรจะน�ามา
ใช้พิจารณาและวินิจฉัยร่วมกับ
ข้อมูลทางคลินิกอื่นๆ เช่น ประวัติ
ทางการแพทย ์  อาการแสดง  
การตรวจ ร่างกาย ฯลฯ และหาก
ผ ล  H E 4  ไ ม ่ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ 

หลักฐานทางคลินิกต้องมีการ
ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล 
2. ค่าของ HE4 และ CA 125 ที่ใช้
ค�านวณค่า ROMA ต้องมาจาก
เค ร่ืองวิ เคราะห ์ เดียวกัน ไม ่
สามารถใช้ค่าท่ีมาจากเคร่ืองมือ
ต่างชนิดกันได้ 
3 .  ค ่ าของ  HE4 อาจจะ ไม ่
เปล่ียนแปลงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
รังไข่บางชนิด เช่น เนื้องอกของ
เซลล์ mucinous หรอืเน้ืองอกของ 
germ cell ดังนั้นจึงไม่แนะน�า 

ให ้ ใช ้การตรวจ HE4 ส�าหรับ 

การตรวจติดตามผู้ป่วยในกรณี
ดังกล่าว
4. ค่า ROMA ยังไม่ได้รับการ
ยอมรับให้ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยดังน้ี 
ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งท่ีเคยได้รับการ
รักษามาก่อน ผู้ป่วยที่ก�าลังได้รับ
การรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด และ 
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี 

Precautions for  

the use of HE4
1. The level of HE4 may not be 
used as evidence whether the 
tumor is malignant and cannot 
be used in the ovarian cancer 
screening test. It should be 
used for the consideration and 
diagnoses in conjunction with 
other clinical information such 
as medical history, symptoms, 
physical examination, etc. 
And i f  HE4 resul ts  are 
inconsistent with clinical 
evidence, additional testing is 
required to confirm the results. 
2. The levels of HE4 and CA-
125 used for the calculation 
of ROMA score must be 
obtained from the same 
device. The values of HE4 and 
CA - 125  acqu i red  f ro m 
different tools cannot be used 
for the calculation. 
3. HE4 levels may not change 
in patients with certain types 
of ovarian cancer such as 
mucinous tumors or germ cell 
tumors. Therefore, it is not 
advisable to use the HE4 
testing for follow up tests in 
patients with such cases.
4. The ROMA value has not 
been recognized for use in 
certain patients, including 
patients with cancer who had 
been treated before, patients 
w h o  a r e  u n d e r g o i n g 
chemotherapy, and patients 
below 18 years of age.

อ้างอิง/Reference
1. Attasara P, Buasom R. Hospital-Based Cancer Registry. National Cancer Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2009. 

2. Pickle LW, Hao Y, Jemal A, et al. A new method of estimating, United States and state-level cancer incidence counts for the current calendar year. CA Cancer J Clin 2007;57:30-42. 

3. GLOBOCAN 2008 (IARC) (13.7.2010): HYPERLINK “http://globocan.iarc.fr/bar_pop.asp?selection=191764&title=thailand&sex”http://globocan.iarc.fr/bar_pop.asp?selection=191764&title=thailand&sex. 

4. Khuhaprema T, Srivatanakul P, Sriplung H,Wiangnon S, Sumitsawan Y, Attasara P. Cancer in Thailand Vol. IV,1998-2000. Ministry of Public Health and Ministry of Education, Bangkok, 2007, p 56-8. 

5. Earle CC, Schrag D, Neville BA, et al. Effect of surgeon specialty on processes of care and outcomes for ovarian cancer patients.J Natl Cancer Inst 2006;98:172-180.  

6. Engelen MJ, Kos HE, Willemse PH, et al. Surgery by consultant gynecologic oncologists improves survival in patients with ovarian carcinoma. Cancer 2006;106:589-598 

7. Jacobs I, Bast RC, Jr. The CA 125tumour-associated antigen: a review of the literature. Hum Reprod 1989;4:1-12. 

8. Laura J. Havrilesky, et al. Evaluation of biomarker panels for early stage ovarian cancer detection and monitoring for disease recurrence. Gynecologic Oncology 110 (2008) 374–382. 

9. Israeli O, Goldring-Aviram A, Rienstein S, et al. In silico chromosomal clustering of genes displaying altered expression patterns in ovarian cancer. Cancer Genet Cytogenet 2005;160:35-42. 

10. Bouchard D, Morisset D, Bourbonnais Y, et al. Proteins with whey-acidic-protein motifs and cancer. Lancet Oncol 2006;7:167-174. 

11. Bingle L, Singleton V, Bingle CD. The putative ovarian tumour marker gene HE4 (WFDC2), is expressed in normal tissues and undergoes complex alternative splicing to yield multiple protein isoforms.  

Oncogene 2002;21:2768-2773. 

12. Kirchhoff C. Molecular characterization of epididymal proteins.RevReprod 1998;3:86-95. 

13. Drapkin R, von Horsten HH, Lin Y, et al. Human epididymis protein 4 (HE4) is a secreted glycoprotein that is over expressed by serous and endometrioid ovarian carcinomas. Cancer Res 2005;65:2162-2169.

research projects are thus conducted to discover new 

biomarkers for this purpose. A number of studies suggest 

that human epididymis protein 4 (HE4) exhibits a 

significantly higher specificity and can be a better 

biomarker of ovarian cancer than CA-125. Elevated HE4 

levels in patients with ovarian cancer are better for the 

follow up treatment as well as the diagnoses at the early 

stages because CA-125 levels are affected by 

menstruation but HE4 levels are not.

The combination of HE4 and CA-125 tests are used 

to aid in the assessment of risk of ovarian cancer in 

patients with pelvic pain, using the risk of ovarian 

malignancy algorithm (ROMA) by measuring the HE4 and 

CA-125 levels in pre- or post-menopausal women. 

Based on the study of 384 samples of patients, checked 

for CA-125 and HE4 levels to obtain the ROMA scores, 

with the cut-off set at fixed specificity 75% for the Elecsys 

HE4 and Elecsys CA-125 assay II, divided by the 

menstrual cycle, the results are as follows: 

According to the study, it is found that patients with 

ovarian cancer in stages 1 to 4 have the ROMA values  

A
s patients with this disease are often 

asymptomatic or show seemingly unrelated 

symptoms such as bloating, indigestion, 

constipation, abdominal discomfort, etc., 

and ovarian cancer can spread easily within the 

abdominal cavity which is difficult to notice, the patients 

often come to see doctors in an advanced stage. It is 

reported that less than 30 percent of patients with ovarian 

cancer can be detected in stages 1 and 2 while the 

majority of them are found in stage 3. If diagnosed at 

early stages, the 5-year relative survival rate can be 

increased as high as 94 percent. In addition, it is 

recognized that surgical treatment and chemotherapy 

for ovarian cancer patients will work very well if they are 

treated by expert gynecological oncologists since the 

initial stage. 

Currently, tests that are done to diagnose ovarian 

cancer include: a physical exam, an ovarian lump may 

be felt during a pelvic exam; ultrasonography exam; 

magnetic resonance imaging (MRI) exam, and so on. 

However, the more accurate diagnose is typically a 

pathologic examination of a biopsy.

In conventional laboratory tests for ovarian cancer, 

a blood test to measure CA-125 levels, or tumor markers, 

has been used in diagnoses and follow up treatments 

for more than 25 years. Still, there are limitations in terms 

of sensitivity and specificity in the diagnoses, and 

Ovarian cancer causes more deaths than any other cancer of the female  
reproductive system. Its incidence is ranked at the sixth highest in Thai female 
population, nearly 7 in 100,000 found to have this cancer. 

Premenopausal women 

ROMA value ≥ 11.4 % 
means high risk of finding ovarian cancer.

ROMA value < 11.4 % 
means low risk of finding ovarian cancer.

Postmenopausal women  

ROMA value ≥ 29.9 % 
means high risk of finding ovarian cancer. 

ROMA value < 29.9 % 
means low risk of finding ovarian cancer. 

    in the high risk group, with the sensitivity of 84.3 

percent, while the patients with pelvic pain and benign 

tumors obtain the ROMA values in the low-risk group, 

with the sensitivity of 75.6 percent, with the positive 

predictive values and the negative predictive values of 

64.9% and 90.0% respectively. 
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การปั่นจักรยานเป็นการออกก�าลังกายท่ีก�าลังมาแรงมากๆ ในยุคนี้ 
และจากกิจกรรม Bike for Mom และ Bike for Dad ท่ีทางรัฐบาล
จัดขึ้น ก็ย่ิงท�าให้การปั่นจักยานเป็นท่ีนิยมมากขึ้นไปอีก ฉบับนี้เรา 
มาดูกันนะคะว่า การปั่นจักรยานนั้นให้ประโยชน์อะไรบ้าง

Let’s bike ปั่น ปั่นจักรยำนกันเถอะ

1  ระบบการท�างานของร่างกายดข้ึีน 
ไม่ว่าจะเป็นปอด หัวใจ กล้ามเน้ือ 
ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบ
ภูมิคุ้มกันดีขึ้น ตัวผู้เขียนเองเป็น
ภมูแิพ้ พอมาป่ันจกัรยานอาการป่วย 
จากภูมิแพ้ก็ลดลง แข็งแรงมากขึ้น
2  ลดพงุ ลดน�า้หนัก กล้ามเน้ือแขง็แรง 
การปั่นจักรยานช่วยเพิ่มอัตราการ
เผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย 
ท�าให ้ช ่วยในการลดน�้าหนักได  ้
เป็นอย่างด ีและการป่ันช่วยกระตุน้
กล้ามเน้ือทุกส่วน ท�าให้กล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น หุ่นดีขึ้นด้วยค่ะ
3  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พส มอ ง  
เพราะว ่าการป ั ่นจักรยานช ่วย
กระตุ้นการสร้างเซลล์สมองในส่วน 
Hippocampus ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใช้
บันทึกความจ�า ซ่ึงจะเส่ือมอย่าง
รวดเร็วหลังอายุ 30 จึงช่วยป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดี
4  เพิ่ ม สมรรถภาพทาง เพศ 
ผลจากมหาวิทยาลัยคอร ์ เนล 
สหรัฐอเมริกาพบว ่า  นักกีฬา
จักรยานมีสมรรถภาพทางเพศ
เหมอืนกับคนท่ีอายอุ่อนกว่า 4-5 ปี 
ในขณะท่ีนักกีฬาหญิงเล่ือนอาการ
วยัหมดประจ�าเดอืน  (menopause) 

One of the coolest workouts in this season is bicycling. 
Added with the government’s events of Bike for Mom and Bike 
for Dad, cycling is even more popular. And all of us can take 
advantage of the benefits of biking. Let’s take a look. 
1   Cycling is good for your physical 

health: Riding a bike is associated 

with improved fitness of lungs, 

heart, muscles, circulatory system 

and immune system. I  have 

allergies but cycling helps reduce 

my allergic symptoms while 

increase my body strength.

2  Cycling is good for your body 

shape: Bicycling has the added 

benefi t  of  ramping up your 

metabo l ism and has  been 

associated with helping to keep 

weight gain down as you can burn 

a lot of calories. Biking is also great 

for toning and building your muscles, 

helping you to stay in good shape.

3  Cycling is good for your brain: 

Spinning your wheels also makes 

the hippocampus-a region of the 

brain that controls long-term and 

spatial memory-grow. This part of 

your brain is reducing dramatically 

after the age of 30. Biking helps 

you to retain the memory and avoid 

disorders like Alzheimer’s.

4   Cycling is good for your sex life: 

A study by Cornell University, USA 

found that cycling athletes had the 

ออกไปได้กว่า 5 ปี ผลวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดยังแถมให้อีก
ว่า ผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีที่ป่ัน
จักรยานเป็นประจ�า จะช่วยลด
ความเส่ียงอาการ “นกเขาไม่ขัน” 
ได้กว่า 30%
5  ขับถ่ายง่ายขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจากมหาวิทยาลัย Bristol 
ยืนยันว่าการปั ่นจักรยานจะช่วย
กระตุ ้นให้อาหารไหลผ่านล�าไส  ้
ได้เร็ว ท�าให้การบีบรัดของล�าไส ้
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ขับถ่ายคล่องขึ้น 
เมื่อก่อนผู ้เขียนก็ท้องผูกบ่อยๆ  
แต่ตอนนี้การขับถ่ายดีขึ้นมาก
6  สุขภาพจิตดี การปั่นจักรยาน
ช่วยในการผ่อนคลายความกังวล 
ความเครียดในจิตใจ และในสังคม
ไทยมคีวามเป็นมติรสูง เรามกัจะได้
เจอเพื่อนใหม่ๆ จากการออกไปป่ัน 
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7  เ ป ็ นมิ ต ร กับ ส่ิ ง แวดล ้ อม  
แน่นอนว่าจักรยานไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ อีกทั้งการป ั ่นจักรยาน 
ยั งประหยัดพลังงานมากกว ่ า 
การเดนิถงึ 3 เท่าในระยะทางเท่ากัน

จากท่ีกล่าวมาก็ท�าให้เห็นแล้ว
นะคะว่า การออกก�าลังกายโดยป่ัน
จักรยานน้ัน ท�าให้เกิดประโยชน์
อย่างมากมาย หาเวลาว่างมาปั่น
จักรยานกันเถอะค่ะ 

sexual prowess of men 4-5 years 

younger, and physically fit female 

a t h l e t e s  c o u l d  d e l a y  t h e 

menopause for 5 years too. 

Another  s tudy  by  Harvard 

University found that men aged 

over 50 who cycle regularly have 

a 30% lower risk of “impotence”.

5  Cycling is good for your 

defecation: Health experts from 

Bristol University confirmed that 

bike r iding promotes faster 

movement of waste material 

through your colon, stimulating 

intestinal activity, improving 

defecation system. I eliminate 

feces much easier now after a 

frequent constipation.

6  Cycling is good for your mental 

health: Biking has been linked to 

reduced anxiety and stress. Thai 

society is greatly friendly. You can 

always make new friends among 

cyclists by helping each other.

7  Cycling is good for environment: 

For sure, bicycling does not pollute 

the environment. And cycling saves 

energy of up to three times more 

than walking in the same distance.

       As you can see that bicycling 

has al l  sorts of health and 

environment benefits, just get on 

your bike to find out. 
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|  MEET THE EXPERTS  |

ภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์  
โดยพบประมาณ 6-10% ของสตรท่ัีวไป และพบได้สูงขึน้ถึง 25-50% 
ในกลุ่มสตรีท่ีมีปัญหามีบุตรยาก ในทางกลับกันกลุ่มสตรีท่ีมีภาวะ 
เ ย่ือบุ โพรงมดลูกเจริญผิดท่ี จะพบว ่ามีป ัญหามีบุตรยากได ้ 
สูงถึง 30-50% ดังนั้น จึงเห็นได ้ว ่าภาวะเ ย่ือบุ โพรงมดลูก 
เจริญผิดท่ี มีความสัมพันธ์กับภาวะการมีบุตรยาก

ภำวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับกำรมีบุตรยาก

INFERTILITY AND 
eNDoMetrioSiS

รคน้ีมีสาเหตุ เ กิดจากการท่ีมี เยื่อบุโพรงมดลูก 
ไปเจริญเติบโตตามที่ต่างๆ นอกโพรงมดลูก เช่น รังไข่ 
เย่ือบุอุ้งเชิงกราน หรือเจริญเติบโตแทรกเข้าไปใน

กล ้ามเน้ือมดลูก ท�าให ้ เ กิดป ัญหาช็อคโกแลตซีสต ์  
ผังผืดในอุ ้ ง เชิงกราน และภาวะมดลูกโต เป ็นต ้น 

โดย พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย,  
สูติศำสตร์ นรีเวชวิทยำ-เวชศำสตร์กำรเจริญพันธุ ์
By Dr.Piyaphan Punyatanasakchai,  
Obstetrics and Gynecology (Women) - Reproductive Medicine



ปัญหาการมีบุตรยาก 
กับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ในคนปกติท่ัวไปจะมีโอกาสการตั้งครรภ์ธรรมชาติ 
ในแต่ละเดือนประมาณ 15-20% และลดลงตามอายุ  
แต่ในกลุ่มสตรท่ีีมปัีญหาเยือ่บุโพรงมดลูกเจรญิผิดท่ี มอีตัรา
การตั้งครรภ์ลดลงอยู ่ท่ี 2-10% ต่อเดือน โดยเชื่อว่า 
เยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่นี้ท�าให้เกิดอาการ

1. อวัยวะในอุ้งเชิงกรานผิดรูปร่างไป
2. มีความผิดปกติของการท�างานของท่อน�าไข่และ 

        การตกไข่
3. มีความผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูก
4. มีการลดลงของคุณภาพของไข่
ดังน้ัน สตรี ท่ีมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี 

จึงมักมีปัญหามีบุตรยากร่วมด้วย

ทางเลือกในการรักษา 

ทางเลือกการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มน้ี ข้ึนกับปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ อายุ อาการปวด ความต้องการมีบุตร และความ
รุนแรงของตัวโรคที่ตรวจพบ
 

  การรักษาโดยการใช้ยา :
ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีต้องการมีบุตรน้ัน ไม่แนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม
ฮอร์โมนต่างๆ ในการรักษา ซ่ึงยากลุ่มน้ีได้ผลดีในแง ่
ลดอาการปวด แต่เน่ืองจากยากลุ่มน้ีก็จะท�างานโดย 
กดการท�างานของรังไข่ ท�าให้ผู้ป่วยท่ีต้องการตั้งครรภ์ 
เสียโอกาสในการตั้งครรภ์ในช่วงที่ใช้ยา 

  การรักษาโดยการผ่าตัด :
พิจารณาเป็นรายๆ ไปตามอาการ ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการ

ผ่าตัดทุกราย ซ่ึงถ้าคนไข้จ�าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด 
ส่องกล้องตรวจอยู่แล้ว เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการปวด
รนุแรง และพบรอยโรคระหว่างการผ่าตดั แนะน�าให้ท�าการ
จี้หรือตัดบริเวณรอยโรคออก โดยพบว่าหลังการผ่าตัด 
โอกาสการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจะสูงขึ้นเล็กน้อย

 การรักษาโดยการกระตุ้นไข่ฉีดเช้ือ 
และการท�าเด็กหลอดแก้ว :
พบว่าเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างชัดเจน ไม่ว่าผู้ป่วย 
จะมีความรุนแรงของโรคมากหรือน้อยก็ตาม ในกรณีท่ี 
ผู้ป่วยมีช็อคโกแลตซีสต์ ไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัดเอาซีสต์ออก
ก่อนการฉีดเชื้อ และการท�าเด็กหลอดแก้ว ยกเว้นผ่าตัด 
เพื่อลดอาการปวด หรือต�าแหน่งของซีสต์มีผลท�าให้ 
ไม่สามารถเก็บไข่ได้ เน่ืองจากการผ่าตัดเอาซีสต์ออก  
มีความเส่ียงท่ีไข่จะถูกท�าลายจากการผ่าตัด ซึ่งจะท�าให้
ปริมาณไข่ลดลง จนอาจไม่สามารถกระตุ ้นไข่เพื่อท�า 
เด็กหลอดแก้วในภายหลังการผ่าตัดได้ 

“ยากลุ่มนี้จะ
กดการท�างาน
ของรังไข่ 
ท�าให้ผู้ป่วย
เสียโอกาส 
ตั้งครรภ์ใน
ช่วงที่ใช้ยา”

อาการแสดงของโรค มีได้ต้ังแต่ 
  ไม่มีอาการอะไรเลย ซึ่งพบได้  
20-25% ของกลุ่มผู้ป่วยภาวะนี้  

  อาการปวด ได้แก่ ปวดท้องประจ�าเดือน 
ปวดท้องน้อยเรือ้รงั ปวดท้องน้อยเมือ่มเีพศสัมพันธ์ 
ปวดเวลาถ่ายอุจจาระขณะมีประจ�าเดือน
 ปัญหามีบุตรยาก

Endometriosis is a very common disease of the reproductive 
age that occurs in 6 to 10% of the general female opulation, 
and in 25 to 50% of women with infertility. Conversely, those who 
have been diagnosed with endometriosis are found to have 
problems with infertility as high as 30-50%. Accordingly,  
endometriosis is commonly associated with infertility.

T
he disease involves growth of tissue 

resembling the endometrium in places 

outside the uterus such as ovaries and pelvic 

lining, or into the muscular wall of the uterus, 

causing chocolate cysts, pelvic fibrosis and enlarged 

uterus, etc.

Common signs and symptoms: 

  Asymptomatic, 20–25% of patients may not 

show noticeable symptoms;   

  Pain, including menstrual pain, chronic pelvic 

pain, pelvic pain during sexual intercourse, 

defecation pain during menstruation; 

 Infertility.
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Infertility and endometriosis:

In normal couples, natural fecundity is in the range 

of 15 to 20% per month and decreases with age. 

However, women with endometriosis tend to have a 

lower monthly fecundity by approximately 2 to 10% per 

month. It is generally believed that there is an association 

between endometriosis and these followings:

1. Pelvic anatomy distortion

2. Disorders of uterine tube and ovulatory

3. Endometrial disorders

4. Impaired ovum

These factors, therefore, cause women with 

endometriosis to be associated with infertility  

problems, too.

Treatment options:

The treatment for endometriosis patients is 

essentially depending on age, pain, fertility, and the 

severity of symptoms.  

 

 Medication :
Generally, doctors may not recommend patients who 

want to become pregnant taking supplemental 

hormones. Although these medications are sometimes 

effective in reducing or eliminating the pain of 

endometriosis, they may decrease the ability to get 

“The 
surgical 
method is 
shown to 
improve 
a slight 
increase  
in natural 
pregnancy 
rates”

pregnant during the time of treatment as these drugs 

can block the ovaries from functioning properly.   

 Surgery :
On a case by case basis, depending on symptoms, 

surgical treatment may not be recommended to all 

patients. However, in most cases, such as in patients 

with severe pain, where laparoscopy therapy is 

required, and when endometrial lesions are found 

during surgery, it is recommended that such lesions be 

burned away or excised away. The surgical method is 

shown to improve a slight increase in natural  

pregnancy rates. 

 Ovulation induction (OI) 

with intra-uterine insemination (IUI), 

in-vitro fertilization (IVF) :
These treatments consistently demonstrate increased 

successful pregnancy, regardless of the severity of 

endometriosis symptoms. In the cases where the 

patients have chocolate cysts, it is not necessary to 

undergo surgery to cut away the cysts prior to the OI-IUI 

and IVF. This is exceptional for pain relief surgery or 

when the cyst position may obstruct the ovum, as cyst 

removal surgery can cause damage or death to the 

ovum and inability to induce ovulation after the surgery 

for in-vitro fertilization (IVF).  
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|  BASED ON TRUE STORY  |

บือ้งหลังความน่ารกัของน้องธาม เด็กชายตวัน้อยท่ีอยู่ตรงหน้า คอืความทุ่มเท 
เอาใจใส่ของคนเป็นแม่และพ่อ คุณขวัญใจ จันทรา และคุณธนา พัฒนเตชะ 
เจ้าของธุรกิจสปอร์ตคลับ มาเล่าเรื่องราวกว่าจะมีลูกชายท่ีช่ือมีความหมายถึง

ยศศักด์ิคนนี้ กับค�าว่าครอบครัวท่ีเดินทางมาถึงวนัท่ีชวีติถูกเตมิเตม็อย่างแท้จรงิ

THE BoNDS THAT TIE  
ย่ิงกว่ำลูกคือควำมผูกพัน

ลูกชายมาคนหน่ึง ก็เลยจดุประกายว่าไปปรกึษา
คุณหมอน่าจะดี

▶ คุณหมอใช้วิธีไหนในการรักษา
คุณหมอจะให้ใช้วธิธีรรมชาตคืิอฉดีเชือ้ธรรมชาติ
ก่อน แต่คิดว่าตัวเองคงไม่ปกติแล้วล่ะตอนน้ัน
อายุ 35 แล้ว เลยขอให้คุณหมอฉีดสีเพื่อเช็คดูว่า
ท่อน�าไข่ท่ีเหลืออีกข้างตนัไหม ปรากฏว่าตนัจรงิ 
สเปิร์มเข้าไปได้น้อยมาก คุณหมอตรวจสามด้ีวย 
ซึ่งทางคุณธนาสเปิร์มก็ไม่ได้แข็งแรงมาก และมี
จ�านวนอยู่แค่เพียงไม่ก่ีล้านตัว คือปกติจะต้อง

เยอะเป็น 10 ล้านตัว คุณหมอก็เลยแนะน�าให้ท�า 
อิ๊กซี่ (ICSI)* ส่วนปัญหาตัวเองคือท่อน�าไข่เหลือ
เพียงข้างเดียว และอีกข้างก็ไม่ได้ถูกใช้มา 10 ปี 
แสดงว่าไข่ไม่ได้มเียอะ คุณหมอส่ังกระตุ้นไข่ก็ได้
ไม่ถึง 10 ฟอง ท่ีสมบูรณ์ใช้ได้ก็แค่ 6-7 ฟอง  
คุณหมอต้องการตัวท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ตอนน้ีฟรีซ 
ตัวอ่อนเก็บไว้ 2 ตัวเพราะวางแผนจะมีอีก 

▶ มีอุปสรรคในระหว่างการตั้งครรภ์บ้างไหม
ตอนท้อง 7-8 สัปดาห์มีเลือดไหล คุณหมอท�า
อัลตราซาวน์ปรากฏว่าเลือดไม่ได้มาจากลูก  
แต่มาจากผนังมดลูก ก็ให้แม่ดแูลตวัเอง นอนน่ิงๆ 
คือผนังมดลูกมันเกาะไม่ดี ฮอร์โมน HCG 
(Human Chorionic Gonadotropin) ลดลง  
ซ่ึงปกตจิะต้องสูงขึน้เรือ่ยๆ เพือ่ท�าให้การตัง้ท้อง
ราบรืน่ เพราะท้องไม่ธรรมชาตจิะต้องมยีาช่วยคุม
ฮอร์โมนตวัน้ี แต่ยาทีไ่ด้มาร่างกายเราไม่ตอบรบั 

▶ ความประทับในตัวคุณหมอและเจตนิน
ทุกคนท่ีเจตนินจะจ�าช่ือเราได้ เวลาโทรมาปรกึษา
พีพ่ยาบาลช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรือ่ง เช่น เวยีนหัว
ท�าอย่างไร อันนี้ท�าได้ไหม ฯลฯ แต่ถ้าเรื่องไหน
พีพ่ยาบาลไม่มัน่ใจอกีสักชัว่โมงคุณหมอก็จะโทร
กลับมาหา คุยกับคุณหมอแล้วสบายใจทุกอย่าง 
ได้เจอคุณหมอทุกสัปดาห์จนกระท่ังคลอดเลยค่ะ 
รูสึ้กใกล้ชดิและอบอุ่นใจมาก อะไรท่ีไม่มัน่ใจคุณ
หมอจะบอกเลยว่าไม่ ขั้นตอนไหนเจ็บก็จะบอก
ก่อน อะไรท่ีมีเปอร์เซ็นต์ต�่าคุณหมอก็จะไม่ท�า 
ส่วนตวัศึกษามาเยอะ ก็เลือกท้ังโรงพยาบาลและ
ตัวคุณหมอค่ะ ถ้าไม่มีคุณหมอก็ไม่มีน้องธาม 
และถ้าไปท�าท่ีอื่นก็ไม่ม่ันใจเลยว่าจะดีจะง่าย
เหมือนที่นี่ไหม ในระหว่าง 10 เดือนที่อยู่กับคุณ
หมอ ชดัเจนและเป๊ะทกุเรือ่งค่ะ คุณหมอบอกว่า
วันไหนท่ีผมไม่อยู่หรือมาไม่ทันนัด คุณหมอท่ีน่ี
ทุกคนมีความเชี่ยวชาญและช�านาญเท่ากัน  
ทุกคนใช้แล็ปห้องเดียวกัน พยาบาลคนเดียวกัน 
แต่ก็ไม่เคยมีวันไหนที่คุณหมอไม่อยู่เลยนะคะ

▶ ความทรงจ�าในวันคลอด
บอกคุณหมอว่าฤกษ์คลอด 11.00-12.00 น.  
วันที่ 27 กรกฎาคม 2014 ปรากฏว่าไปนอนรอ
คลอดแล้วแต่คุณหมอไม่มีท่ีจอดรถ เจ้าหน้าท่ีใน
ห้องคลอดทุกคนก็ลุ้นกันใหญ่ว่าคุณหมอจะมา
ทันไหม ก็ได้ยนิคุณหมอคุยกันว่าเช่ือไหมหมอจะ
ต้องจอดรถที่ริมถนนแล้ววิ่งมาแน่ๆ ซึ่งคุณหมอ
วิ่งมาถึง 11.10 น. ทุกคนถามว่าจอดรถริมถนน
ใช่ไหม คุณหมอบอกวันน้ีผมจอดริมถังขยะ 
(หัวเราะ) คุณหมอก็ถามว่าเอา 11.00 ก่ีนาทีดี  
ก็บอกว่า 1 หมดเลยแล้วกันค่ะ 11.11 น.  
คุณหมอก็บอกขอเป็น 11.12 น. แล้วกันเนอะ
เ ผ่ือจะได ้ กินพิซซ ่ าฟรี  ซ่ึ ง ทุกคนก็ข� า กัน 
บรรยากาศวนัน้ันสนุกมคีวามสุขไม่เครยีดเลยค่ะ  

▶ อะไรคือปัญหาที่ท�าให้มีบุตรยาก
แต่งงานกันมา 11 ปีค่ะ เคยท้องเมื่อแต่งงานได้ 
2 ปีแรก ท้องนอกมดลูกแต่ไม่รูต้วัว่าท้อง มารู้ตวั
ตอนท่อน�าไข่แตก คือถุงน�้าในท่อน�าไข่ตัน พอไข่
ไปฝังตรงน้ันก็ท�าให้แตก ไปรู้ตัวที่โรงพยาบาล 
หมอก็ให้ตดัท่อน�าไข่ท้ิงไปข้างหน่ึง จากนัน้ก็ไม่ได้
คุมก�าเนิดและไม่ได้คิดว่าต้องรบีอะไร เท่ียวกันไป
ท�างานกันไป คิดว่าคู่เราไม่มีปัญหาอะไร

▶ รู้จักเจตนินได้อย่างไร
พีช่ายคุณธนาเคยไปหาคุณหมอท่ีเจตนิน แล้วได้

เรื่องและภำพ กองบรรณาธิการ
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T
he loveliness of Lil’ Tham, our adorable baby boy, does not come 
out of nowhere but his parents’ attentive cares and affection. 
Mrs. Kwanjai Chandra and Mr. Thana Pattanatecha, business 

owners of sports club, share with us their success story of having this 
son, whose name refers to a prestigious title, and his meaning to their 
family, arriving their truly fulfilled days.

▶ น้องธามเป็นเด็กอย่างไร
เล้ียงง่าย ไม่งอแงเลย อารมณ์ดี มีอยู่ช่วงหน่ึง 
ท่ีน้องธามตดิมอื วางปุ๊ปร้องไห้ ไม่รูจ้ะท�าอย่างไร 
ก็โทรไปปรึกษาคุณหมอ แทนท่ีจะปรึกษาหมอ
เดก็ (หัวเราะ) คุณหมอก็บอกเพราะคุณท�าจนลูก
ชิน คุณหมอแนะน�าให้วางเลยพร้อมกับพูดข�าๆ 
ว่า ผมไม่เคยเห็นเด็กคนไหนตายจากการร้องไห้
เลย และพอท�าตามท่ีคุณหมอแนะน�าน้องธาม 
ก็ไม่ติดมือไม่งอแงร้องไห้อีกเลย

▶ ต่อจากนี้วางแผนครอบครัวไว้อย่างไร
ตอนน้ียงัเก็บตวัอ่อนแช่แขง็ไว้ 2 ตวั ก็ปรกึษากับ
ทางคุณหมอว่าอยากมอีกี คุณหมอกบ็อกไม่ต้อง
รบีเพราะตวัอ่อนท่ีมอียูก็่อายเุท่าคุณแม่เมือ่ตอน
อายุ 35 ปี เขาไม่ได้แก่ไปตามเรา คุณหมอไม่ได้
ดูแลแค่เราแต่ถามไปถึงลูกด้วยว่าเป็นอย่างไร
บ้าง ซนไหม กินข้าวได้ไหม มีใครช่วยเล้ียง เราก็
บอกเล้ียงกันเอง คุณหมอก็เลยบอกยังไม่ให้รีบ
ท้องคนต่อไป ขอให้น้องธามรูเ้รือ่งก่อน คุณหมอ
เหมือนคนในครอบครัว เหมือนพี่เหมือนพ่อ

▶ มีลูกท�าให้ชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไร
เมื่อก่อนก็อยู่กันแบบต่างคนต่างท�างาน ไม่ค่อย
มอีะไรคุยกัน พอมลูีกก็คุยเรือ่งเดียวกัน ไลน์หากัน
ทั้งวัน ใครอยู่กับลูกก็จะส่งรูปหาอีกคน วันนี้ลูก
กินข้าวได้เยอะไหม เดี๋ยวน้ีไปเท่ียวไหนก็จะไป
กันแบบครอบครัว สนุกดีค่ะ 

▶ แนะน�าอะไรสักนิดส�าหรับคู่ที่ยังไม่มีลูก
จรงิๆ แล้ว ไม่มอีะไรแน่นอนว่าท�าแล้วจะติดหรอื
ไม่ติด แต่ทุกคู่มีโอกาส แค่รอจังหวะ รอสุขภาพ
พร้อม ที่เจตนินมีเคล็ดลับเยอะ เช่น วันฉีดเชื้อ 
วันเก็บไข่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร คือใส่ใจแม้ 
รายละเอยีดเล็กน้อยเหล่าน้ี ขอให้เลือกคนท่ีดแูล
เราดีๆ การตั้งท้องก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เข้าใจ
ว่าพ่อแม่ทุกคนเครียดค่ะ แต่คุณหมอจะบอก 
ทุกครั้งว่า ปัจจัยเดียวท่ีจะท�าให้ส�าเร็จ คืออย่า
เครียด ให้เชื่อมั่นในตัวคุณหมอแล้วจะดีเอง

ต้องขอขอบคุณเรื่องราวสุดแสนประทับใจ 

ของครอบครัวน้ี ท่ีช่วยเน้นย�้าให้ความหมาย
ของค�าว่าครอบครัวเด่นชัดมากย่ิงข้ึนไปอีก  
จ า ก ค ว า ม รั ก ก ล า ย เ ป ็ น ค ว า ม ผู ก พั น 

ด้วยโซ่ทองคล้องใจท่ีกลายเป็นความอบอุ่น 

ของทุกคนอย่างแท้จริง 

we use a natural method, the IUI. But I think 

that my body is not normal so I told the doctor 

not to waste time. I was 35 already and I didn’t 

want to wait any longer. I asked for a 

hysterosalpingogram to check whether the 

remaining fallopian tube was blocked or not. 

And it was true. The fallopian tube was 

obstructed sperms to go through.

▶ What was the treatment used by the 

doctor?

They also investigated my husband. Thana’s 

sperm was not that healthy and the amount 

was quite low, only a few millions, compared 

to the normal condition of 10 million sperms. 

So they decided that this couldn’t be done 

naturally and eventually the ICSI* was 

recommended. For me, the problem was that 

▶ What are the problems of your infertility?

We’ve been married for 11 years. I got 

pregnant during our second anniversary but 

it was the ectopic pregnancy. Before we knew 

it, my fallopian tube was broken because the 

embryo was implanted in the blocked oviduct. 

I was recovered in a hospital when the doctor 

had removed one of my fallopian tubes. After 

that, no contraceptives are taken. And we 

don’t think that we’re in a hurry because we 

have no problem. So we just work and travel, 

living our normal lives.

▶ How did you know about Jetanin?

Thana’s brother came to see a doctor here at 

Jetanin and he was successful, having a son. 

This sparked the idea that it’d be better to 

consult a doctor. At first, the doctor suggested 

คุณขวัญใจ จันทรา  อายุ 36 ปี                  
คุณธนา  พัฒนเตชะ อายุ 35 ปี                  
ด.ช.ธาม  พัฒนเตชะ อายุ 1 ปี                   
Mrs.Kwanjai  Jantra  Age: 36 years old                
Mr.Thana  Phathanatecha   Age: 35 years old
Master Time  Phathanatecha   Age: 1 years old
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not to rush because the embryo freezes its 

age of the mother, 35 years, in my case. It 

won’t get older. The doctor doesn’t care about 

us only. He also asks about our child, like how 

Lil’ Tham is, how naughty he is, his food 

consumption, etc. He also asked whether we 

have others to help in raising Lil’ Tham or not. 

When we replied that we raise him by 

ourselves, he told us not to rush in having 

another child, waiting for Lil’ Tham getting a 

bit older. So the doctor seems to be our family 

member, like a father a brother.

▶ How does having children affect your 

family life? 

Before, we were alone by ourselves. It was 

like we just did our jobs. We didn’t talk much. 

But after having the baby, we are talking about 

the same things. From the very few calls like 

before as we didn’t know what to talk about, 

now we send Line messages all day long, 

sending the baby’s pictures, his foods and 

his whereabouts. Now we go to places 

together as a family. It is really enjoyable.  

▶ Any advice for the couples without 

children?

Well, it is uncertain whether it will succeed or 

not but all couples have a chance. You just 

wait for your right moment and when your 

physical health is ready. But at Jetanin, 

there’re a lot of tips, such as what to do on 

the IUI and ovulation induction days. They pay 

attention to even these little details. Just 

choose the ones who give us good cares and 

your pregnancy will be a very simple matter. 

I understand that everyone is stressed. But 

our doctors said that the only successful factor 

is not to be stressed. Just have confidence in 

your doctor.

We are grateful to this family for showing us 

the clearer meaning of family. Their affection 

creates this profound relationship with the 

gold chain holding their hearts together. 

Eventually, this brings happiness to the warm 

family and all members. 

*ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซ่ี” เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการปฏิสนธิส�าหรับผู้มีบุตรยาก 
ICSI คือการน�าเอาสเปิร์มที่ดีที่สุดหนึ่งตัว ผสมไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสม ในการปฏิสนธิหนึ่งใบจะใส่สเปิร์มเข้าไปในไข่โดยตรง วิธีการนี้ให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหา
การปฏิสนธิแบบผิดปกติ อันเนื่องมาจากไข่และสเปิร์ม เช่น การเกิดการผสมด้วยสเปิร์มหลายตัว หรือสเปิร์มไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ (ZP) เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น
*ICSI is short for intra-cytoplasmic sperm injection, a fertilization taking place outside of the body, performed in a laboratory. It is another option that is used for 
the treatment of severe cases of infertility. ICSI involves the selection of the only one best sperm to be injected directly into a mature egg. The method yields a 
satisfying result and helps reduce disorders of fertilization, such as a fertilization by more than one sperm (polyspermy), sperm inability  
to timely penetrate the egg, etc.

were so clear and precise about everything. 

The doctors will tell you when they’re not in 

or can’t make it with our appointment. But all 

of the doctors here have the same expertise 

and skills. They all use the same labs and the 

same nurses.

▶ What is your memory of the delivery day?

We told the doctor that the auspicious time of 

the birth was during 11:00 to 12:00 hours on 

July 27, 2014. When I was lying in the delivery 

room waiting, the doctor couldn’t find a 

parking space so everyone in the room was 

keeping their fingers crossed and eagerly 

awaited him to make it in time. Everything was 

ready, just waiting for the doctor to start the 

caesarean section. I overheard they talked to 

each other that the doctor would park by the 

road and run up here. So he arrived at 11.10 

and ran to the room. When asked if he parked 

by the road he said that day he parked by the 

garbage bin (laugh). So the atmosphere was 

lifted, not tense at all. The doctor asked what 

minute of the 11 hours I wanted. I told him 

eleven. And he said well how about 11:12 in 

case we’d get free pizzas. Everyone was 

laughing. It was the fun and happy atmosphere, 

not very tense at all.  

▶ How was it in raising your baby?

Raising Lil’ Tham is very easy. He’s not 

petulant. He’s like an easy going person, not 

the moody one. But there was once he’s so 

attached to my embrace. He didn’t let me put 

him down. Every time I put him down, he’d 

cry. I didn’t know what to do so I called the 

doctor, instead of the pediatrician (laugh). He 

told me to lay him down and said laughingly 

that he’d never seen a child cried to death. 

After I did what he told, Lil’ Tham just stop 

being neither attached to the embrace nor 

crying petulantly.

▶ How about your family planning?

Now we still have two more embryos in the 

storage deposited. We consulted with the 

doctor to have another child but he told us 

my only oviduct had not been used for 10 

years, and the eggs were not that many also. 

The doctor told me to do the ovulation 

stimulation, which produced less than 10 eggs, 

with only 6-7 healthy ones and we would like to 

have a healthiest embryos. Now, we freezed 

and stored our two embroyos for future use, 

giving us flexibility in family planning. 

▶ Were there any anxiety during pregnancy?

There was a bleeding during week 7-8. The 

ultrasound result showed that the blood 

wasn’t from the embryo but my uterine wall. 

I was told to take a bed rest by lying still 

because the implantation wasn’t that good. 

My HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 

also decreased. This hormone is normally 

increasing gradually to allow a smooth 

pregnancy. Because the method we used 

was unnatural, I was required to take some 

medication to help control this hormone but 

my body didn’t accept it. 

▶ What is your impression of the treatment, 

the doctors and the hospital?

Everyone at Jetanin remembers my name. I 

can call to discuss with the nurses about any 

issues, such as what to do when I get 

dizziness, what I can do, etc. But if the nurses 

are uncertain, about an hour or so a doctor 

will call back. Talking to a doctor makes me 

feel at ease about everything. We came to 

see our doctor every week until the delivery. 

We feel very close and comfortable. Jetanin 

doctors are straightforward. When they are 

unsure about anything they’ll tell us so. Very 

relieved talking to them. Which procedure 

would hurt, they’ll inform us beforehand. What 

might results a low percentage, they won’t do 

it. I personally researched about this quite a 

lot so I decided to choose both the hospital 

and the doctors here. If it weren’t for the 

doctors, there wouldn’t have been Lil’ Tham, 

today. If we went to somewhere else, we 

weren’t so sure it could be smooth and easy. 

It’s very easy here. The first time simply works. 

During the 10 months with them, the doctors 
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ชีวิตท่ีพรั่งพร้อมในฐานะลูกชาย
เจ้าของบริษัทปูนซีเมนต์ใหญ่ระดับ
ประเทศ คุณภากร เล่ียวไพรัตน์  

(คุณเรย์) ยังคงขาดและรอคอยบางส่ิง
บางอย่างอยู่ เช่นเดียวกันกับคุณสุรภา 
(คณุปุ๊บ) ผู้เป็นภรรยา แต่วนันีก้ารรอคอย 
ได้ขยับเข ้าใกล้ความจริงไปอีกก้าว 
กับความส�าเร็จในการตั้งครรภ ์ ได ้  
6 เดือน และเตรยีมคลอดลูกสาวฝาแฝด
ในช่วงเดือนมกราคม ซ่ึง ณ เวลาท่ีคุณ
ก�าลังอ่านบทความนี้ เด็กน้อยท้ังคู่คง
ลืมตาดูโลกและเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไป
ของครอบครัวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

CONFIDENCE 
LEADS TO  
SucceSS 
ควำมเช่ือม่ัน 
น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

4 มติิ คุณหมอน่ารกัมาก ใจเย็น และมคีวามสขุกับ
การท�างานมาก คุณหมอบอกว่าเหน็เด็กในท้องแล้ว
มคีวามสขุ ท�าอลัตราซาวน์ได้ท้ังวนัเลย คือถ้าวนัไหน
ไปพบคุณหมอสมศร ีวนันัน้ผมจะต้องไปด้วยครบั

▶ คดิว่าการมีลูกท�าให้ชวีติครอบครวัเป็นอย่างไร
คุณปุ๊ป ท�าให้คุณพ่อเขารู้ว่าจะท�างานหาเงินมา 
เพือ่อะไร คือเพือ่ซ้ือของให้ลกู (หวัเราะ) 
คุณเรย์ ผมเพิ่งกลับจากแคนาดาก็ซ้ือของมาให้ลูก
เยอะ ไม่ค่อยเห่อหรอกครบั ท�าตู้เสือ้ผ้าและท�าห้อง
ให้ลกูสาวฝาแฝดเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว
คณุปุ๊ป เราเป็นห่วงกันมากข้ึน ก่อนหน้านีส่้วนใหญ่
ก็ต่างคนต่างอยู่ ต่างท�างาน ไปไหนมาไหนก็ไปเอง 
ทุกวันนี้เราก็ได้ใกล้ชิดกันมากข้ึนทุกๆ วัน มีไปรับ 
ไปส่งดูแลกันอย่างดี

▶ อยากแนะน�าอะไรส�าหรบัคู่ทียั่งไม่มลูีกบ้าง
คณุเรย์ เพือ่นผมหลายคนก็ยังไม่ประสบความส�าเรจ็
กับการมีลกู แต่แค่การบอกว่าสู้ๆ  นะ เด๋ียวก็มเีอง สู้ๆ 
แต่ไม่ท�าอะไร ไม่ไปหาหมอ แค่ก�าลังใจอย่างเดียว 
ผมว่าไม่พอ 
คณุปุ๊ป คือเกือบ 2 ปีท่ีได้เจอคุณหมอ เราเช่ือมัน่ 
ในคุณหมอมากค่ะ อยากจะบอกกับคนท่ียังไม ่
ประสบความส�าเรจ็นะคะว่าอย่าเพิง่ท้อ ถ้าอยากท่ีจะ
มลีกูจรงิๆ อยากให้ลองเข้าไปปรกึษาคุณหมอดูค่ะ

ท่ีต ้องลุ ้นกันต่อก็คือ เม่ือคุณแม่สนุกกับการ 

ต้ังครรภ์ จึงวางแผนมีเจ้าตัวเล็กต่ออีกสองคน  
ถ้าเป็นเช่นน้ันบ้านน้ีก็จะมีเด็กส่ีคนท่ีจะท�าให้โลก 

ท้ังใบของพ่อและแม่สนุกสนานขึน้อกีไม่น้อยเลย 

▶ คดิว่าอะไรคอืสาเหตุทีท่�าให้ไม่มลูีก
คณุปุ๊ป คืออยากมลีกูต้ังแต่แต่งงานเมือ่ 4 ปีท่ีแล้ว
แต่ก็ไม่มีสักที ท้ังท่ีร่างกายก็ปกติดีกันท้ังคู่ คิดว่า 
อาจจะด้วยสามีเดินทางบ่อย ตัวปุ๊ปเองก็ท�างานเยอะ  
อาจจะเครยีดด้วย

▶ รูจั้กสถานพยาบาลเจตนินได้อย่างไร
คณุปุ๊ป คุณแม่สามเีคยเป็นอาจารย์หมอ ซ่ึงรูจั้กกับ
คุณหมอท่ีโรงพยาบาลเจตนิน ท่านก็แนะน�าให้มา  
พอมาถึงคุณหมอแนะน�าให้ท�า อิก๊ซ่ี (ICSI) เพราะเหน็
เราไปท�าท่ีอืน่มาเยอะแล้ว (หวัเราะ) 
คุณเรย์ วิธีนี้เป็นวิธีท่ีมีเปอร์เซ็นต์การต้ังครรภ์ 
สงูท่ีสดุครบั
 
▶ ใช้เวลาก่อนจะท้องนานแค่ไหน
คณุปุ๊ป ประมาณ 1 ปี 5 เดือนค่ะ คือท�าอิก๊ซ่ีครัง้
แรกใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ติด ก็พกัร่างกายไปอกีเกือบปี 
จากนัน้ก็ไปฉีดเช้ืออกีครัง้โดยการท�า IUI* ก็ไม่ติดอกี 
แต่ตอนท�าอิก๊ซ่ีครัง้แรกยังเหลอืไข่สองใบนีท่ี้เราฝาก
แช่แข็งไว้ ก็เอาตัวอ่อนสองตัวนีม้าลองใส่ก่อน ถ้าไม่
ท้องก็ค่อยมาเริม่ต้นกันใหม่ 
คณุเรย์ ตอนท้องครัง้แรกใส่ตัวอ่อนแล้วให้นอนเฉยๆ 
ก็หลุดไปโดยไม่มีเหตุผลอะไร แต่ครั้งท่ีสองนี้ข้ึนลง
บันได และก็ไปเท่ียวยุโรปกันต่อเลย ไม่ได้นอนนิง่อยู่
บ้านมีคนเสิร์ฟอาหารเหมือนท้องแรก (หัวเราะ)  
เราไปเท่ียวโครเอเชียกันแบบเดินป่าข้ึนเขาตลอด  

คือไม่เครยีดอะไรเลย แสดงว่าลกูเราลยุเนอะ (พลาง
หนัไปเออออกับภรรยาท่ีก�าลงัย้ิมหวาน)

▶ มีอาการแพ้ท้องหรอืมีความกังวลอะไรบ้างไหม
คณุปุ๊ป แปลกใจมากเหมอืนกันท่ีตัวเองไม่แพ้ท้องเลย 
ซ่ึงท้องแฝดส่วนใหญ่มักจะแพ้กัน ส่วนเรื่องความ
กังวล ปุ๊ปว่าการมทัีศนคติทีดี่เป็นสิง่ส�าคัญ ปกติเป็น
คนไม่ค่อยกลวัอะไร คนอืน่ท�าได้เราก็ต้องท�าได้ ก็เลย
ท�าให้ลดความกังวลลงไป
คณุเรย์ คุณปุ๊ปเขาเป็นคนสูด้้วยครบั
คณุปุ๊ป ชอบตอนท้องค่ะ มคีวามสขุ อยากท้องอกี

▶ คณุหมอให้ดูแลตวัเองอย่างไรบ้าง
คณุปุ๊ป ตอนท้องก็ใช้ชีวติปกติค่ะ เพราะลกูก็ไม่ได้มี
ปัญหาอะไร ไปออกก�าลังกาย เล่นโยคะคนท้อง  
นีท้่องจะ 6 เดือนแล้วยังไม่เมือ่ยไม่ปวดหลงัเลยค่ะ 
แต่ต้องมีครูคอยดูแลคุณหมอให้เล่นโยคะได้ไม่เกิน
ท้อง 7 เดือนค่ะ คุณหมอจะเป๊ะเรือ่งน�า้หนกัตัวแม่มาก 
ควบคุมเราว่าเดือนนี้อย่าให้น�้าหนักเกินก่ีกิโลกรัม  
เราก็ต้องลดแป้งลดน�า้ตาล

▶ ความประทับใจในตัวคณุหมอและโรงพยาบาล
คณุปุ๊ป ประทับใจท่ีคุณหมอใส่ใจดีและตรงต่อเวลา
มาก และก็ชอบท่ีเวลามีอะไรก็โทรปรึกษาได้ เช่น  
วนันีใ้ห้มาเก็บไข่ วนัไหนท�าอะไร ฯลฯ จะค�านวณยา
ให้เราด้วยความช�านาญและประสบการณ์ คุณแม่ 
ท่ีไปพร้อมกันเคสเหมือนๆ กัน แต่ยาท่ีได้รับจะไม่
เหมือนกัน แสดงว่าคุณหมอใส่ใจรายละเอียดของ 
คุณแม่แต่ละคนดีมาก
คณุเรย์ ผมประทับใจคุณหมอสมศร ีท่ีอลัตราซาวน์ 

คุณสุรภา เล่ียวไพรัตน์ (คุณปุ๊บ) อายุ 32 ปี
คุณภากร เล่ียวไพรัตน์ (คุณเรย์) อายุ 35 ปี

Mrs.Surapa Leopairut (Khun Pop) Age: 32 years old
Mr.Pakorn Leopairut (Khun Ray) Age: 35 years old
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L
iving his life abundantly as the country’s leading cement business 
owner’s son, Mr. Phakorn Liaophairut, or Khun Ray even  
mentioned that he still lacks and is waiting for something. The same 

waiting goes to his wife, Khun Surapha, or Khun Poup. Today, this 
wait moves another step closer to reality. With their successful  
pregnancy, now in month six, they are expecting the twin girls in 
January 2016. And as you are reading this, the beautiful sisters will 
have been welcomed to the world already.
▶ Do you think what was preventing you from 

having children?

Khun Poup: I always wanted to have a baby since 

our wedding, four years ago, but we couldn’t despite 

our healthy physical conditions. I think this might 

be because my husband traveled frequently. And I 

also worked hard and got stressed sometimes.

▶ How did you get to know about Jetanin?

Khun Poup: My mother in law used to be a medical 

professor and she knows some doctors here. So, 

she recommended that we came to Jetanin. 

Scarcely had we arrived when the doctor advised 

us to undergo ICSI because we had been through 

this a lot. Somewhere else (laugh).

Khun Ray: This method has the highest percentage 

of successful pregnancy. 

▶ How long did it take you before you are pregnant?

Khun Poup: About a year and 5 months. In the first 

ICSI, the implantation didn’t go as planned. So, I 

had to let my body take a rest for nearly a year. After 

that we went through the second time by IUI*. But 

again it didn’t work well. However, there were two 

eggs left from the first ICSI that we deposited in the 

laboratory. So we decided to give these two embryos 

a try. If it didn’t work out we could then start again.

Khun Ray: In her first pregnancy, after the 

operation, what she did was lying down all day long 

but the fetus just didn’t remain. But in this second 

time, she climbed up and down the stairs. We even 

took a trip to Europe at once. Unlike before, she’s 

not laying still waiting for somebody to feed her in 

bed. We went hiking up the hill in Croatia. We’re 

not so worried anymore. This means our girls are 

quite adventurous, aren’t they?

▶ Are there any morning sickness and anxiety? 

Khun Poup: Much to my surprise, I didn’t have any 

morning sickness. Normally, most twin pregnancies 

advice. For example, when to come in for the egg 

collection and when to do what, etc. They’ll 

specifically prescribe us our own medication with 

their expertise and experience. Mothers of the very 

same cases at the same time even received different 

medication. It shows that they’re truly attentive to 

individual details of each mother very closely. 

Khun Ray: I’m impressed with Dr. Somsri who gave 

the four-dimensional ultrasound. She is so friendly. 

Very calm. And she seems so happy at her work. 

She told us that she is very happy every time she 

sees babies in the wombs and that she can operate 

the ultrasound all day long. Whenever we have an 

appointment with Dr. Somsri, I'll clear my schedule 

and come to see her with my wife.

▶ How does having children change your family life?

Khun Poup: It helps the daddy to know what he’s 

earning money for. To buy stuff for our kids (laugh).

Khun Ray: I just came back from Canada, with 

plenty of stuff for my girls. Quite not crazy about 

them, right? We just finished decorating a wardrobe 

and a room for the twin girls.

Khun Poup: We look out for each other more. 

Before this, we just live and work by ourselves most 

of the time. Today, we’re closer, even more each 

day. Pick each other up or go to places together. 

▶ Any advice for couples without children?

Khun Ray: Many of my guys are not yet successful 

in having kids. But telling them to keep fighting and 

the baby will come one day by doing nothing or 

going to the doctor is not enough. Just an 

encouragement to me is not enough ... 

Khun Poup: For almost two years that we have 

been seeing the doctors, we so much believe in 

them. I’d like to tell those who are not successful, 

don’t be discouraged just yet. If you really want to 

have a baby, why don’t consult the doctor.

It is unbelievable that these tiny new members who 

are about to arrive can change this family this much. 

We’re thankful to Khun Phakorn and Khun 

Surapha’s family for this interview that is filled with 

smiles, laughter and happiness. And when the 

mommy is happy and enjoys being pregnant, the 

daddy simply cannot wait to make a plan for two 

more little babies in the near future. And if so, this 

home will have four children to fill the parents’ world 

with joy and cheerfulness. 

*IUI (Intra-Uterine Insemination) การฉีดน�้าอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง คือ การน�าน�้าอสุจิที่ได้รับการคัดแยกมาแล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกขณะที่มีการตกไข่ จากนั้นตัวอสุจิ 

จะว่ายจากโพรงมดลูกไปทางท่อน�าไข่ และผสมกับไข่ด้วยตัวเองต่อไป
*IUI stands for intra-uterine insemination, an injection of sperm directly into the uterus of a woman. IUI involves depositing sperm, specifically separated, into the 
woman's uterus when she is ovulating. Then the fast moving sperm will pass into the uterus and through the fallopian tubes to further fertilize an egg by itself.

often trigger morning sickness. And for the anxiety, 

I think that having a positive attitude is important. 

Basically, I am not afraid of anything. If others can 

do, so I can. That’s why I have less concern. 

Khun Ray:  My wife is a woman with fighting spirits.

Khun Poup:I like it when I’m pregnant. I am so 

happy. I want to get pregnant again (laugh).

▶ What was the advice that the doctor gave for 

the prenatal care?

Khun Poup: Just live a pregnant woman’s normal 

life because my babies don’t have any problems. 

I go exercise, taking pregnancy yoga classes. Now 

that I’m pregnant in my month six, I haven’t 

experienced any back pain. This must be under 

close care of my guru, anyway. The doctor allows 

yoga classes up to month seven. They are very 

precise about my weight, giving a control over my 

weight for each month, not to become overweight. 

So I need to reduce starch and sugar consumption.

▶ What is your impression of the doctors and the 

hospital?

Khun Poup: I’m impressed with the doctors’ good 

cares and punctuality. I also like it that every time 

we have problems we can call and ask for some 
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แนวคิดเบื้องหลังการสร้างเครือข่ายทางสังคมหรือ “social 
networking” ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะตั้งแต่มนุษย์ถือก�าเนิดขึ้นมา 

เราก็มองหาวิธีติดต่อ สร้างเครือข่าย และน�าเสนอสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ
ตัวเองกับคนอื่นๆ อยู่เสมอ แต่ในยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบันนี้ ความหมาย

ของการสร้างเครือข่าย (และแนวโน้ม) กลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้
คือเครือข่ายออนไลน์ 9 ช่องทางท่ีมาแรงและอยู่ในกระแส 

ควรค่าแก่การท�าความรู้จัก 

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีทรงอิทธิพลมำกที่สุดในปี 2016

The concepts behind “social networking” aren’t anything 
new – ever since there have been humans, we have been 

looking for ways to connect, network, and promote with one 
another – but they’ve taken on an entirely new meaning (and 

momentum) in the digital age. Below, you’ll find what I 
consider to be the 9 most important channels and tools you 

need to be aware of.

THE WORLD’S MOST IMPORTANT  
SociaL MeDia IN 2016

เรียบเรียงโดย กองบรรณำธิกำร
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1 
ทวติเตอร์
บางที “ทวิตเตอร์” อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียท่ีเล่นง่ายท่ีสุด อีกท้ังยังสนุก
และน่าสนใจ แม้จะมีข้อจ�ากัดคือสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร 

แต่น่ันก็เกินพอส�าหรบัการโพสต์ลิงค์ แชร์รปูภาพ หรอืแม้แต่แชร์ไอเดยี หรือแลกเปล่ียน
ความคิดกับเหล่าคนดังในวงสังคมท่ีคุณชื่นชอบ หน้าตาของทวิตเตอร์เป็นมิตรกับผู้ใช้ 
คือเรียนรู้ง่ายและใช้ง่าย อีกทั้งการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ก็สามารถท�าได้ภายในไม่กี่นาที
1 Twitter Perhaps the simplest of all social media platforms, Twitter also just 

happens to be one of the most fun and interesting. Messages are limited to 140 

characters or less, but that’s more than enough to post a link, share an image, or 

even trade thoughts with your favorite celebrity or influencer. Twitter’s interface 

is easy to learn and use, and setting up a new profile only takes minutes.

2 เฟซบุค
หลายคนมองว่า “เฟซบุค” คือค�าจ�ากัดความของโซเชียลมีเดีย เพราะเฟซบุค
เป็นเว็บไซต์เพียงเว็บเดียวท่ีคุณมีแนวโน้มจะได้เจอเพื่อนเก่า เพื่อนร่วมงาน 

และญาติท่ีกระจัดกระจายอยู่รอบๆ และดึงกลับเข้ามาสู่วงชีวิตคุณได้ แม้ว่าเฟซบุค
โดยหลักแล้วจะเป็นแหล่งส�าหรับแชร์รูปภาพ ลิงค์ และความคิดส่วนตัวชั่วขณะน้ัน 
และแสดงความเป็นตัวตนของผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันในการ
สนับสนุนแบรนด์ หรือองค์กรที่ตนสนใจ หรือชื่นชอบ โดยการเป็นแฟนเพจได้อีกด้วย
2 Facebook Considered to be synonymous with “social media” by some, 

Facebook is the one site where you’re likely to find friends, colleagues, and 

relatives all floating around. Although Facebook is mainly centered around sharing 

photos, links, and quick thoughts of a personal nature, individuals can also show 

their support to brands or organizations by becoming fans.

3 ลิงค์อนิ
เป็นโซเชียลมีเดียในกระแสหลักเพียงตัวเดียวท่ีเน้น
ด้านธุรกิจ “ลิงค์อิน” เป็นการเปิดพื้นท่ีในโลก

ไซเบอร์ให้แก่เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ เป็นแหล่งชั้นยอดท่ีคุณ
จะได้พบลูกค้า ท�าความรู้จักกับผู้ขาย หาคนท�างาน และ
ตดิตามข่าวธรุกิจหรอือตุสาหกรรมใหม่ๆ ถ้าคุณมเีรือ่งเก่ียว
กับบริษัทหรืออาชีพที่ต้องการน�าเสนอ คุณก็อาจเข้ามาใช้
ประโยชน์จากลิงค์อินได้
3 LinkedIn One of the only mainstream social media 

sites that’s actually geared towards business, LinkedIn 

is to cyberspace what networking groups once were 

to local business communities. It’s great for meeting 

customers, getting in touch with vendors, recruiting 

new employees, and keeping up with the latest in 

business or industry news. If it matters to your company 

or career, you can probably do it on LinkedIn.

4 ซงิ 
พื้นท่ีส�าหรับการ
สร ้างเครือข ่าย

ทางอาชีพ การหาและ
จ้างงาน “ซิง” ได้รับการ
ยอมรับท่ัวโลกและเน้น
ในส่ิงท่ี ลิงค ์อินยังขาด 
แม้ว่าจะถูกเข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นพื้นท่ีส�าหรับหา
งาน แต่พื้นท่ีท่ีน่ีจริงๆ 
แล้วก็มีบทความและกลุ่ม
ต่างๆ มากมายท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาความสัมพันธ์
กับซัพพลายเออร์ เพ่ือน
ร่วมงาน และแม้แต่ผู้น�า
ในอุตสาหกรรม
4 Xing  Another 

professional networking 

and recruitment site, 

Xing has the global 

presence and focus 

that LinkedIn lacks. 

Although i t  can be 

mistaken for  a job 

search portal, the site 

actually has a number 

o f  f e a t u r e s  a n d 

communities that make 

i t  easy to  develop 

r e l a t i o n s h i p s  w i t h 

suppliers, colleagues 

a n d  e v e n  t h o u g h t 

leaders within industry.

5 กูเกลิพลัส 
โซ เชี ยลมี เ ดี ย
ท่ีก�าลังมาแรงตวั

น้ีจริงๆ เปิดตัวไปเมื่อ
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยน�า
ข ้อดีของเฟซบุ ค กับ
ทวิตเตอร์มารวมกันไว้
ท่ี เดี ยว  พร ้อม ท้ั งมี
หน ่ วยส นับส นุน คือ
เครื่องมือการสืบค ้น
ข้อมลูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
อย ่างกู เ กิล ส�าหรับ 
“กูเกิลพลัส” โซเชียล
มีเดียท่ีกูเกิลคิดค้นมา
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการอนัหลากหลาย
ข อ ง ค น ทุ ก เ พ ศ วั ย 
คุณสามารถเพิ่มเน้ือหา
ใหม่ ไฮไลท์หัวข้อได้โดย
การท�าแฮชแท็ก หรือ
แม้แต่จัดหมวดหมู่กลุ่ม
เพื่ อน เป ็ น ว ง สั งคม
ย่อยๆ นอกจากนี้กูเกิล
พลัสยังสามารถสร้าง
บัญชีผู้ใช้ขึ้นมาได้อย่าง
ง่ายแสนง่าย
5 Google+
Social media’s big 

up-and-comer has 

really arrived over the 

past few years. By 

combining the best of 

Facebook and Twitter 

into one site – and 

backing i t  by the 

power of the world’s 

largest search engine, 

Google has given 

users a social site that 

has a little something 

for everyone. You can 

add new content, 

highlight topics with 

hashtags, and even 

separate contacts into 

circles. And, a G+ 

profile only takes a few 

minutes to get set up.
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9 Line 
แอปพลิเคชั่นส�าหรับแชทหลายๆ ตัวมาแล้วก็ไป แต่ “ไลน์” ยังคงอยู่ แถมได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
ไลน์แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นส�าหรับแชทหรือพูดคุยทั่วไป เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างโปรแกรมการพูดคุยกับโซเชียลมีเดีย โดยมี

ลูกเล่นมากมาย เหมาะส�าหรับใช้ส่วนตัวและใช้เพื่อธุรกิจ คุณสามารถแชท (หรือแม้แต่แชทแบบเป็นความลับก็ยังได้) โทรศัพท์ แชร์ความคิด 
รูปภาพ และแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านสติ๊กเกอร์ หรือแม้แต่โฆษณาสินค้าของคุณเองก็สามารถท�าได้ นับว่าเป็นอีกหน่ึง
แอปพลิเคชั่นที่่ค่อนข้างครบครันแบบออลอินวันจริงๆ 
9 Line Many messaging apps have come and gone, but Line is still here and considered an up-and-comer with continual development. 

Different from normal messaging applications, Line is duo of texting and networking app, featuring some gimmicks suitable for both 

personal and professional usages. You can chat, even hidden chat, make a call, share your thoughts, comments and pictures, express 

your feelings through animated stickers, and even promote your products. It is a real all-in-one!

6 พินเทอเรสต์
เป็นเสมือนกระดาน
รวมไอเดียและแรง

บันดาลใจขนาดใหญ่ยักษ์ 
และถอืเป็นโซเชียลมีเดยีอกี
ตัวห น่ึง ท่ีสามารถสร ้าง
กระแสตอบรับได้ดียิ่งใน
ช่วงไม่กี่ปีนี้ โดยเป็นที่นิยม
ในหมู ่ผู ้หญิงและผู้ท่ีชอบ
การประดษิฐ์ข้าวของเครือ่ง
ใช ้ แบบ D IY  (do - i t -
yourself) ท่ีพินเทอร์เรส
คุณสามารถแชร ์รูปภาพ 
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง) ภาพ
โปรเจค็ต่างๆ แบบก่อนและ
หลัง ซ่ึงคนอื่นๆ สามารถ
ปักหมุด บันทึก และน�ารูป
คุณไปแชร์ต่อได้ 
6 Pinterest Serving as 

a giant virtual idea and 

i n s p i r a t i o n  b o a r d , 

Pinterest has made a 

huge impact on social 

media in the last few 

years. Especially popular 

with women and the do-

it-yourself crowd, it lets 

you  share  p ic tu res , 

creative thoughts, or 

(especially) before-and-

after pictures of projects 

that others can pin, save, 

or duplicate.

7 ยูทบู
ในฐานะผู้ให้บริการแชร์คลิปวิดีโอ “ยูทูบ” กลายเป็นเว็บไซต์ท่ีได้รับความ
นิยมอย่างมาก ถึงขนาดขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องมือสืบค้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็น

อันดับ 2 เพราะมีคลิปวิดีโอเป็นพันพันล้านคลิป ในบางหัวข้อยูทูบก็มีทุกอย่าง
ไล่ตั้งแต่การรีวิวผลิตภัณฑ์แบบใช้เองรีวิวเอง ไปจนถึงคลิปโฆษณา และวิธีการ
ประดิษฐ์หรือสร้างส่ิงต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถแชร์ จัดอันดับ และแสดงความเห็นใน
ส่ิงที่คุณรับชมได้
7 YouTube As a video sharing service, YouTube has become so popular 

that its catalog of billions and billions of videos has become known as “the 

world’s second-largest search engine” in some circles. The site has everything 

from first-person product reviews to promotional clips and “how-two” instruction 

on virtually any topic or discipline. Users have the ability to share, rate, and 

comment on what they see.

8 อนิสตาแกรม
ถ้าคุณก�าลังมองหาวิธี เชื่อมต่อระหว่างกล้อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ กับในโซเชียลมีเดียของคุณ

ได้แบบง่ายๆ และรวดเร็ว “อินสตาแกรม” คือค�าตอบ 
เพราะไม่เพยีงแต่มนัจะท�าให้คุณสามารถแชร์รปูผ่านไปหา
ทวิตเตอร์ เฟซบุค และเว็บไซต์ของอินสตาแกรมเองแล้ว 
คุณยังสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้มากมายหลายแบบมาปรับ
แต่งรูป อีกท้ังยังชักชวนเพื่อนให้มาแสดงความเห็นต่อรูป
หรือไอเดียต่างๆ ของคุณได้อีกด้วย
8 Instagram If you’re looking for a quick, convenient 

connection between the camera feature on your smart 

phone and all your social profiles, then Instagram is the 

answer. Not only will allow you to share via Twitter, 

Facebook, and the Instagram website, you can choose 

from a variety of photo filters and invite friends to 

comment on your photos or ideas.
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เคล็ดลับการมีสุขภาพดีส�าหรับคนยุคนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ หม่ันออกก�าลังกายเป็นประจ�า  
กินแต่อาหารท่ีดี และใช้ชีวิตโดยปราศจากความเครียด หากใครยังนึกไม่ออกว่าจะเร่ิมต้นจากตรง
ไหน เรามี 6 กิจกรรมสุดเฮลตี้ท่ีเหมาะส�าหรับทุกคนมาฝาก รับรองว่าท�าตามแล้วสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพใจแจ่มใส และไร้โรคภัยถามหาอย่างแน่นอน   

กิจกรรมส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภำพ

For people in this era, there are three secrets of good life: regular workout, good 
food and living a stress-free life. If you still can’t figure out how to start, we have 
six healthy activities, suitable for everyone, that can ensure your perfect physical 
and mental health.

COOL ACTIVITIES FOR NeW GeN

Yoga

Although yoga does not require chaotic rapid movement, 

it can create perfect balance between body and mind 

through yoga pose practicing. Doing yoga helps you in 

terms of breathing and meditating, uniting your mind 

with body. Promoting total body flexibility and relaxation, 

yoga is suitable for people who have muscle problems 

or those who work in an office environment that 

contributes to muscle weakness.

Calories burned in 45 minutes: 450

Recommended yoga studios:

  Yoga & Me CDC 1st Floor,  La Villa, BTS Aree

  Absolute Yoga, 3rd Floor, RSU Tower, Sukhumvit 31

  FIT Innovations, Mahatun Plaza Building, BTS Ploenchit

โยคะ
แม้ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เคล่ือนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว  
แต่โยคะเป็นการสร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ ด้วยการ
ฝึกฝนท่าโยคะเพื่อกระตุ้นการท�างานของอวัยวะและ 
ต่อมต่างๆ ทั้งเรื่องการหายใจและการท�าสมาธิให้จิตอยู่
กับตัว อีกทั้งยังช่วยยืดเส้นและคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเกร็ง  
เพื่อสร้างความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี เหมาะส�าหรับผู้ที ่
มีปัญหาของกล้ามเนื้อ หรือนั่งท�างานที่ออฟฟิศนานๆ  
จนกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญภายใน 45 นาที : 450 แคลอรี่
สถานที่แนะน�า  
  Yoga & Me CDC ชั้น 1 La Villa BTS อารีย์ 
  Absolute Yoga ชั้น 3 ตึก RSU Tower สุขุมวิท 31
  FIT Innovations อาคารมหาทุน บีทีเอสเพลินจิต
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“การปั่น
จักรยาน 

เผาผลาญ 
ไขมันได ้
ดีเยี่ยม 
บริหาร 
ทั้งปอด 

และหัวใจ”

จักรยาน
การปั่นจักรยานถือเป็นการออกก�าลังกายแทบทุกส่วน  
ไม่ได้จ�ากัดแค่ช่วงล่างอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ ข้อดีคือท้ัง 
เพลิดเพลินได้สูดอากาศบรสุิทธิแ์ละเผาผลาญไขมนัได้อย่าง
ดีเยี่ยม บริหารท้ังปอดและหัวใจ ท�าให้สมองปลอดโปร่ง  
ข้อควรระวังคือควรแต่งกายให้รัดกุม สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันให้ครบ อย่าลืมหมวกกันน็อคทุกครัง้ท่ีออกจากบ้าน 
หากปั่นช่วงเย็นควรติดต้ังไฟกระพริบท่ีตัวจักรยานท้ังด้าน
หน้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมนี้เหมาะกับ
คนท่ีมกัมองหาประสบการณ์แปลกใหม่และอาศัยจกัรยาน
เป็นพาหนะเดินทาง
   
ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญภายใน 45 นาที : 550 แคลอรี่
สถานที่แนะน�า
  สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  พุทธมณฑล ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  Sky Lane สนามบินสุวรรณภูมิ  

Biking

Biking is a whole body workout exercise, not limited to 

lower body as understood by many people. Biking is 

enjoyable, and, while riding, you can get fresh air. An 

excellent fat killer, biking also can boost functioning of 

your lungs and heart and clear your head. Before riding 

off, however, make sure you dress up properly, wear 

protective gears and don’t ever forget to wear a helmet. 

If you ride a bike in evening, you should equip your 

bicycle with front and rear lights for your safety. This 

activity is suitable for people who are seeking new 

experiences along the way. 

Calories burned in 45 minutes: 550

Recommended places for biking:

  Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) Chatuchak, Bangkok 

  Phutta Monthon, Salaya Sub-District, Phutta Monthon 

District, Nakhon Pathom 

  Sky Lane, Suvarnabhumi Airport  

การวิ่ง
ถือเป็นการออกก�าลังกายท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด เพราะ
สามารถวิ่งบนเครื่อง ในหมู่บ้าน หรือในสวนสาธารณะ 
อาศัยเพยีงใจและรองเท้าวิง่ดีๆ สักคู่ ช่วยบรหิารกล้ามเน้ือ
หัวใจและปอดให้เลือดไหลเวียนสูบฉีด ส�าหรับผู้เริ่มต้น 
ไม่ควรหักโหม หมั่นฝึกฝนค่อยๆ เพิ่มระยะทางและระยะ
เวลา แต่ควรเรียนรู้การว่ิงท่ีถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บ 
เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบออกก�าลังกายในฟิตเนส
และชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง  
ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญภายใน 45 นาที : 460 แคลอรี่ 
สถานที่แนะน�า
  สวนสาธารณะ เช่น สวนลุมพินี สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 เป็นต้น
  สนามกีฬา เช่น สนามไทย-ญี่ปุ่น สนามราชมังคลากีฬาสถาน เป็นต้น
  สนามหลวง กรุงเทพฯ 

Running / Jogging

Running/jogging is the easiest and most convenient 

exercise to do because you can do it either on a 

treadmill or in a park. Requiring only your spirit and a 

good pair of shoes, jogging helps stimulate functioning 

of heart and lungs and promote blood circulation. 

Beginners should not overdo it but gradually increase 

distance and time. You should also learn how to run 

correctly to reduce risk of injuries. This exercise is 

absolutely suitable for those who prefer outdoor 

workout to indoor fitness.

Calories burned in 45 minutes: 460
Recommended venues:

  Public parks: Lumpini Park, Rot Fai Park, Suan Luang Ror 9 
Park, etc.

  Stadiums: Thai Japanese Stadium, Rajamangala Stadium, etc.
  Sanamluang Bangkok

มวยไทย 
ปัจจบัุนมวยไทยจดัเป็นการออกก�าลังกายรปูแบบหน่ึงท่ีได้
รับความนิยมสูง เพราะได้ท้ังความสนุกสนานและเบิร์น
แคลอรี่มหาศาล ส่วนมากเริ่มด้วยการกระโดดเชือกเพื่อ
วอร์มอัพ ก่อนซ้อมมวยด้วยการปล่อยหมัด เตะ ศอก หรือ
ตีเข่ากับครูฝึกเสมือนขึ้นชกจริง ช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให ้กล ้ามเน้ือและเผาผลาญไขมัน ระบาย
ความเครียด แถมยงัได้เรยีนรูว้ชิาป้องกันตวั เหมาะส�าหรบั
คนที่ชอบความท้าทาย และต้องการลดหุ่นในเวลาอันส้ัน   
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“

ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญภายใน 45 นาที : 660 แคลอรี่ 
สถานที่แนะน�า 
  RSM Academy Seen Space ซอย ทองหล่อ 13
  โรงเรียนสอนมวยไทย ครูดาม ในซอยสุขุมวิท 24
  Elite Fight Club ตึก The Waterford Diamond Tower สุขุมวิท 30-1

Thai boxing

Nowadays, Thai boxing is considered another form of 

exercise highly popular since it is fun and can burn a 

large amount of calories. Mostly, the session starts with 

jumping rope to warm up. Then it is time to do boxing 

by working on punches, kicks, knees, and elbows with 

a trainer. Boxing does not only strengthen your muscles, 

blast your fat and relieve stress, but it is also a martial 

art, suitable for those who love challenges and want to 

lose weight fast.

Calories burned in 45 minutes: 660
  Recommended gyms:

  RSM Academy Seen Space, Soi Thonglor 13 

  Khru Kham Thai Boxing Academy Soi Sukhumvit 24
  Elite Fight Club The Waterford Diamond Tower, Sukhumvit 30-1
 
อาหารสุขภาพ 
อาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้จ�ากัดแค่คลีนฟู้ด แต่หมายรวมถึง
อาหารท่ีเน้นผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง และธัญพืช ลดการใช้
น�้ามันพืชและเนย หลีกเล่ียงอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น 
ไส้กรอก ลูกชิ้น แฮม แล้วหันมากินอาหารจริงๆ ให้โปรตีน
สูงไขมันต�่าอย่างปลา เนื้อวัวไม่ติดมัน ไข่ หรืออกไก่น�ามา
ย่างหรอืน่ึงแทนการทอด ไม่ใส่ผงชรูสหรอืสารปรงุรสอย่าง
น�้าปลา น�้าตาล ซีอิ๊ว เพื่อลดโซเดียม เพียงเท่านี้รอบพุงก็
หดหาย โรคภัยไม่มาเยือน เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย 
เมนูแนะน�า
  เมนูปลา ไม่ว่าจะอบ นึ่ง ย่าง หรือที่ใช้น�้ามันน้อย (ควรเป็นน�้ามันมะกอก) 

เช่น แซลมอนอบผักรวม ซาบะย่างเกลือ เป็นต้น
  เมนูไข่ เป็นอาหารเช้าที่ให้ทั้งประโยชน์และท�าง่าย ที่ส�าคัญอร่อยด้วย เช่น 

ขนมปังไข่ดาวแซมด้วยผักสด ไข่ตุ๋น เป็นต้น
  สลัดต่างๆ ถือเป็นเมนูคู่ชีพของคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง เลือกรสชาติ

ของน�้าสลัดได้หลายหลายตามชอบ

Healthy foods

Healthy foods are not limited to clean foods. They 

include diets based on vegetables, fruits, brown rice 

and grains, as well as those with reduction of vegetable 

oil and butter usage. Moreover, you should avoid 

processed foods, such as sausage, meatball and ham, 

and consume only real foods that give high protein and 

low fat, such as fish, lean beef or chicken breast that 

all should be cooked by grilling or steaming instead of 

frying, too. Seasoning should be done with less MSG 

or condiments, including fish sauce, sugar and soy 

sauce to reduce sodium. Just change your diet plan, 

you will be fat free and become healthier for sure. 

Recommended menus:

  Fish - grilled, steamed, roasted or cooked by little oil (olive oil is 

recommended). Suggested menus include baked salmon with 
assorted vegetable and salt-grilled mackerel.

  Egg – easy and healthy breakfast, which is, more importantly, 

also delicious. Recommended menus include sunny-side up 
egg with bread and vegetables or steamed egg. 

  Salad – a favorite menu among health lovers. The trick is just 
choosing your choice of dressing the all the veggies will not be 

difficult to handle.

ท�าสมาธิ
การท�าสมาธิถือเป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรม แต่หลายคน
มองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงไม่จ�าเป็น ท้ังท่ีการท�าสมาธิ
เป็นการฝึกฝนสตใิห้อยูกั่บลมหายใจ รูจั้กก�าหนดลมหายใจ
เข้า-ออก ก่อให้เกิดความน่ิงสงบพร้อมรับมือกับปัญหา 
ผลพลอยได้คือฝึกแล้วผิวพรรณกระจ่างใส สุขภาพจิตดี 
คลายความวติกกังวล สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั ท้ัง
เรือ่งการงานและชวีติส่วนตวั เหมาะส�าหรบัทุกคนตัง้แต่วยั
เด็กถึงสูงอายุ     
สถานที่แนะน�า
  หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) 

ถนนนิคมรถไฟสาย 2 จตุจักร กรุงเทพฯ
  วัดพระราม 9 ถนนพระราม 9 ซอย 19 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  ไร่เชิญตะวัน ว.วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาเชียงราย ต.ห้วยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

Meditation

Meditation is the basis of all activities that many people 

overlook, thinking it is unnecessary. Meditation, though, 

is the way to unite your consciousness with breath. You 

will know how to control your breath, which can create 

peace of mind and prepare you to be ready to 

handle with all problems. Indirect benefits of doing 

meditation include glow skin, good mental health 

and stress free. You can apply meditation daily 

in both career and personal l ives. It is 

recommended for everyone. 

Recommended meditation venues:

  Buddhadasa Indapanno Archives at 

Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) Chatuchak, 

Bangkok 

  Rama IX Golden Jubilee Temple, Rama IX 

Road, Soi 19, Bang Kapi, Huai Khwang, 
Bangkok

  Rai Chern Tawan Meditation Centre,  

Huai Sak Sub-District, Muang District, 
Chiang Rai. 

อาหารเพื่อ
สุขภาพไม่ได้
จ�ากัดแค ่
คลีนฟู้ด 
แต่รวมถึง
อาหารที ่
เน้นผัก ผลไม้ 
ข้าวกล้อง 
และธัญพืช”
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|  LIVE SMART  |

สุดยอดฟังก์ช่ันล�้ำยุคส�ำหรับสมำร์ทโฟนของคุณ

tHe BeSt FeatureS  
FOR YOUR SMARTPHONE

เรียบเรียงโดย กองบรรณำธิกำร
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ปัจจุบันสมาร์ทโฟนถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
เพราะประโยชน์จากฟังก์ชั่นฉลาดๆ หลายตัว ท่ีช่วยท�าให้ชีวิตมนุษย์ยุคนี้
ง่ายขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน มาดูกันว่าในปี 2016 จะมีฟังก์ชั่นอะไรใหม่ท่ี
ท�าให้คุณต้องร้องว้าวกันบ้าง  

2. แบตเตอรีที่ใช้งานได้นานขึ้น
ปัญหาเรื่องระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรีนับเป็น 
ความท้าทายส�าคัญ แม้แต่กับโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุด และ
ใหม่ล่าสุดในตลาด แต่ขณะน้ีทุกฝ่ายก�าลังเร่งพัฒนาเพือ่แก้
ปัญหานี้ ทั้งในแง่ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี และ
ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี ซ่ึงขณะน้ีพบว่าการพัฒนา
ประสิทธิภาพของชิพเซ็ตน่าจะช่วยท�าให้แบตเตอรีมีอายุ
การใช้งานนานมากขึ้น
2. Longer-lasting batteries

Decent battery life continues to be a challenge for even 

the latest and greatest handsets on the market, but help 

is on the way, both in terms of how long smartphone 

batteries last and how quickly they can be charged. 

Further improvements in chipset efficiency should 

improve battery life as well.

In this era of innovation, it is undeniable that smartphones 
become an essential part of our lives, thanks to their intelligent 
functions which make our lives these days much easier like 
never before. Let’s take a look, in 2016, which new features 
will make you say’ WOW’

1. แอพพลิเคชันอัจฉริยะ
แอปเป้ิลและกูเกิลประกาศว่าก่อนส้ินปี 2015 จะเพิ่มเติม
นวัตกรรมใหม่ให้แก่ Siri และ Google Now ขณะท่ี 
ไมโครซอฟต์ก็พัฒนา Cortana อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 
2016 บรรดาผู้ช่วยส่วนตวัอจัฉรยิะเหล่านีจ้ะสามารถเชือ่ม
ต่อแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้มากขึ้น ควบคุมการท�างานของ
โทรศัพท์ได้มากขึน้ และเข้าใจชวีติและไลฟ์สไตล์ของเราได้
มากขึ้น เช่น รู้ว่าชอบร้านอาหารแบบไหน หรือวันจันทร์ 
(หรือวันอังคารหรืออาทิตย์) เรามักไปไหนบ้าง เป็นต้น

1. Intelligent apps

Both Apple and Google have announced that extra 

smarts are coming to Siri and Google Now before the 

end of the year, and Microsoft’s Cortana continues to 

get regular updates as well. By 2016, these personal 

digital assistants are going to be able to look deeper 

into third-party apps, control more of a phone’s settings, 

and understand more about how we live our lives — 

from the types of restaurant we like, to the journeys we 

regularly make on a Monday (or Tuesday or Sunday) 

morning.

3. กล้องมหัศจรรย์
ส�าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คุณคงวางใจใช้งานด้านอื่น
มากกว่ากล้องท่ีติดมาด้วย ขณะท่ีโทรศัพท์สมยัใหม่เหล่าน้ี
มีข้อจ�ากัดว่าต้องบาง แต่ผู้ผลิตก็ยังเดินหน้าพัฒนาเลนส์
กล้องในโทรศัพท์ขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดแอปเปิ้ลได้จดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีกล้อง ซ่ึงสามารถสลับปรับเปล่ียนได้ น่ัน
หมายความว่าคุณสามารถอัพเกรดกล้องสมาร์ทโฟน
ธรรมดาให้ล�้าขึ้นมาได้หากต้องการ นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาด้านการถ่ายรูปในที่ที่มีแสงน้อยอย่างต่อเนื่อง และ
มีการติดตั้งระบบกันส่ันสะเทือนให้เป็นมาตรฐาน

3. Amazing cameras

There are probably few parts of your smartphone you 

rely on more than its camera, and while there are some 

limitations imposed by the thickness of modern-day 

handsets, the optics inside these cameras will continue 

improving. Apple has also patented some swappable 

camera modules, so you could attach upgrades to the 

basic snapper on your smartphone as and when 

needed. Low light performance should continue to 

improve while optical image stabilisation becomes 

standard.
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“เราก�าลัง 
เข้าสู่ยุคไซไฟ 
(sci-fi) 
อย่างแท้จริง 
มือิถอืฉาย
ภาพ 3 มิติได้ 
ไม่ใช่เรื่องที่
ไกลตัว 
อีกต่อไป”

4. ระบบเซ็นเซอร์หลายมิติ
คุณอาจคิดว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณมรีะบบเซ็นเซอร์
ตดิตัง้อยูม่ากมายแล้ว แต่โปรดเตรยีมใจไว้เลยว่าในอนาคต
อันใกล้น้ีจะยังมีเพิ่มเติมอีกเยอะ เพราะสมาร์ทโฟนในปี 
2016 จะสามารถตรวจจับได้ถึงระดับพลังงาน ระดับการ
เต้นของหัวใจ ระดับอ็อกซิเจนในเลือด และแม้แต่อารมณ์
ของคุณ ในแบบท้ังมีหรือไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเติมแต่ง
ภายนอกเลยก็ยังได้ นอกจากน้ีคุณยังจะได้เห็นการตรวจ
วัดค่าแวดล้อมต่างๆ แบบเหนือชั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
จะท�าให้คุณรู้พยากรณ์อากาศ คุณภาพอากาศ และอื่นๆ 
ได้อย่างแม่นย�ายิ่งขึ้น

4. More sensors

You may think your smartphone already has a lot of 

sensors installed, but there’s plenty more to come: the 

smartphones of 2016 are going to be better at sensing 

your energy levels, your heart rate, the oxygen in your 

blood and even your mood, with or without an external 

wearable device to refer to. We should also see more 

advanced atmospheric measurements being taken by 

these handsets, giving you more accurate weather 

forecasts, air quality readings and more.

5. นวัตกรรมฉายภาพ 3 มิติ จากมือถือ
เราก�าลังเข้าสู่ยุคไซไฟ (sci-fi) อย่างแท้จริง และการท่ี
โทรศัพท์จะสามารถฉายภาพ 3 มิติได้ ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไป เพราะขณะน้ีซัมซุงได้ยื่นจดสิทธิบัตรนวัตกรรม
การฉายภาพ 3 มิติกลางอากาศ เหนือหน้าจอโทรศัพท ์
มือถือสมาร์ทโฟนแล้ว ซ่ึงเรื่องน้ีบอกได้ว่าในปี 2016 จะ
เป็นปีท่ีโทรศัพท์สามารถฉายภาพส่ิงท่ีนอกเหนือจากท่ีเคย
ท�าได้ขึ้นไปอีก ว่ากันว่าเทคโนโลยีสุดล�้าน้ีจะติดตั้งอยู่ใน 
Galaxy S7 ซึ่งจะออกสู่ท้องตลาดในปี 2016 นี้

5. Holographic projections

We’re really getting into the realms of sci-fi now, but 

phones with holographic projection capabilities aren’t 

all that far off. Samsung has already applied for a patent 

that projects 3D objects into the air above your 

smartphone’s screen, which suggests to us that 2016 

could be the year when the phone display extends 

beyond the actual display itself - a potential feature for 

the rumoured Galaxy S7 due next year, perhaps?

Source / แหล่งที่มา : www.msn.com

6. ระบบเสมือนจริงแบบบิลท์-อิน
คุณอาจได้ยินโฆษณาเก่ียวกับนวัตกรรมระบบเสมือนจริง 
(virtual reality) รุ่นใหม่ล่าสุดกันมาบ้างแล้ว และในปี 
2016 ระบบดังกล่าว รวมถึงเครื่องที่เรียกว่า Oculus Rift 
จะออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีการทดลองอุปกรณ์ระบบ
เสมอืนจรงิต่างๆ เช่น Google Cardboard และ Samsung 
Gear VR ให้มีลูกเล่นมากขึน้ไปอกี เราจึงสามารถคาดการณ์ 
ได้ว่าโทรศัพท์ท่ีจะเปิดตวัในปีหน้า น่าจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน่ 
ระบบเสมอืนจริงแบบบิลท์-อนิ (ซ่ึงคุณอาจต้องซ้ืออปุกรณ์
เสริม เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง)

6. Built-in virtual reality capabilities

You’ve probably come across some of the recent virtual 

reality hype, and 2016 is the year when more consumer 

kit — including the Oculus Rift — goes on sale. That 

should kickstart even more interest, and with 

experiments like Google Cardboard and the Samsung 

Gear VR growing in scope, it’s reasonable to assume 

that a lot of the phones released next year are going to 

have some virtual reality functions built in (even if you 

do need a separate head strap to use them). 
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The Birthday of Khun  
Usanee Jetsawangsri,  
Director of Jetanin  
Institute
 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ
ศูนย ์ รักษา ผู ้ มี บุตรยากเจตนิน พร ้อมทีมแพทย ์  
คณะเจ้าหน้าท่ี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินด ี
ในงานฉลองครบรอบวันเกิด คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี  
ผู ้อ�านวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน เมื่อวันท่ี 
2 ตุลาคม 2558
 On 2

nd
 October 2015 as always, led by Pol.Gen.Dr. 

Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute, 

doctors, staffs and guests celebrated Khun Usanee 

Jetsawangsri’s birthday, Director of Jetanin Institute.

Embryoscope-Timelapse:  
a New Dimension in Embryo Culture 
Updated by Prof.Markus Montag
 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่8 ตลุาคม 2558 ทีมแพทย์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏบัิตกิาร และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้เข้ารับฟังการบรรยายวิชาการ และ Workshop  
ในหัวข้อเรื่อง “Embryoscope-Timelapse- A new standard of care"  
โดย Prof. Markus Montag, Ph.D.* ที่ปรึกษาของบริษัท Vitrolife ประเทศสวีเดน
 On 8

th
 October 2015, Jetanin Institute’s medical team including embryologist, 

scientists team and staffs attended a meeting and workshop in the topic of 

“Embryoscope-Timelapse – A new standard of care”, presented by Prof.Markus 

Montag, Ph.D (Vitrolife Sweden’s Consultant). Thanks APTEC Thailand for inviting.

*Honorable Speaker Prof.Markus Montag, a very well-known embryologist with 20 years experience 

as laboratory director in Germany,  who has a profound knowledge on time-lapse technology.

ISO 9001: 2015 Training
 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้จัดอบรมหลักสูตร 
ISO 9001:2015 Awareness and Requirements 
ในวันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 และ หลักสูตร  
ISO 9001:2015 Internal Quality Audit  
ในวันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 แก่บุคลากรและ
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยได้ 
รับเกียรติจาก คุณพิลาพร สาธรณ์ และคุณกฤษฎา 
ธานรีัตน์   จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
 On 11

th
 and 18

th
 November 2015, we held ISO 

9001:2015 Awareness and Requirements and ISO 

9001:2015 Internal Quality Audit trainings, 

respectively, to our committee and staff by Khun 

Pilaporn Satorn and Khun Kitsada Tanerat from 

United Registrar of Systems (Thailand) Limited.
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The Training  
‘Introduction of First Aid 
 การฝึกอบรมประจ�าปี หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยทีมวิทยากรจากแผนก
ฉุกเฉิน ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
 On 4

th
 November 2015, we held our annual training for a Basic Life 

Support Course (BLS) for Jetanin’s staffs by the professional trainers 

from the emergency department of Charoenkungpracharak Hospital.

Quality Management  
System of Assisted  
Reproductive Technology  
by Dr.Adrianne K Pope
 ในวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางบริษัท Merck Serono 
ได้เชิญ Dr.Adrianne Pope ผู้เช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย  
ในด้านของการท�าระบบคุณภาพของศูนย์ท่ีให้การรักษาผู้มีบุตรยาก 
เพื่อเข้ามาเยี่ยมชม และให้ค�าปรึกษาแก่ทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
เจตนิน ในเรื่องการท�าระบบคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย
 During 23

th
 – 24

th
 November 2015, Dr.Adrianne K Pope*  

from Australia visited Jetanin Institute and giving a talk in the  

topic of “Quality Management System of ART” also a  

site-inspections of our Embryology & Genetics Laboratory.  

Thanks Merck (Thailand) for inviting.

*Dr.Adrianne K Pope (BSc (Hons), PhD, GAICD. Adrianne Pope Consulting – Offering 

Assisted Reproductive Technology (ART) Solutions.

The New Year 2016  
Party “Jetanin Wonder 
Underwater World”
 ศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนิน ศูนย์ซูพเีรยี เอ.อาร์.ที 
และไทย สเตมไลฟ์ จดัปาร์ตีใ้นธมี “Jetanin Wonder 
Underwater World” ฉลองปีใหม่ 2016 มีกิจกรรม
และการแสดงมากมาย พร้อมท้ังมินิคอนเสิร์ตจาก 
สาว สาว สาว และ หนุ่ย อ�าพล ล�าพูน ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
 Jetanin Institute, Superior A.R.T., and Thai Stem 

Life celebrated the new year party 2016  in the 

theme of “Jetanin Wonder Underwater World”  with 

cool activities and awesome show plus mini 

concert of Sao Sao Sao and Nui  Ampon Lampoon 

at Grand Ballroom, InterContinental Bangkok Hotel  

on 18
th
 December 2015.
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It's not about a step,
      it's about a journey


