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พวกเราก�าลังเคล่ือนเข ้าสู ่ โลกยุคใหม  ่
เกือบจะสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะโลกของ
ดิจิตอลและนวัตกรรมท่ีกินพ้ืนท่ีของโลก
กว้างขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลต่อชีวิตเสมือนเรา

ก�าลังถูกปลุกให้ต่ืนจากภวังค์โลกใบเดิม 
แล้วเราจะปรับตัวกับยคุโลกาภวิฒัน์อย่างไร สิง่ส�าคญั

อยู ่ตรงนี้ คือ 1) เปิดใจ มองโลกตามความเป็นจริง  
2) ปรับตัวให้สอดคล้อง และ 3) มีความสุขในโลกยุคใหม่

การสือ่สารออนไลน์เม่ือน�ามาใช้ในงานสร้างสรรค์นัน้
จะมีประโยชน์ คือ ทุ่นเวลา ประหยัด และลดขั้นตอน 
เพราะอยู่ท่ีไหนก็สื่อสารกันได้ ท�างานได้ ค้นหาข้อมูล 
รอบด้านได้โดยง่าย โลกดิจิตอลน�ามาซึ่งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในทุกด้าน รวมถึงช่วย 
คู่สมรสที่มีบุตรยากด้วย

ฉบับนี้เรียงร้อยเร่ืองราวในโลกยุคใหม่เพ่ือให้คุณ 
อ่านสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน อาทิ คอลัมน์ Topic 

Focus ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง 
ท่ีเกิดจากการอุดตันในเส้นเลือดกับการต้ังครรภ์ / 
Techno Review การขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม Y 
ท่ีส่งผลให้เกิดภาวะเป็นหมันในเพศชาย / Meet the 

Experts บทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการ
ป้องกันการคลอดก่อนก�าหนด / Health Tips อาหาร
สุขภาพแห่งปี / Based on True Stories เรื่องราวของ
สองครอบครัวท่ีประสบความส�าเร็จในการมีบุตร พร้อม
คอลมัน์สารพันความรู้ เช่น เทคนคิการถ่ายภาพท่องเท่ียว
จากมือถือให้เหมือนมืออาชีพ การท่องเที่ยวรูปแบบไหน
ที่เหมาะกับคนยุคดิจิตอล และออฟฟิศแนวใหม่ที่จะช่วย
ให้คุณพบปะและแชร์ไอเดียดีๆ กับคนอื่นได้มากขึ้น

แม้โลกจะเจริญก้าวหน้าไปมากเพียงใด ปัญหาในด้าน
ต่างๆ ก็ดูจะพัฒนาและติดตามคุกคามชีวิตจิตใจมนุษย์
มากขึ้นด้วย แต่ถ้าเราน�าวิถีพุทธสร้างสุขมาใช้ โดยรู้จัก
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน รักษาศีลห้า และเจริญ
สติ จนเข้าใจในธรรมดาของโลก เข้าใจในธรรมชาติของ
ชีวติ ไม่เข้าไปเกาะยดึอะไรจนมากเกินไป เข้าใจถงึสภาวะ
การเปล่ียนแปลง เช่ือว่าเราจะสามารถมีความสุขได้ ไม่ว่า
จะอยู่ที่ใด “เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากใจทั้งสิ้น”

W
e are almost there, the completely new era, 

as digital and innovative spheres have been 

increasingly dominating the world. affecting 

our lives, this change is waking us up from 

the trance of the old world.

Then how can we adjust ourselves to the globalization? 

Here are the keys: 1. open your mind to see the world as it 

is, 2.adjust yourself to it and 3. be happy with the new world.

Online communication, when used in creative ways,  

is very useful as it can save time and cost and cut the 

processes. Wherever we are, we can easily communicate to 

each other, work together and find all information needed. 

The digital world has brought us new innovations and 

technologies that help improve life quality in all aspects, 

including helping the couples who are facing infertility.

In this issue, we have gathered various stories of the new 

era that can give you both pleasure and knowledge.  

Topic Focus introduces you to anti-phospholipid syndrome 

and Techno Review tells you about the Y Chromosome 

deletion and male infertility. In Meet the Experts, you will 

know the role of progesterone in the prevention of preterm 

delivery. Then, check what are the healthy foods of the year 

in Health Tips. Based on True Stories shares stories of the 

two families that were successful in pregnancy. Other than 

those a bit serious topics, we also have interesting lifestyle 

features about how to shoot photos like a pro, new travel 

trends in this digital era and new-style office that can help 

you connect with people and initiate your ideas.

While the world is moving forward, problems seem to 

develop and threaten human’s life and mind more. If we can 

apply Buddhist ways to build happiness – by sacrificing, giving, 

sharing, maintaining the Five Precepts and having mindfulness 

– until we understand the world and our lives as they are, do 

not hold onto something too much and understand changes, 

I believe that we can be happy no matter where we are 

because “all the happiness lies within our own state of mind.”

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

catching up 

global trends

ความสุขบนโลกยุคใหม่
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าท�าความรู้จกักับกลุ่มอาการ
ต้านฟอสโฟไลปิดให้มากข้ึน
ว ่ามีอาการอย่างไร และ
ท�าให้เกิดภาวะความผิดปกติ

ในขณะตั้งครรภ์ได้อย่างไร
อาการของกลุ่มฟอสโฟไลปิดท่ีส�าคัญ

คือ ท�าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด 
เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลือด ท�าให้
เลือดไม่สามารถไปเลีย้งเซลล์หรอือวยัวะ
บริเวณที่มีการอุดตันของหลอดเลือด 
น้ันๆ ได้ ส่งผลท�าให้เน้ือเยื่อบริเวณน้ัน
อักเสบและตายในที่สุด ในหญิงตั้งครรภ์
ก็ เช ่น เ ดียวกัน เมื่ อ เ กิดการอุดตัน 
ในหลอด เ ลือดรก  อาจท� า ให ้ เ กิ ด 
การบกพร่องของรก และอาจน�าไปสู ่
การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ได้

 การวินิจฉัยโรคกลุ่มอาการ 

ต้านฟอสโฟไลปิด
ตาม International society on 

thrombosis and hemostasis น้ัน 
ให้ดูอาการทางคลินิก จากเส้นเลือดแดง
หรือเส้นเลือดด�าอุดตัน (Thrombosis) 
หรือมีความผิดปกติในผู้หญิงตั้งครรภ ์
ท่ีไม่สามารถอธิบายได้ และจะใช้การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 การทดสอบ 
ได้แก่

1. Lupus anticoagulant
2. Anti-Cardiolipin IgG & IgM
3. Anti-B2 Glycoprotein I IgG & IgM
ส�าหรบัการวนิิจฉยัน้ันจ�าเป็นต้องพบ

ผลบวกของการทดสอบ 2 ครัง้ โดยตรวจ
ห่างกันอย่างน้อย 12 สัปดาห์ ซ่ึงทาง 
ห้องปฏิบัติการท่ัวไป ศูนย์รักษาผู ้ม ี
บุตรยากเจตนิน ได้เปิดท�าการตรวจ
วิเคราะห์ท้ัง 3 การทดสอบดังกล่าว 
ข้างต้นแล้ว ส�าหรับคุณแม่ที่สนใจเข้ารับ
การตรวจวินิจฉัยโรคกลุ่มอาการต้าน
ฟอสโฟไลปิด

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกัน 
ต ่อต ้านตนเองท่ีเกิดจากการอุดตัน 
ของเส ้นเลือดด�าและเส ้นเลือดแดง  
หรือโรคกลุ่มอาการต้านฟอสโฟไลปิด 
เป็นโรคท่ีมีความส�าคัญโรคหน่ึงส�าหรับ
สตรีตั้งครรภ์ การวินิจฉัยและการรักษา
ตั้งแต่เร่ิมแรกจะส่งผลท่ีดีต่อท้ังมารดา
และทารก

ดังน้ัน ในคุณแม่ตั้งครรภ์หรือผู ้ท่ี
วางแผนส�าหรับการมีบุตรควรได้รับ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบว่า
มีโรคอาการต้านฟอสโฟไลปิด ควรรีบ
ท�าการรักษา เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีท้ังคุณแม่
และลูกน้อย อกีท้ังยงัเป็นการช่วยป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย 

“เมื่อเกิดการ 

อุดตันใน 

หลอดเลือดรก 
อาจท�าให้เกิด 

การบกพร่อง 

ของรกและอาจ
น�าไปสู่การ 

เสียชีวิตของ
ทารกในครรภ์”

Phospholipid
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Anti-phospholipid syndrome 

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง 

ที่เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดดำา 

และเส้นเลือดแดงกับการตั้งครรภ์
ภาวะความผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์ท่ีคุณแม่ท้ังหลายไม่อยากให ้

เกิดขึ้นมีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ การเกิดการแท้งซ�้าซาก  
(Recurrent pregnancy loss, RPL), ภาวะครรภ์เป็นพิษ  
(Preeclampsia), ภาวะทารกเจริญเตบิโตช้าในครรภ์ (Fetal growth 
restriction), การคลอดก่อนก�าหนด (Preterm delivery), การตาย
ของทารกในครรภ์ (Fetal death) และ ภาวะรกเส่ือม (Placental 
insufficiency) เป็นต้น ภาวะเหล่านี้ท�าให้คุณแม่ทั้งหลายสูญเสีย 

โอกาสท่ีจะได้อุม้เจ้าตวัน้อย ภาวะความผิดปกตทีิก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ 
สาเหตุหนึ่งมาจากโรคกลุ่มอาการต้านฟอสโฟไลปิด หรือโรคความ 

ผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกันต่อต้านตนเองท่ีเกิดจากการอุดตัน 

ของเส้นเลือดด�าและเส้นเลือดแดง (Anti-phospholipid syndrome)
ซึ่งเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรคสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเย่ือของตนเอง 
(Autoimmune diseases) อุบัติการณ์ของกลุ่มอาการต้าน 

ฟอสโฟไลปิดยังไม่ทราบแน่ชัด โดยประมาณการพบราวร้อยละ 0.5 

ของประชากร แบ่งเป ็นร ้อยละ 70 ในผู ้หญิงวัยเจริญพันธุ ์ 
(reproductive age) และร้อยละ 12 ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี

โดย ทนพญ. จริยา พองาม,  

นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By JARIYA PO-NGAM, Medical 

Technician, Routine Laboratory
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ลักษณะท่ีแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง ถกูควบคุม
ให้แตกต่างกันโดยโครโมโซมเพศ ได้แก่ โครโมโซม X และ 
โครโมโซม Y โดยผู้หญิงจะมีจีโนไทป์โครโมโซมเพศเป็น XX 
และผู้ชายมีจีโนไทป์โครโมโซมเพศเป็น XY โดยโครโมโซม Y 
จะเป็นตัวควบคุมการเปล่ียนแปลงลักษณะของเพศชาย 
ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ เช่น เสียงแหบห้าว มีหนวดเครา 
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อวัยวะเพศโตข้ึน  
รวมถงึการหล่ังน�า้อสุจิ คุณภาพของน�า้อสุจิเองก็มีผล 
มาจากโครโมโซม Y หากมีความผิดปกติท่ีโครโมโซม Y  
ก็จะท�าให้เกิดภาวะความเข้มข้นของอสุจิต�า่ การเคล่ือนไหว
ผิดปกติ รวมถงึรปูร่างของอสุจิด้วย โดยมีเกณฑ์การแยก
กลุ่มผู้ชายท่ีมีภาวะมีบตุรยากจากโครโมโซม Y ท่ีผิดปกติ
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเข้มข้นของอสุจิ ดังนี้

โดย ทนพญ.สุภาพร อาภาธนานนท์ นกัเทคนิคการแพทย์ 
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Supaporn Apathananon 
Medical Technician, Sperm Laboratory

The Y Chromosome deleTion 

and MaLe inferTiLiTy 

*In each category, the morphology/or motility of sperm can be normal or abnormal.

• Azoospermia  ไม่พบอสุจิในน�้ำอสุจิ
• Severe oligozoospermia  มีอสุจิน้อยกว่ำ 1 ล้ำนเซลล์ต่อมิลลิลิตร ในน�้ำอสุจิ
• Moderate oligozoospermia  มีอสุจิ 1-5 ล้ำนเซลล์ต่อมิลลิลิตร ในน�้ำอสุจิ
• Mild oligozoospermia  มีอสุจิ 5-20 ล้ำนเซลล์ต่อมิลลิลิตร ในน�้ำอสุจิ

Classification of sperm count* Sperm count in millions/ml.

Azoospermia 0

Severe oligozoospermia <1

Moderate oligozoospermia 1-5

Mild oligozoospermia 5-20

Normozoospermia >20

ความไม่สมบูรณ์ของโครโมโซม y และการมีบุตรยากในเพศชาย
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APs three antiphospholipid antibodies 

will be tested for in the laboratory, 

including:

1. Lupus anticoagulant; 2. Anti-

cardiolipin IgG & IgM; and 3. Anti-B2 

Glycoprotein I IgG & IgM.  

The diagnosed results must yield  

a positive outcome for two tests, with  

the interval time of at least 12 weeks to 

take each test. Fortunately, our Routine 

Laboratory, here at Jetanin, offers this 

service for expectant mothers who are 

interested in undergoing these three  

tests for APs.

This autoimmune disease caused  

by blood clotting in arteries or veins,  

or antiphospholipid syndrome, is a 

s igni f icant disease for  pregnant  

women. Therefore, an early diagnosis 

and treatment from the onset will  

be advantageous to both the mothers  

and babies.

For that reason, expectant mothers 

or those planning to have children should 

take laboratory tests. If the APs were 

found, instant treatments could be 

arranged for the best results to both 

mothers and babies and to help prevent 

pregnancy complications that may 

reoccur in the future. 

L
et’s learn more about the  

s igns and symptoms of 

antiphospholipid syndrome 

and  how i t  may  cause 

pregnancy complications.

The major signs and symptoms of 

APs are related to abnormal blood 

clotting. clots can reduce or block blood 

flow. This can damage the body’s  

organs and may eventually cause  

death. Pregnant women who have  

APs also share the same risks. If blood 

clots form in the umbilical artery or vein, 

this may cause complications leading  

to fetal death. 

  The diagnosis of antiphospholipid 

syndrome

The Internat ional  society on 

Thrombosis and Hemostasis provides 

guidance on the diagnosis of APs based 

on clinical symptoms of thrombosis. For 

pregnant women who have asymptomatic 

Complications of pregnancy that expectant 
mothers do not wish to occur during their 
pregnancy include several health problems, 
such as Recurrent pregnancy loss (RPL), 
preeclampsia, fetal growth restriction,  
preterm delivery, fetal death, placental  
insufficiency, etc., because these conditions 
can make them lose the opportunity to hold 
their little ones. While one of the causes of 
these mentioned pregnancy complications 
arises from the Antiphospholipid syndrome 
(APS), or Antiphospholipid antibody  
syndrome, which is also known as one type 
of autoimmune diseases, the accurate  
incidence of antiphospholipid syndrome is 
actually unknown but the estimates are  
approximately 0.5 percent of the population: 
70 percent found in women in their  
reproductive age and 12 percent found in 
patients older than 50 years old.
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ภาวะมีบุตรยากท่ีเกิดข้ึนในคู่สมรส นอกจากความผิดปกติท่ีมีสาเหต ุ
มาจากฝ่ายหญิงแล้ว เช่น การมีอายุมากข้ึน (Advanced maternal age) 
ซึง่เป็นกลุ่มใหญ่ของผู้เข้ารับการรักษาภาวะผู้มีบตุรยาก ภาวะผิดปกต ิ
ด้านการสืบพันธุ ์ของเพศชาย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อการประสบความส�าเรจ็ในการตัง้ครรภ์ ภาวะความผิดปกตทีิเ่ก่ียวข้อง
กับการผลิตอสุจิท่ีพบได้บ่อย เช่น การมีจ�านวนตวัอสุจิน้อยกว่าค่าปกติ 
(ค่ามาตรฐาน ≥ 15 ล้านตัวต่อน�้าอสุจิ 1 มิลลิลิตร, WHO 2010)  
อสุจิท่ีผลิตออกมาไม่แข็งแรง หรือมีรูปร่างผิดปกติ ปัจจัยเหล่านี ้
อาจน�าไปสู่การเป็นหมัน (Male infertility) ในท่ีสุด

โดย คุณศิวะเดช ชูดวง 
นักวิทยาศาสตร์
By Sivadatch Chooduang
Scientist, Genetics Laboratory

1. สาเหตุที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะเป็นหมันในเพศชาย

โดยท่ัวไปแล้ว ความผิดปกติใน 
เพศชายท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างอสุจิ  
เกิดได้จาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่

1.1 ปัจจัยท่ีไม่เก่ียวข้องกับสาร
พันธุกรรม (Non-genetic causes of 
male infertility) ภาวะเป็นหมันจาก
ปัจจัยน้ี มักมีความเก่ียวข้องจากหลาย
สาเหตุ เช่น การมีฮอร์โมนเพศไม่สมดุล 
(Hypogonadism), การได้รับสารเคมี
จากอาหาร ส่ิงแวดล้อม หรือแม้แต  ่
การผ่านการรกัษาโดยเคมบี�าบัด และการ
สูบบุหรี่  เป ็นต ้น โดยความผิดปกต ิ
จากสาเหตุข้างต้นน้ัน สามารถรักษา 
และป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรม 
ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อลดและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเส่ียง และความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี ้
จะไม่ถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลาน

1.2 ความผิดปกติทางด้านพนัธกุรรม 
(Genetic causes of male infertility)  
ภ า วะ ผิ ดปกติ ขอ งส า รพั น ธุ ก ร รม 
ที่น�าไปสู ่การเป็นหมันในเพศชายน้ัน  
เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น  
การมีโครโมโซม X เกินมา (Klinefelter 
syndrome, 47,XXY) การมีความ 
ผิดปกติในระดบัโครงสร้างของโครโมโซม 
(chromosomal rearrangement) เช่น 

The geneTiCs Cause 
of male inferTiliTY: 
Y ChromoSome miCrodeletion, 
teSting And diAgnoSiS 
การขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม y 
ที่ส่งผลให้เกิดภาวะเป็นหมันในเพศชาย
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Differentials of male and female are controlled by two distinct 
sex chromosomes: X and Y. Women’s normal genotypes are XX 
while the normal genotypes in men are XY. The Y chromosome 
controls physical changes of male characteristics of puberty, 
i.e. deeper voice, appearance of facial hair, rapid growth  
in height, increase in size of genitals and ability to ejaculate.
The quality of sperm is also a result of the Y chromosome. 
Abnormalities in the Y chromosome can lead to low sperm  
count and abnormal morphology and motility of sperm. Male 
infertility resulting from the Y chromosome abnormality can be 
classified according to the sperm count as following:

ดยผู้ชายท่ีมีภาวะมีบุตรยากจาก
โครโมโซม Y ท่ีผิดปกติ มักไม่มี
อาการแสดงออกภายนอกท่ีเด่นชดั 
แต่ก็พบว่าอาจจะมีอัณฑะขนาด

เล็กได ้บ ้าง การรักษาผู ้มี บุตรยาก 
ในกลุ่มน้ีมักจะท�า ICSI เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการตั้งครรภ์ เนื่องจากใช้ปริมาณอสุจ ิ
ไม่มากนักในการรกัษา แต่จะมคีวามยาก
ในการรกัษามากขึน้เมือ่เป็นผู้ชายในกลุ่ม 
Azoospermia เพราะจะไม่พบอสุจิเลย 
เมื่อตรวจหาในน�้าอสุจิ แต่ต้องท�าการ
ผ่าตัดเพื่อหาอสุจิจากอัณฑะ ซ่ึงเป็นวิธี 
ที่ invasive และไม่การันตีว่าจะพบอสุจิ
เมื่อดูดหรือตัดชิ้นเน้ือจากอัณฑะออกมา 
จึงมีการตรวจหายีนบนโครโมโซม Y เพื่อ
ดูโอกาสในการพบอสุจิเมื่อมีการตัดชิ้น
เน้ืออัณฑะ โดยดูยีน AZF deletion  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น AZFa, AZFb และ AZFc 
ซ่ึงเป็นยนีท่ีควบคุมการพฒันา และเจรญิ
เติบโตของเซลล์อสุจิ โดยเม่ือพบ AZFa 

“Male infertility 
caused by the 
Y chromosome 
abnormality 
usually does 
not show any 
other signs”
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M
ale infertility caused by 

the Y chromosome 

abnormality usually 

does not show any 

other signs and symptoms. However, 

the patients may occasionally have 

unusual ly  smal l  test ic les.  The 

treatment of infertility of this type is 

typically done by iCsi to increase the 

chances of pregnancy since much 

lower volume of sperm is required. 

Nevertheless, the treatment will be 

more difficult for men with azoospermia 

due to the absence of motile sperm in 

their semen. They may need to 

undergo the surgery to find sperm in 

the testes.

This is an invasive method yet 

does not guarantee that the sperm 

would be found from testicular biopsy. 

Therefore, the diagnosis of gene on 

the Y chromosome to detect sperm 

in the testicular biopsy or testicular 

sperm extraction finding is conducted 

with the specific AZF regions deleted, 

including AZFa, AZFb and AZFc, 

which are the genes that control the 

development and growth of sperm 

cells. when AZFa and AZFb deletion 

is detected, the success rate of 

testicular sperm retrieval is low. But if 

AZFc deletion is found, the success 

rate of testicular sperm extraction is 

higher. However, AZF genes have no 

effect on fertilization or pregnancy 

rates, as well as abnormalities of 

children born through assisted 

reproductive technology.

since infertility caused by the 

abnormalities of the Y chromosome 

are associated with severe inability to 

have children, the Y chromosome 

deletion may reoccur without family 

history of disorders. Moreover, even 

though men with this symptom could 

receive a successful treatment of 

infertility and can father a child, the Y 

chromosome delet ion wi l l  be 

transferred to their sons, causing them 

the same infertility too. However, this 

is not the case for the daughters. 

และ AZFb deletion จะมีอัตรา 
ความส�าเร็จในการพบอสุจิในอัณฑะต�่า 
แต่ถ้าพบ AZFc deletion มโีอกาสส�าเรจ็ 
ในการพบอสุจิในอัณฑะมากกว่า ซ่ึงยีน 
AZF จะไม่มีผลต่อการปฏิสนธิหรืออัตรา
การตั้งครรภ์และความผิดปกติของเด็ก 
ท่ีคลอดออกมาจากการรักษาด ้วย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

เ น่ื อ งจากภาวะมี บุตรยากจาก
โครโมโซม Y ที่ผิดปกติ ท�าให้ไม่สามารถ
มีลูกได้ การเกิด deletion บนโครโมโซม 
Y นี้สามารถเกิดขึ้นใหม่ โดยไม่มีประวัติ
ความผิดปกติในครอบครัวมาก่อนได  ้
และหากผู ้ชายในกลุ ่มน้ีรักษาภาวะ 
มีบุตรยากส�าเร็จและสามารถมีบุตรได้  
Y Chromosome deletion น้ีก็จะ
ถ่ายทอดไปยังลูกชาย ท�าให้ลูกชาย 
มภีาวะมบุีตรยากได้เช่นกัน แต่ในลกูสาว
จะไม่มีผลแต่อย่างใด 
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AZF regions Prevalence Signs and symptoms

AZFa 1%-2%
Disorders of Sertoli* cells in testes 
(Sertoli cell-only (SCO) syndrome)

AZFb ~5%
Underdevelopment of spermatogenesis 
germ cells leading to azoospermia

AZFc 2-10% Oligozoospermia or azoospermia

AZFd - Abnormal sperm morphology

*Sertoli cells are essential for the control of sperm formation and act as companion cells for spermatogenesis.
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these mentioned factors can be 

treated and prevented by the life style 

to reduce and to avoid the risk factors. 

in addition, these conditions are 

reversible and could not be inherited 

to the son.

1.2 Genetic causes of male factor 

infertility: Anomalies involve of genetic 

material that result in male infertility 

include both numeral and structural 

chromosomal aberration. For example, 

Kl inefelter syndrome (47,XXY); 

chromosomal rearrangements, e.g. 

t ranslocat ions delet ions,  point 

mutations, duplications and inversions. 

One of the most common genetic 

d i s o r d e r s ,  d i r e c t l y  a f f e c t i n g 

spermatogenesis is Y chromosome 

microdeletion, region contains gones 

that are involed with sperm formation 

and development are deleted. Recent 

studies show that 1 of every 4,000 

people are a f fected by the Y 

chromosome microdeletion.

2. Getting to know more about 

Y chromosome microdeletion

Y chromosome microdeletion 

occurs when some regions in the long 

arm of the Y chromosome (Yq), the 

location of the genes directly related 

to the azoospermia factor (AZF), are 

absent. 

Deletions of A2F region are 

associated with inabilities to produce 

sperm. it is generally believed that the 

cause of this absence of regions is 

error during meiosis.

in terms of the genetic information 

of the regions of the Y chromosome 

deleted, i.e. the AZF regions, it can be 

divided into four sub-regions: AZFa, 

AZFb, AZFc and AZFd, as shown in 

Figure 1.

i n  g e n e r a l ,  t h e  s e v e r i t y , 

prevalence, and extent of infertility 

“a test for  
the cause of 
male factor 
infertility is 
essential to 
reduce the 
chance of 
passing 
anomalies to 
the children ”

Table 1 : Prevalence of Y chromosome microdeletion in AZF regions 
and significance on spermatogenesis (Poongothai J. et al., 2009)

Figure 1 Graphical 

representation of AZF 

regions of the Y chromosome 

(Poongothai J. et al., 2009)

injection.However, this method may 

cause an inherited disorder of the Y 

chromosome to their sons. Therefore, 

a test for the cause of male factor 

infertility is essential to reduce the 

chance of passing anomalies to the 

chi ldren as wel l  as to support 

physicians in the diagnosis for higher 

chances of successful pregnancy.

3. Testing and diagnosis of 

Y chromosome microdeletion

Thanks to the advancement in 

molecular genetics and development 

of biomarker specifically for detection 

the absence of AZF regions in the Y 

chromosome, the diagnosis of Y 

chromosome microdeletion can be 

conducted by using multiplex PCR 

analysis. This high precision technique 

can detect the deletion of DNA in all 

AZFa-d regions precisely by examining 

the DNA extracted from blood. 

Therefore, this service of the Y 

chromosome microdeletion testing 

can help those men who suffer from 

problems associated with sperm 

production to understand much more 

about their condition, providing a 

positive impact on their decisions to 

seek further treatments with assisted 

reproductive technology.

depend on the AZF regions as shown 

in Table 1.

Modern technologies in molecular 

genetics allow many men who suffer 

from infertility or sterility conditions 

and do not realize they are carrying 

the Y chromosome microdeletion to 

undergo a treatment to father a child 

by iCsi. intracytoplasmic sperm 

|  14  |  www.jetanin.com

รูปที่ 1 : แผนภำพแสดง
บริเวณ AZF ของโครโมโซม 

Y (Poongothai 

J. et al., 2009)

AZF regions ความถี่ที่พบ ลักษณะอาการ

AZFa 1%-2%
ความผิดปกติของเซลล์ Sertoli* 
ในอัณฑะ (SCO syndrome)

AZFb ~5%
เซลล์ตั้งต้นในกระบวนการสร้างอสุจิไม่พัฒนา 
ท�าให้ไม่มีการผลิตอสุจิ (Azoospermia)

AZFc 2-10%
มีการผลิตอสุจิ แต่น้อย (Oligozoospermia) 
หรือไม่มีเลย (Azoospermia)

AZFd - อสุจิมีรูปร่างผิดปกติ

*เซลล์ Sertoli คือ เซลล์ท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรควบคุมก�ำกับกำรสร้ำงอสุจิ และท�ำหน้ำท่ีคล้ำยเซลล์พ่ีเลี้ยงในช่วงท่ีอสุจิเร่ิมพัฒนำ

โดยทั่วไปแล้ว ความรุนแรง ความถี ่
ท่ีพบ และระดับของความเป็นหมัน  
ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของ AZF แสดงใน
ตารางที่ 1

ด้วยเทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์
สมัยใหม่ ท�าให้ผู้ชายส่วนใหญ่ท่ีประสบ
ปัญหาภาวะมบุีตรยากหรอืมีภาวะเป็นหมนั 
ท่ีไม่ทราบว่าตนเองน้ันมีความผิดปกติ
ของโครโมโซม Y (Y chromosome 
microdeletion) เข้ารบัการรกัษาเพ่ือให้
สามารถมีบุตรได้โดยอาศัยกระบวนการ 
ICSI ซึ่งอาจส่งผลท�าให้เกิดการถ่ายทอด
ความผิดปกติของโครโมโซม Y ไปยัง
ลูกชายได้ ดงัน้ัน การตรวจวินิจฉยัเพือ่หา

In couples with infertility, apart from  
the female factor such as advanced  
maternal age, which is the largest group 
of patients seeking IVF treatments, the 
other significant factors contributing to a 
successful pregnancy are male factor 
infertility problems. The most common 
causes of male infertility are low sperm 
count, know as oligospermia (lesser than 
15million motile sperm per milliliter of 
semen (WHO, 2010)); poor quality sperm; 
and abnormal sperm morphology. These 
signs and symptoms could eventually lead 
to infertility in men. 
1. The common causes of

male factor infertility

Generally, male infertility related 

to spermatogenesis are caused by 

two main factors:

1.1 Non-genetic causes of male 

factor infertility: this male factor 

infertility is often associated with 

several reasons, including hormonal 

imbalance (hypogonadism), exposure 

to chemicals from food, environment, 

or even through chemotherapy, and 

smoking, etc. Disorders caused by 

“กำรตรวจ
วินิจฉัยเพื่อหำ
สำเหตุของภำวะ
เป็นหมันใน 
เพศชำยถือเป็น
เรื่องส�ำคัญ 
เพื่อลดโอกำส
ในกำรส่งต่อ
ควำมผิดปกติ
ไปยังลูก”

ตารางที่ 1 : ความถี่ท่ีพบ Y chromosome microdeletion ที่ต�าแหน่งต่างๆ 
และความส�าคัญต่อกระบวนสร้างและผลิตอสุจิ (Poongothai J. et al.,2009)

translocation, duplication, deletion 
และ inversion หรือการเกิดการ 
กลายพนัธ์ุในระดบัยนี (point mutation)  
เป็นต้น ซ่ึงหน่ึงในความผิดปกติทาง
พนัธกุรรมท่ีพบได้บ่อยและส่งผลโดยตรง
ต่อกระบวนการสร้างอสุจิ คือ การม ี
บางส ่วนของโครโมโซม Y หายไป  
(Y chromosome microdeletion)  
ซ่ึงชิ้นส่วนท่ีหายไปน้ีเป็นท่ีตั้งของยีนท่ีมี
บทบาทส�าคัญต่อกระบวนการสร้าง 
และพัฒนาของอสุจิ จากผลการศึกษา
แสดงให ้เห็นว ่าในทุกๆ 4,000 คน  
มี 1 คน ที่มีโอกาสเกิด Y chromosome 
microdeletion

2. ท�าความรู้จักกับ
Y chromosome microdeletion

Y chromosome microdeletion 
เกิดจากบางชิ้นส่วนของแขนข้างยาว 
ของโครโมโซม Y (Yq) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของยนี
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสร้าง
อสุจิ (Azoospermia Factor, AZF) 
หายไป ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่ท�าให้ชิ้นส่วนนี้
หายไปได้ เกิดจากความผิดปกติของ 
การเข้าคู่และแยกออก (crossing over) 
ของคู่โครโมโซมในระหว่างกระบวนการ
แบ่งเซลล์ (meiosis)

ส�าหรบัข้อมลูทางด้านพนัธกุรรมของ
บรเิวณชิน้ส่วนบนโครโมโซม Y ท่ีหายไป 
ท่ีบรเิวณ AZF น้ันแบ่งออกเป็นส่วน 4 ส่วน
ด้วยกัน ได้แก่ AZFa, AZFb, AZFc และ 
AZFd ดงัแสดง ในรปูท่ี 1

สาเหตุของภาวะเป็นหมันในเพศชายน้ัน 
ถือเป็นเรื่องส�าคัญ เพื่อลดโอกาสในการ
ส่งต่อความผิดปกตไิปยงัลูก และเป็นตวัช่วย
ในการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อการประสบ
ความส�าเร็จสูงสุดในการตั้งครรภ์

3. การตรวจวินิจฉัย
Y chromosome microdeletion

จากความก้าวหน้าทางด้านพนัธศุาสตร์ 
ระดับโมเลกุลและการพัฒนา Marker  
ท่ีมีความจ�าเพาะกับบริเวณต่างๆ ของ
โครโมโซม Y การวินิจฉัยภาวะผิดจาก  
Y chromosome microdeletion นั้น
สามารถวิเคราะห์ได้โดยวิธี Multiplex 
PCR analysis ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีความ
แม่นย�าสูง สามารถตรวจหาการขาดหายไป
ของ DNA ที่ต�าแหน่ง AZFa-d ได้อย่าง
แม่นย�า โดยการตรวจจาก DNA ที่สกัด
จากเลือด บรกิารตรวจ Y chromosome 
microdeletion สามารถท�าให้ผู้ชาย 
ท่ีประสบปัญหาทางด้านการผลิตตวัอสุจิ
มคีวามเข้าใจได้มากขึน้ ซ่ึงส่งผลดต่ีอการ
ตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ต่อไป 
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and fat contents and energy density, yet 

high nutritional values, sea grapes yield 

health benefits ideal for those with 

diabetes, high blood pressure and heart 

disease.

4 ควินวั (Quinoa)  
เป ็นพืชตระกูลข ้าวชนิดหน่ึง 
มลัีกษณะเป็นเมด็กลมน่ิม รสชาติ

คล้ายถั่ว เป็น Super food เพราะให ้
สารอาหารมากกว ่าธัญพืชชนิด อ่ืน 
มีไฟเบอร์มากกว่าข้าวกล้องถึงสองเท่า 
เป็นแหล่งรวมกรดอะมโิน กรดเอซิด และ
สารต่อต้านอนุมลูอิสระ ปราศจากกลูเตน  
สามารถช่วยควบคุมระดบัน�า้ตาลในเลือด
ไม่ให้สูงจนเกินไป และควบคุมระบบ 
การย่อยอาหาร ควนัิวเป็นอาหารท่ีเหมาะ
กับคนท่ีต ้องการลดน�้าหนัก และยัง
เหมาะกับคนทีป่่วยเป็นโรคเบาหวานด้วย 
เพราะควนัิวมีค่าดชันีน�า้ตาลต�า่ เส้นใยสูง 
และอ่ิมท้อง จงึสามารถใช้ทดแทนอาหาร
พวกคาร์โบไฮเดรตได้เป็นอย่างดี
4. Quinoa is another type of rice 

crops that has round and soft grains like 

beans. it is considered super food as it 

provides more nutrients than other cereal 

crops: two times more fiber than brown 

rice and a source of amino acids, acids 

and anti-oxidants. This gluten-free grains 

can help control blood sugar levels and 

digestive system. Thus quinoa is suitable 

for those who want to lose weight and 

people with diabetes as it has low  

glycemic index and high fiber, excellent 

carbohydrate substitute, making you  

feel full.

5 อกไก่ (Chicken Breast)  
อาหารประเภทเ น้ือสัตว ์ ท่ีม ี
ส่วนช่วยในการควบคุมน�้าหนัก 

ได้เป็นอย่างดี เพราะในเน้ือส่วนอก
นอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้ว ยังมีไขมัน 
อยู่แค่เพียง 8.2% เท่านั้น จึงเป็นอาหาร 
ท่ีนักเพาะกายนิยมรับประทานกันมาก 
เพื่อใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
5. Chicken breast is a diet of 

meat that contributes to superb weight 

control. in addition to high protein, it 

contains only 8.2% of fat. Chicken 

breast is also the dish that a lot of 

bodybuilders prefer to have to build 

their muscles. 

อาหารท่ีกล่าวมาน้ีอาจจะเป็นตัวเลือก
ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคท่ีสามารถช่วยให ้
มสุีขภาพท่ีดขีึน้ ถ้าใครยงัไม่เคยลองทาน
แนะน�าให้ลองดนูะคะ รบัรองว่าทานแล้ว
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัย
แน่นอนค่ะ
These mentioned foods are now a 

trendy option for healthy eating 

consumers. If you have never tasted 

them, I strongly recommend you try the 

foods to help you stay healthy and keep 

you away from illnesses. 

|  HealtH Tips  |

หลายปีท่ีผ่านมา ผู้คนต่างให้ความสนใจกับการดูแลรักษา
สุขภาพกันมากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งของ “อาหาร” ท่ีดูจะเป็น
สิ่งส�าคัญท่ีผู ้บริ โภคพยายามท�าให้มันมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น คอลัมน์นี้ผู ้ เขียนจึงอยากจะแนะน�าอาหาร 
เพื่อสุขภาพท่ีก�าลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะ

Good Food  
Good HealtH 2016

1 
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่(Riceberry)
อุดมไปด้วยโฟเลตในปริมาณสูง 
และยังมีเบต้าแคโรทีน แกมมาโอ

ไรซานอล วิตามินอี วิตามินบี 1 ลูทีน 
แทนนิน สังกะสี โอเมก้า 3 ธาตุเหล็ก  
โพลีฟีนอล และเส้นใยอาหาร เป็นต้น   
ซ่ึงสารอาหารเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการ

บ�ารุงร่างกาย บ�ารุงสายตา บ�ารุง
ระบบประสาท และลด

ความ เ ส่ี ย ง

In the past few years, people have become more 
health conscious. Many consumers focusing on 
health and wellness are centered on nutritious 
food consumption. These are the top healthy foods 
that will rule 2016.

เป็นโรคมะเร็ง รวมท้ังมีส่วนช่วยในการ
สร้างคอลลาเจน ชะลอความแก่ ลดสิว  
ลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลได้อีก
ด้วย เรียกได้ว ่าเป็นอาหารหลักของ 
คนไทย และยงัเป็นสมนุไพรในตวัอกีด้วย
1. Riceberry is rich in folate, beta-

carotene, gamma oryzanol, vitamin E, 

vitamin B1, lutein, tannin, zinc, omega-3, 

iron, poly-phenol, dietary fiber and so on. 

These nutrients contributes to an improve 

in overall health and fitness, eyesight, and 

nervous system as well as a reduce in risks 

of cancer. This purple rice also helps you 

increase the collagen, slowing down aging 

and reducing acne, lipid and cholesterol 

levels. it is therefore exceptional as both 

the staple diet and herb of Thailand.

2 เมล็ดเจยี (Chia Seed)  
ลักษณะเหมือนเมล็ดแมงลัก  
เป็นธัญพืชท่ีมีคุณสมบัติเป็นท้ัง 

Super Fruit และ Super Seed อัดแน่น
ไปด้วยสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย 
ได้แก่ ไฟเบอร์ กรดไขมนัดชีนิดโอเมก้า-3 
และโอเมก้า-6 แคลเซียม สารต้านอนุมูล
อิสระ และโปรตีน โดยคุณสมบัติเด่น 
ของเมล็ดเจยี คือช่วยลดน�า้หนัก และช่วย
กระตุ้นระบบขับถ่ายดี เช่น ตัวผู้เขียน 
มีปัญหาระบบขับถ่าย เมื่อกินเมล็ดเจีย 
ก็ช่วยท�าให้การขับถ่ายดีขึ้นอย่างรู้สึกได้
2. Chia seeds are like sweet basil 

seeds, the cereal crop also known as both 

super fruit and super seed. They are 

loaded with nutrients necessary for good 

health, including fiber, fatty acids- 

omega-3 and omega-6, calcium, 

อาหารเพื่อสุขภาพแห่งปีท่ีน่าจับตามอง

antioxidant and protein. The key feature of 

chia seeds is that they can help in your 

weight loss and digestive system. i have 

tried chia seeds and my excretion is much 

improved.

3 สาหร่ายพวงองุน่  
(Sea Grapes) 
เป็นหน่ึงในสาหร่ายท่ีสามารถ 

รับประทานได้ มีรสเค็ม เค้ียวหนึบ  
และมีคุณค่าทางอาหารสูง สาหร่ายชนิด
น้ีมีแร่ธาตุท่ีส�าคัญ ได้แก่ แมกนีเซียม 
แคลเซียม โพแตสเซียม สังกะสี ไอโอดีน 
เบต้าแคโรทีน และยังมีกรดอะมิโน 
ที่จ�าเป็นหลายชนิดท่ีไม่พบในพืชบนบก 
อีกท้ังมีแคลอรีต�่า มีกากใยสูง ป้องกัน
อาการท้องผูกและโรคริดสีดวงทวาร  
มีปริมาณเกลือต�่า ปริมาณไขมันต�่า และ
ให้พลังงานน้อย แต่มคุีณค่าทางอาหารสูง 
จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เหมาะส�าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคหัวใจ
3. Sea grapes are one of the favored 

species of edible seaweeds. With a salty 

taste and gummy texture, they contain 

high nutritional values, including 

magnesium, calcium, potassium, zinc, 

iodine, beta-carotene and many types of 

essential amino acids that cannot be found 

in terrestrial plants. As they have low salt 
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จำกปัจจัยเสี่ยงต่อกำร 

คลอดก่อนก�ำหนดดังกล่ำว 
ท�ำให้สำมำรถป้องกัน 

กำรคลอดก่อนก�ำหนดได้โดย

   การลดการตั้งครรภ์แฝด จากการ 
ตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์

   การลดการคลอดก่อนก�าหนดที่ไม่มี
ข้อบ่งชี้

   การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในสตรี 
ท่ีมปีระวตัคิลอดก่อนก�าหนดในครรภ์
ก่อน หรอืสตรตีัง้ครรภ์ท่ีปากมดลูกสัน้
กว่าปกตใินช่วงตัง้ครรภ์ไตรมาสท่ีสอง
   สตรีตั้งครรภ์ไม่สูบบุหรี่
   การตรวจคัดกรองและการรักษาการ
ติดเชื้อในช่องคลอด

กำรใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
เพือ่ป้องกันกำรคลอดก่อนก�ำหนด

พบว่าการยับยั้งการสร้างหรือยับยั้ง 
การออกฤทธิข์องฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
ท� า ให ้มี การท� า งานของฮอร ์ โมน น้ี 
น้อยลง อาจเป็นส่วนท่ีกระตุ้นให้เกิด 
การเจ็บครรภ์คลอด นอกจากน้ีฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนออกฤทธิ์ ท่ีปากมดลูก 
ยับยั้งการสุกหรือหดส้ันลงและบางลง

Preterm birth, also known as premature delivery or preterm 
labour, is defined as babies born before 37 weeks of  
pregnancy are completed. The prevalence is approximately 
11 percent. It is known to be the major cause of infant death. 
(Even babies survive however) permanent disabilities  
may take place causing complications as the babies grow up 
including abnormal function of the eyes, nervous system, 
muscles, cognitive ability and education in the future.  
Furthermore, this also requires high costs of childcare in 
both short and long term.

A
bout two of every three 

preterm births occur 

because labour starts 

n a t u r a l l y  w h i l e  t h e 

remaining one of every three preterm 

deliveries are vital. Because there are 

high risks to the mother and fetus of 

continuing the pregnancy, including a 

slowed fetal growth, preterm delivery 

is therefore necessary. 

ของปากมดลูก ท�าให้ลดการเกิดการ
คลอดก่อนก�าหนด

สตรีตั้งครรภ์เดี่ยวท่ีมีประวัติคลอด
ก่อนก�าหนดในครรภ์ก่อนหรือปากมดลูก
หดส้ันลงกว่าปกต ิพบว่าถ้าได้รับฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนในรูปแบบและช่วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม จะสามารถลดการคลอดก่อน
ก�าหนดลงได้ร้อยละ 45 ดงันัน้ การทราบ
ประวตัว่ิาเคยคลอดก่อนก�าหนดในครรภ์
ก่อนและการวัดขนาดความยาวของ 
ปากมดลูกโดยการตรวจอัลตราซาวน์ 
ทางช่องคลอดในช่วงอายุครรภ์ 19-24 
สัปดาห์ จึงเป็นส่ิงส�าคัญในการป้องกัน
การคลอดก่อนก�าหนด 

อย ่างไรก็ตาม การใช ้ฮอร ์ โมน 
โปรเจสเตอโรน ก็มีข ้อจ�ากัดในการ
ป้องกันการคลอดก่อนก�าหนด รายงาน
การศึกษาส่วนมากพบว่า ไม่ได้ผลในการ
ป้องกันการคลอดก่อนก�าหนดในสตรี 
ตัง้ครรภ์ท่ีมีถงุน�า้คร�า่รัว่ก่อนก�าหนดหรอื
ในสตรีตั้งครรภ์แฝดสองและแฝดสาม

การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพือ่ลด
ความเส่ียงในการคลอดก่อนก�าหนด 
ในสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีโอกาสเส่ียง ได้แก่  
มปีระวัตคิลอดก่อนก�าหนดในครรภ์ก่อน
หรือตรวจอัลตราซาวน์พบปากมดลูกส้ัน
กว่าปกติถือเป็นมาตรฐานใหม่ของการ
ดูแลสตรีตั้งครรภ์ ซ่ึงจะลดการคลอด 
ก่อนก�าหนดท�าให้ลดอัตราการเสียชีวิต
และลดความพกิารของทารกแรกคลอด 

Major risk factors 

of preterm births:

  having a history of previous 

preterm delivery; 

  Cervical shortening during the 

second trimester;

  excessive uterine distension, e.g. 

twin pregnancy, polyhydramnios;

  smoking; and, 

  Vaginal infections.

the risks in 1. and 2. above are 

considered signif icant factors. 

however, women who give preterm 

births sometimes do not show any risk 

factors and clear explanations to this 

are still not known.

Preventive factors for 

preterm births caused by 

the major risk factors above:

  reduce twin pregnancies resulting 

from assisted reproductive 

technology;

  Avoid preterm deliveries without 

specific indications; 

  Use progesterone with women 

having a history of previous 

preterm delivery or pregnant 

women with a cervical shortening 

during the second trimester; 

  Do not smoke; and, 

  take screening tests and seek 

treatments for vaginal infections.

The use of progesterone  

for the prevention of 

preterm births

It is found that the inhibition of 

progesterone production or the 

inhibition of progesterone action 

“ถ้ำได้รับ
ฮอร์โมน 

โปรเจสเตอโรน
ในรูปแบบ 

และช่วงเวลำ 

ที่เหมำะสม 

จะสำมำรถ 

ลดกำรคลอด
ก่อนก�ำหนด 

ได้ร้อยละ 45”
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ทารกท่ีคลอดก่อนก�าหนด หมายถึง ทารกท่ีคลอด
ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ซึ่งพบได้ประมาณ 
ร้อยละ 11 เป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิต 
ของทารก ในกรณีที่รอดชีวิตก็อาจมีความพิการ
ถาวรตดิตวั ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเม่ือทารกโตข้ึน 
ได้แก่ การท�างานของตา ระบบประสาท กล้ามเนื้อ 
สติปัญญา และการศึกษาในอนาคตอีกท้ังสูญเสีย 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกในระยะสั้นและระยะยาว

บทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
ในการป้องกนัการคลอดก่อนก�าหนด 

The Role of  

PRogesTeRone  
in the Prevention of 
Preterm Delivery 

โดย นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์, 
สูตนิรีแพทย์ ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย์
By Dr.Kriengchai Sajjachareonpong, oB/Gyn, master of Clinical 
embryology, Cert. in reproductive medicine & infertility  
(monash University, Australia)
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Progesterone Levels
during Pregnancy
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ป ระมาณ 2 ใน 3 ของทารก 
ท่ีคลอดก่อนก�าหนดเกิดจาก
มารดาเจ็บครรภ์คลอดเอง
และที่เหลือ 1 ใน 3 มีความ

จ�าเป ็นต้องให้คลอดเน่ืองจากภาวะ 
การตั้งครรภ์มีความเส่ียงสูงต่อมารดา 
ท่ีจะให้ด�าเนินการตั้งครรภ์ต่อ หรือมี
ความเส่ียงต่อทารกในครรภ์ เช่น มีการ
เจริญเติบโตช้าในครรภ์ จึงจ�าเป็นต้อง 
ให้คลอดก่อนก�าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ 

ของกำรคลอดก่อนก�ำหนด

  มีประวัติคลอดก่อนก�าหนด 
ในครรภ์ก่อน

  ปากมดลูกหดส้ันลง  
(Cervical shortening)  
ในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาสที่สอง 
(Second trimester)

  การยืดขยายของมดลูกอย่างมาก 
เช่น ครรภ์แฝด และครรภ์แฝดน�้า

  การสูบบุหรี่
  การติดเชื้อในช่องคลอด

ปัจจัยเส่ียงข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าว 
ถือเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม 
บางค ร้ั งสตรี ท่ี คลอดก ่ อนก� าหนด 
อาจไม่พบปัจจัยเส่ียงและไม่มีเหตุผล 
ที่อธิบายได้อย่างชัดเจน

ภาพ 1 ระดับ
ฮอร์โมน 

โปรเจสเตอโรน
ในสตรีตั้งครรภ์

Figure 1 

Progesterone  

levels during 

pregnancy
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ประทับใจค�ำพูดคุณแม่ท่ีว่ำ “ลูกท�ำให้ชีวิตคู่เรำ 
มีควำมหมำยมำกข้ึน” คณุหญิง-รชันกีร รวมทวี 
เธอกล่ำวจำกหัวใจ หลังคลอดลูกชำยคนแรก 

น้องฑีค(TEAK) มำได้แค่เดือนกว่ำๆ หนุม่ตวัน้อยรำศี
มังกรผู้กุมหัวใจทุกคนในบ้ำนหลังนี้ รวมถึงคุณพ่อ 
คุณยศ-ยศรวี อุทัยสมฤดี พ่อแม่มือใหม่วัย 40 ปี 
โดยหลังจำกแต่งงำนได้หนึ่งปี คุณหญิงและคุณยศ 
ก็อยำกมีบุตร จึงได้ไปปรึกษำคุณหมอเร่ืองสุขภำพ
กับกำรตั้งครรภ์ท่ี โรงพยำบำลต่ำงๆ มำตลอด 
แต่ควำมส�ำเร็จก็ทอดเวลำออกไปอีกถึง 2 ปี กระท่ัง
มีเพื่อนท่ีประสบปัญหำมีบุตรยำกเม่ืออำยุมำก 
เช่นกัน แต่ปัจจุบนัได้ประสบผลส�ำเรจ็ในกำรตัง้ครรภ์ 
โดยกำรให้ค�ำปรึกษำจำกศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำก 
เจตนิน สำมีภรรยำคู่นี้จึงไม่รอช้ำท่ีจะมำพบและ
ปรึกษำ “นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์”

Love you 

more and 

more
ความรักท่ีเพิ่มพูน

ก็ให้เวลาและดแูลเอาใจใส่เราอย่างเตม็ที ่
ตลอดมา ถึงตรงน้ีขอขอบคุณคุณหมอ
จรงิๆ ค่ะ

▶ ความรูสึ้กตอนท่ีรูว่้าเริม่ต้ังครรภ์ 
และสิง่ท่ีพบเจอระหว่างการต้ังครรภ์ 
คณุหญิง : ตอนรูว่้าตัง้ครรภ์กด็ใีจมากนะ
คะ แต่ก็มีความเครียดด้วยค่ะ เพราะว่า
ต้องอยูน่ิ่งๆ อยูเ่ฉยๆ เน่ืองจากในครัง้แรก
เราไม ่ประสบความส�าเร็จเพราะเรา 
พักผ่อนน้อย เน่ืองจากหน้าท่ีการงาน 
ท่ีต้องรับผิดชอบสูง พอมาในคร้ังน้ีเรามี
บทเรียนแล้ว จงึท�าให้เราดแูลตวัเองมาก
ขึ้น นอนพักผ่อนเยอะๆ พยายามท่ีจะ 
ไม่เครียด  และยังมีอาการแพ้ท้องมาก  
แพ้ท้องนานถึงตอนอายุครรภ์ประมาณ  
5 เดอืนค่ะ คือกินอะไรไม่ได้ มแีต่อาเจยีน
จนต้องไปนอนให้น�า้เกลือถงึ 2 รอบ

▶ ความรูสึ้กตอนท่ีลกูคลอดออกมา 

คุณหญิง : ตอนก่อนคลอดก็กังวลว่า 
ลูกจะสมบูรณ์แขง็แรงดไีหม พอหลังคลอด 
ก็จะอกีอารมณ์หน่ึงเลย คือพอได้ยนิเสียง
ลูกร้องตอนคลอด ก็รู้ว่าตัวจริงเสียงจริง
มาแล้ว ซ่ึงตอนน้ันดีใจมากจนน�้าตาซึม 
ลืมความเครียดไปหมด โดยเฉพาะตอน 
แพ้ท้องก็หายไปหมดเลยค่ะ (ยิม้หวาน)

▶ สาเหตุของการมีบุตรยาก
คณุหญิง : คุณหมอตรวจร่างกายเบ้ืองต้น
แล้ว ร่างกายของเราสมบูรณ์ดค่ีะ
คณุยศ : แต่เราเริม่อายมุาก และเป็นลูก
คนแรกด้วย ก็เลยท�าให้การตั้งครรภ์ 
มีความยากมากขึ้นและมีความเส่ียงครับ 
เราก็ไม่อยากมีลูกตอนอายุมากและเส่ียง
กับสุขภาพไปกว่าน้ี ก็เลยตัดสินใจใช้ 
กรรมวธิอีิก๊ซ่ีที ่รพ.เจตนินครบั 
คุณหญิง : เราเคยปรึกษากับท่ีอ่ืนมา 
แต่ก็ไม่ส�าเร็จ ซ่ึงก็ไม่อยากรออีกต่อไป
แล้ว ตอนน้ันอาย ุ 38 ปลาย ๆ แล้วค่ะ  
คุณหมอเกรยีงชยัจงึให้เตรยีมความพร้อม
ร่างกาย และให้พกัรออยูป่ระมาณ 3 เดอืน 
จงึได้ด�าเนินเรือ่งการตัง้ครรภ์ต่อค่ะ 

▶ จากน้ันรกัษาด้วยวิธีอิก๊ซี ่(ICSI) 
เลยใช่ไหม
คณุหญิง : ใช่ค่ะ ท่ีเลือกวธิอีิก๊ซ่ี (ICSI)  
เพราะคิดว่ามโีอกาสประสบความส�าเรจ็สูง 
ท่ีจะได้ตัง้ครรภ์ แล้วเราก็ประสบผลส�าเรจ็
ค่ะ (ยิม้อย่างมคีวามสุข)

▶ ความประทับใจในตัวคณุหมอ
คณุหญิง : เราประทับใจคุณหมอก็ตรงท่ี 
คุณหมอท�าให้เราประสบความส�าเร็จ 
ในการตัง้ครรภ์ไงคะ (หัวเราะ) และแม้ว่า
คุณหมอจะต้องดูแลคนไข้เยอะ แต่คุณหมอ 

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

a history of previous preterm delivery 

or cervical shortening, it is found that 

if they receive the progesterone of the 

appropriate form and at the right time, 

preterm labour can be reduced by 45 

percent. therefore, taking the history 

of previous preterm delivery and 

examining the length of the cervix 

using vaginal ultrasound examination 

during the 19-24 weeks of pregnancy 

are essential for the prevention of 

preterm births. 

however,  there are certa in 

limitations of the use of progesterone 

for the prevention of preterm births. 

Most of the recent studies show that 

the use of progesterone in preventing 

preterm delivery is ineffective for 

pregnant women who suffer from a 

premature amniotic fluid leak and 

women with twin or triplet pregnancies.

In  conc lus ion ,  the  use  o f 

progesterone in reducing the risks of 

preterm delivery for pregnant women 

at risks including those having a history 

of previous preterm labour and those 

with a cervical shortening according to 

their ultrasound examination results, is 

generally accepted as a new standard 

of prenatal care. this will lower the 

preterm birth rates and eventually can 

decrease mortality and disability 

among newborns. 

reduces the function of this hormone 

inducing the labour to start naturally. 

In addition, the effects of progesterone 

on cervix inhibiting the maturation or 

shortening and thinning of the cervix, 

reducing the risk of preterm delivery.

In singleton pregnant women with 
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▶ So you started the ICSI treatment?
Khun Ying: Yes, we decided to undertake 

iCsi because we think that it has high 

chances of successful pregnancy. And 

sure, we did (big smiles).

▶ The impression of the doctor.
Khun Ying: We appreciate that the doctor 

has helped us to succeed in getting 

pregnant (laugh). And even though he has 

to take care of many patients, he gave us 

his time, a great care and full attention all 

along. up to this point, we really do 

appreciate the doctor.

▶ The feeling when first know of 
becoming pregnant and what you 
encountered during pregnancy.
Khun Ying: When i knew that i was 

pregnant, i was very pleased. But i was 

also stressed because i had to stay  

still and did nothing since the first time 

was not successful due to our lack of  

rest caused by our full responsibility  

from work. this time we learned our 

lesson so we took a better care of 

ourselves. i slept a lot and tried not to be 

stressful. the morning sickness was  

also terrible. it lasted till month five of 

pregnancy. i could not eat but vomit a lot. 

i had to be on a drip receiving a saline 

solution for two times.

▶ The feeling when giving birth. 
Khun Ying: Before the birth i was 

concerned whether the baby will  

be healthy or not. After the birth was  

another story. it was like when i heard  

the baby cry at birth i knew then came  

the real thing. At that time i could not  

hold my happy tears. totally forgot  

the stress and sickness previously  

had (beam).

▶ What was the delivery method?
Khun Ying: Actually, i wanted a natural 

birth. i wanted the baby to choose when 

he wanted to be born. But as i am aging, 

i want to reduce the risks so i decided  

to go through caesarean section. With 

this C-section, the doctor could help  

us plan for the best results. the doctor  

is so great he could do it exactly as 

planned at 15.59 hours sharp. And it  

took only a short while for the safe and 

sound C-section.

▶ How about Little Teak? Is he very easy 
to care for?
Khun Ying: Very easy. He is not grumpy  

at all. He will cry only when he is hungry. 

And he is good at it. He eats a lot. We just 

had his baby hair shaved.

▶ How does the baby change the role 
of the family?
Khun Yot: We have to help each other a 

lot more. At night we have to take turn 

taking care of him. We take it as a natural 

phenomenon. And we are trying to get 

through it smoothly. it is like our parenting 

test that will complete our family, with 

more and more love.

Khun Ying: At first i could not imagine a 

picture of myself as a mother, from getting 

pregnant to becoming a mom. i am not 

that neat and tidy girl, quite daring 

actually. But everything went naturally.  

At the beginning, it was hurt from the 

surgical wound; my milk has not come in 

yet; and the baby was crying for milk.  

We felt sympathy for him. it was very hard 

for us still we can survive it. this is 

because of the love we have for each 

other. My husband has helped me  

quite a lot.

▶ Do you plan to have the second one?
Khun Yot: if we are to have another one, 

we will do it now. Getting tired at the  

same time is better i guess because  

we are getting older. And we have to  

pay attention to the mother's health too.

Khun Ying: once my health is ready,  

we will have the second one.

Khun Yot: We are just like other families 

nowadays. We work first and find our 

loved one later in life. so getting married 

and having kids are also late. that is why 

we need help from the medical 

technology. to this point, we will try to 

raise him with good reasons using natural 

methods. We want him to be a good 

person, thinking and behaving in a good 

manner so that he can contribute to the 

society as well as our family.

What starts from a good intention and  

well planned will definitely result in a  

good and happy ending. We strongly 

support this family and encourage  

Little Teak to have his younger one the 

soonest. This will make even warmer  

and happier family. 

คุณรัชนีกร รวมทวี 
อายุ 40 ปี
คุณยศรวี อุทัยสมฤดี 
อายุ 40 ปี
ด.ช.อฑีก อุทัยสมฤดี 
อายุ 1 เดือน

Mrs.Ratchaneekorn 
Ruamthawee 
Age : 40
Mr.Yotrawee 
Uthaisomruedee 
Age : 40
Master Atika 
Uthaisomrudee 
Age : 1 month
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W
e're impressed by “the baby makes our life more meaningful,” 
when Khun Ying, Ratchaneekorn Ruamthawee says her heart, 
after giving birth to the first child, Little Teak, for just over  

a month. This Capricorn baby boy simply capture the hearts of everyone 
at home, including Khun Yot, Yotrawee Uthaisomruedee, the first time dad 
in his 40s. After one year of marriage, Khun Ying and Khun Yot wanted  
to have children so they were going to see doctors at several hospitals, 
consulting them about a healthy pregnancy throughout that period.  
Unfortunately, the success of having a child seemed to stretch out even 
for another 2 more years. Until one of the friends of the family, who  
experienced similar infertility at an advanced reproductive age, currently 
had a successful pregnancy with the consultation from Jetanin, this couple 
could not wait to meet and consult with "Dr. Kriengchai Sajjacharoenphong".
▶ Causes of infertility.
Khun Ying:  After the preliminary 

examination, the doctor told us that our 

health are perfectly well.

Khun Yot: But as we are getting aging 

and the baby is our first child, the 

pregnancy is even more difficult and 

vulnerable. We do not want to have 

children at the older age or more risks to 

health than this so we decided to undergo 

iCsi at Jetanin.

Khun Ying: We've consulted with the 

others before but it was unsuccessful.  

We did not want to wait anymore. Back 

then i was already in my late 38.  

Dr. Kriengchai told us to get ready  

and prepare for 3 months before he 

started to proceed. 

▶ คลอดด้วยวธิีไหนคะ
คณุหญิง : จรงิๆ อยากคลอดธรรมชาติ
มากกว่าค่ะ คืออยากให้ลูกเขาเลือกเอง 
ว่าอยากเกิดวันไหน แต่ด้วยความท่ีอายุ
มากขึน้เลยอยากลดความเสีย่ง จงึตัดสินใจ
ผ่าคลอด เพราะคุณหมอจะช่วยเรา
วางแผนและนัดหมายท�าให้ทุกอย่าง 
ออกมาดี ซ่ึงคุณหมอก็เก่งมากค่ะ ผ่าได้
ตรงเวลาเป๊ะเลย 15.59 น. และใช้เวลา 
ผ่าคลอดไม่นานก็เสรจ็สมบูรณ์ปลอดภยั

▶ น้องฑคีเล้ียงง่ายไหม
คุณหญิง : เล้ียงง่ายค่ะ ไม่งอแงเลย  
จะร้องก็ตอนหิวอย่างเดยีว แล้วก็กินเก่งมาก 
น่ีก็เพิง่โกนผมไฟไปค่ะ

▶ ลูกท�าให้บทบาทของครอบครวั
เปล่ียนไปอย่างไรบ้าง
คณุยศ : ทุกอย่างต้องช่วยกันมากขึน้ครบั 
กลางคืนก็ต้องผลัดกันเล้ียงลูก ซ่ึงเรา 
ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ และก็พยายาม 
ผ่านจุดน้ีให้ได้อย่างราบรื่น ซ่ึงก็เหมือน 
บททดสอบความเป็นพ่อแม่ท่ีจะท�าให้
ครอบครวัของเรามคีวามรกัความสมบูรณ์
มากยิง่ๆ ขึน้
คุณหญิง : ตอนแรกก็มองภาพตัวเอง 
ไม่ออกเหมอืนกันค่ะ ต้ังแต่ท้องจนมาเป็น
แม่คน คือเราเป็นผู้หญิงท่ีค่อนข้างห้าวๆ 
แต ่ ทุกอย ่างก็เป ็นไปตามธรรมชาต ิ
คือช่วงแรกท้ังเจ็บแผลผ่าตัด น�้านมก็ยัง
ไม่ม ีลูกก็ร้องหิวอกี เราก็สงสารเค้า ถอืว่า
หนักมากส�าหรับเรานะ แต่ก็ผ่านมนัมาได้
เพราะด้วยความรักท่ีเรามีให้กัน ซ่ึงสามี
ช่วยได้เยอะทีเดยีวค่ะ

▶ วางแผนอยากจะมีคนท่ีสองไหมคะ
คุณยศ : ถ้าจะมีก็ต้องมีต่อเลยครับ 
เหน่ือยทีเดยีวดกีว่า เพราะเราก็อายเุยอะ
กันแล้ว แต่ก็ต้องดคูวามพร้อมทางสุขภาพ
ของแม่ด้วยนะครบั
คณุหญิง : ถ้าร่างกายพร้อมก็มต่ีอเลยค่ะ
คุณยศ : เราเป็นครอบครัวธรรมดา
เหมอืนคนในสังคมยคุน้ีครบั มวัแต่ท�างาน 
เจอกันช้า แต่งงานกันช้ากม็บุีตรช้า จงึต้อง
อาศัยเทคโนโลยทีางการแพทย์เข้ามาช่วย 
ถึงวันน้ีเราจะตั้งใจเล้ียงดูเขาด้วยเหตุผล 
และให้เป็นธรรมชาติ ให้เขาคิดดี ท�าด ี
และจะเล้ียงให้เป็นคนท่ีสร้างประโยชน ์
ให้กับส่วนรวมและครอบครวัต่อไปครับ

ส่ิงใดท่ีเริม่ต้นจากความตัง้ใจและวางแผน
ท่ีด ีเชือ่ได้แน่นอนว่าปลายทางจะมส่ิีงดีๆ  
รอคอยอยู่ ขอเป็นก�าลังใจให้ครอบครัว
น้องฑีคได้มน้ีองเรว็ๆ และเป็นครอบครวั
ท่ีอบอุน่แน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ไปอกี 

“ได้ยินเสียง 
ลูกร้อง 
ตอนคลอด 

ก็รู้ว่าตัวจริง
เสียงจริง 
มาแล้ว 

ซึ่งตอนนั้น 

ดีใจมาก 

จนน�้าตาซึม”
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o
ur respect goes to this Burmese couple for their  
15 years long effort and fervent hope to have a child. 
Today, they are going to succeed in their attempt. 

Khun Hmwe Hlant, 43, is now 10 weeks pregnant. Khun 
Khin Maungshu, her husband who has always been beside 
her, couldn’t be happier. 

too stressed and worried. the second 

time, we were still nervous so it was 

not successful. For the third time,  

the doctor repeatedly asked us not  

to be too stressful. then, it was 

successful. 

 

▶ How did you encourage yourself to 
win over discouragement?
For this success, i would like to thank 

all my friends and the family, especially 

my husband. He wants to have a child 

more than me (laugh). He said he would 

ask me to keep trying until getting 

pregnant. 

▶ How did you feel when knowing  
that you’ve got pregnant?
At first, i didn’t believe until the doctor 

checked and told that i was 5 weeks 

pregnant. i was so stunned and didn’t 

know what to do. My husband was in 

Myanmar then. When i told him, he was 

▶ Your determined effort
We had been trying to have a child 

throughout the15 years of our marriage. 

in 2005, we went to consult with a 

fertility doctor in China once and came 

back to consult with other fertility 

doctors in Myanmar thrice. We tried 

iCsi twice and iui once. unfortunately, 

the pregnancy never happened. We 

halted everything for a while, being 

discouraged. i was getting older and 

older. then, last year, our friend 

suggested Jetanin. she said i still had 

time. if i reached 45, there was nothing 

i could do. so, we rushed to see the 

doctors here. 

▶ What was your health problem?
i've had hyperthyroidism. i didn’t know 

about this before; even the Burmese 

and Chinese doctors didn’t know. i 

found it when i came here. At Jetanin, 

a couple will get a full investigate of the 

causes of infertility before starting the 

treatment. 

▶ Why did you choose Jetanin?
several of my friends came for the 

treatment here and all of them were 

successful. We have to admit that 

doctors here are very good. 

▶ How did the doctors impress you?
they were really kind and attentive.  

We could consult them anytime and 

they could help. 

▶ How did Jetanin impress you?
using the most advanced technology 

and equipments, as well as its good 

services and hospitality. 

▶ How about the treatment?
We had done 3 times by using iCsi. 

First, we could get only one egg which 

could not be injected because we were 

so glad that he couldn’t focus on his 

works, too. (laugh). We had been 

waiting for this for 15 years. it was 

overwhelmed. i couldn’t describe. We 

were so glad that we are going to have 

a child. 

▶ How do you take care yourself 
during pregnancy?
My husband has been taking very good 

care of me. When i had to see the 

doctors at Jetanin and my husband 

was not available, our relatives would 

accompany me all the time. this time, 

my niece was sent to take care of me. 

▶ Will you stay in Thailand until  
the due date?
Currently, i’ve been in thailand for a 

l o n g  w h i l e ,  w a i t i n g  t o  h a v e 

4-dimensional ultrasound by the end 

of March. After that, i will go back to 

Myanmar. 

Khun Hmwe Hlant’s smiles and laughs 

throughout our interview clearly told us 

how happy she was. By the time her 

baby is born to the world, this couple’s 

world will surely be even brighter. 

Then, this warm family will be even 

warmer and completed. 

“15 years of 

waiting, it's 

overwhelmed. 

I couldn't 

describe.  

We were  

so glad that 

we are 

going to 

have a child”

Mrs.Hmwe Hlant 
Age : 43
Mr.Khin Maungshu 
Age : 42
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ขอยกย่องควำมพยำยำมอันยำวนำนถึง 15 ปีของสำมีภรรยำชำวเมียนมำคู่นี ้
กับควำมหวงัในกำรมีลูกสักหนึง่คน และวนันีค้วำมพยำยำมของพวกเขำได้เดินทำง
มำถึงช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ เพรำะคณุ Hmwe Hlant วัย 43 ปี ได้ตัง้ครรภ์ 10 สัปดำห์แล้ว 

และคุณ Khin Maungshu ผู้เป็นสำมีท่ีอยู่เคียงข้ำงมำตลอดก็ดีใจไม่น้อยไปกว่ำกัน

never Lose hope
ชีวิตไม่ส้ินหวัง

▶ ประทับใจอะไรในคณุหมอ
คุณหมอมนี�า้ใจกับคนไข้ ดแูลเอาใจใส่เรา
เป็นอย่างดี เวลามีอะไรก็ให้ค�าปรึกษา 
และคุณหมอก็ช่วยเหลือได้

▶ ความประทับใจท่ีมาเจตนิน
ชอบความครบครนัทันสมยัของเคร่ืองมอื
ต่างๆ การบรกิารและการเอาใจใส่ท่ีดค่ีะ

▶ คณุหมอได้ใช้วธีิการรักษาอย่างไร
รกัษาท้ังหมด 3 ครัง้ คือ ครัง้แรกท�าอิก๊ซี่ 
เก็บไข่ได้ใบเดยีวแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะดิฉนั
เครียดและกังวลมาก พอครั้งท่ี 2 ก็ยัง
เครียดอยู่ก็เลยท�าให้ไม่ส�าเร็จ ส่วนครั้ง 
ท่ี 3 คุณหมอย�า้ว่าไม่ต้องเครยีด จากน้ัน
ก็ตัง้ท้องได้ส�าเรจ็ในครัง้ท่ี 3 ค่ะ

▶ วธีิสร้างก�าลังใจเอาชนะความท้อแท้
ความส�าเร็จน้ีต้องขอบคุณเพื่อนๆ และ
ครอบครัว โดยเฉพาะก�าลังใจมากมาย 
จากสาม ีคือเขาอยากมลูีกมากกว่าเราอกี 
(หัวเราะ) สามีบอกถ้ายังไม่ท้องก็จะให้
รกัษาต่อไปเรือ่ยๆ

▶ ความรู้สึกเม่ือรูว่้าต้ังครรภ์
ตอนแรกไม่เชือ่ แต่หมอให้ดูผลว่าตัง้ครรภ์ 
5 สัปดาห์แล้ว ตอนน้ันก็งง จรงิหรอืเปล่า 
ท�าอะไรไม่ถูกเลย และตอนน้ันสามีก็อยู่
เมยีนมาด้วย พอบอกเขาก็ดใีจจนท�างาน
ไม่ได้เหมอืนกัน (หัวเราะ) 15 ปีท่ีรอคอย 
มันเป็นอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆ 
รูสึ้กดใีจจรงิๆ ค่ะ ท่ีเราจะได้มลูีกแล้ว

▶ ดูแลตัวเองอย่างไรระหว่างต้ังครรภ์
เมื่อรู้ว่าต้ังครรภ์นอกจากสามีช่วยดูแล
เป็นอย่างดแีล้ว เวลามาหาหมอท่ีเจตนิน
ถ้าสามไีม่ว่าง ก็จะมญีาติๆ  ผลดัเปลีย่นกนั
มาดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา
ท่ีมาหาหมอท่ีน่ี และครั้งน้ีส่งตัวแทน 
เป็นหลานสาวมาช่วยดแูลค่ะ

▶ จะพักอยู่เมืองไทยจนถงึก�าหนด
คลอดเลยหรือไม่
ตอนน้ีก็อยู ่ เมืองไทยยาวเหมือนกัน  
เพื่อรอตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติในช่วง 
ปลายเดอืนมนีาคมน้ี จากน้ันก็จะกลับไป
รอคลอดท่ีเมยีนมาค่ะ

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการ
สัมภาษณ์ของคุณ Hmwe Hlant ก�าลัง
บอกว่าเธอเป็นว่าท่ีคุณแม่ท่ีมีความสุข
เพยีงใด และเมือ่ถงึวนัท่ีเจ้าตวัน้อยลืมตา
ออกมาดูโลก เม่ือน้ันความหมายของ
ครอบครวัอบอุน่ก็ยิง่สมบูรณ์มากขึน้

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

▶ ความพยายามในการมีบุตร
พยายามมีบุตรมาตลอดเวลา 15 ป  ี
ท่ีแต่งงานกันมา โดยเมื่อตอนปี 2005 
ตอนน้ันไปปรกึษาคุณหมอเพือ่การตัง้ครรภ์
ท่ีประเทศจนี 1 ครัง้ และก็กลบัมาปรกึษา
คุณหมอท่ีเมียนมาอีก 3 ครั้ง เป็นการ
ท�าอิ๊กซ่ี 2 ครัง้ และ IUI 1 ครัง้ แต่ก็ยงั 
ไม่ท้องสักที จากน้ันก็ท้ิงช่วงไปนาน คือท�า
มาหลายครัง้จนท้อแล้ว อายุก็มากขึ้นๆ  
จนมีเพื่อนแนะน�าให้มาท่ีเจตนินเมื่อป ี
ท่ีแล้ว เพื่อนบอกว่าตอนน้ีเรายังมีเวลา  
คือถ้าอาย ุ 45 ปีก็จะท�าไม่ได้ เลยรีบมา
ปรกึษาคุณหมอท่ีเจตนิน

▶ ปัญหาสุขภาพท่ีท�าให้มีบุตรยาก
ดิฉันมีปัญหาภาวะต่อมไทรอยด์ท�างาน
เกินปกต ิ (ไฮเปอร์ไทรอยด์) โดยท่ีตวัเอง 
ก็ไม ่เคยรู ้มาก่อน และแม้แต่หมอท่ี 
เมยีนมาหรอืจนีก็ไม่รู ้ มาตรวจท่ีนีถ่งึได้รู้ 
เพราะทีเ่จตนินจะมกีารตรวจร่างกายสามี
และภรรยาก่อนเริม่กระบวนการรกัษา

▶ เหตุผลท่ีเลือกเจตนิน
ที่ท�าให้สนใจเจตนินเพราะเห็นผลส�าเร็จ
ของคนใกล้ชิดมาเยอะ คือมีเพื่อนๆ  
มารักษาก็ประสบผลส�าเร็จ ท้ังหมด  
ยอมรบัเลยค่ะว่าคุณหมอท่ีน่ีเก่งมากๆ



www.jetanin.com  |  27  |

|  Food for ThoughT  | เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

วันท่ีกล้องถ่ายรูป ในโทรศัพท์มือถือได้รับการ
พัฒนาถึงขีดสุด การเก็บภาพประทับใจจาก 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ 
สุดล�้าค่าจึงไม่ ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ก็ยังมี 
เคล็ดลับอีกหลายอย่างท่ีควรเรียนรู ้ ไว้ เพื่อให้
ภาพถ่ายของคุณออกมาเหมือนมืออาชีพ

เทคนิคถ่ายภาพท่องเที่ยวจากมือถืออย่างมือโปร

Now when smartphone cameras have 
reached the maximum development, to 
capture the photos of your impressive 
moments at any tourist attractions is not 
difficult anymore. To make the most of the 
cameras, here are some tips and tricks you 
should know so that you can shoot like a pro.  

How to sHoot like a pro  

witH your mobile 

problem that your photos come out too 

dark when you shoot photos with the 

sun behind a subject. for a better 

result, however, you should wait for the 

time that the sun is going to set. The 

light then will not be too bright, and 

then your photo’s colors will be 

perfectly beautiful. 
▶ ▶

ถ่ายภาพช่วงเวลาทอง
วันท่ีมีแดดจัดท�ำไมภำพท่ีถ่ำยจึงดูแข็ง
และไม่มีชีวิตชีวำ แนะน�ำให้ลองเปล่ียน
เวลำถ่ำยภำพ โดยให้ถ่ำยตอนเย็นหรือ
ช่วงก่อนพระอำทิตย์จะตก ในเมืองไทย
คือรำว 17.00 น. ช่วงเวลำนี้ถ้ำเป็นวันที่
มีแดด แสงแดดจะนุ่มเนียนตำมำกกว่ำ
เวลำอื่น และเมื่อถ่ำยรูปออกมำภำพจะ

▶ ▶

ปรบัเป็นโหมด HDR
สมัยน้ีกล้องมือถือมักใส่ฟังก์ชั่น HDR 
(High Dynamic Range) ซึ่ง HDR คือ 
กำรถ่ำยโดยเก็บรำยละเอียดท้ังส่วนมืด
และสว่ำงให้ครบถ้วน ตัวช่วยแก้ปัญหำ
หน้ำมดืเมือ่หันกล้องเข้ำหำดวงอำทิตย์ได้
ในระดับหน่ึง แต่ถ้ำจะให้ผลท่ีดีคุณต้อง
รอช่วงเวลำท่ีพระอำทิตย์ก�ำลังจะตก  
ช่วงนั้นแสงจะไม่แรงมำก ท�ำให้เก็บภำพ
ที่มีรำยละเอียดแสงสีที่สวยงำมได้ 
Set HDR mode
Nowadays, most of smartphone 

cameras are equipped with hDr (high 

Dynamic range) mode, which can 

keep both dark and bright areas of a 

picture. This way can somehow fix the 

Source / แหล่งที่มา : travelkanuman.com
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“แทนที่จะ 
ถ่ายแบบ 

เก็บทุกอย่าง 
ลองเปลี่ยน
มาหาจุดเด่น
ในภาพ 

ดีกว่า”

อยู ่ท่ีต�ำแหน่งจุดตัดท้ังส่ี แค่น้ีก็ท�ำให้
ภำพถ่ำยฝีมือคุณสวยขึ้นได้ง่ำยๆ
Make a simple composition
Despite not being a professional, you 

can make a composition. The easiest 

way is to divide a picture into a grid by 

using vertical and horizontal lines to 

create the “rule of thirds” Then try to 

position the focal point at or near the 

lines and intersections of the grid. Just 

that, your photos will look more 

beautiful. 

▶ ▶

พ้ืนอย่าเอยีง
ก่อนถ่ำยภำพให้ดูว่ำภำพน้ันตรงหรือไม่ 
เพรำะคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจเรื่อง
ภำพเอียง ท้ังท่ีควำมจริงมันส�ำคัญมำก 
ต่อควำมรู้สึกของภำพ ฉะน้ัน พยำยำม
ถ่ำยภำพให้ออกมำตรง พืน้ตรง เพือ่ให้ได้
ภำพที่ดี
Straighten up your photos
Before taking a photo, check if it is 

straight or level. Most people don’t 

care this matter despite the fact that it 

is important to the photo mood. So, try 

to take a straight photo with an even 

ground.

▶ ▶

ลองใช้ APP ช่วย
APP คือตวัช่วยทีด่แีละง่ำยดำย โดยปรบั
หลำยอย่ำงท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น เช่น  
กำรจัดองค์ประกอบ กำรแก้พื้นเอียง  
หรอืปรบัแสงสเีล็กน้อยก็สำมำรถท�ำได้ใน 
APP และขอแนะน�ำ “SNAPSEED” APP  
ท่ี ใช ้งำนง ่ำยและฟรี  ช ่วยปรับแต ่ง
ภำพถ ่ ำย ได ้ ค ่ อนข ้ ำ งหลำกหลำย  
รีบดำวน์โหลดเก็บไว้ประจ�ำเครื่องเลย

Use applications
Applications can be good and easy 

helper as they can help adjust several 

things mentioned above, such as 

composition, uneven ground or 

b r i g h t n e s s .  W e  r e c o m m e n d 

SNAPSEED; it’s easy to use and has 

various adjustments. It’s a must-have 

in your mobile. 

▶ ▶

เรียนรูมื้อถอืตัวเองให้หมดทุกด้าน
ถ้ำจะถ่ำยภำพจำกมือถือให้ดี คุณต้องรู ้
ทุกอย่ำงท่ีเก่ียวกับมัน ท้ังควำมละเอียด 
ถ่ำยภำพแบบไหนได้บ้ำง ซูมแล้วแตกไหม 
ถ่ำยในที่มืดดีหรือเปล่ำ ส่ิงเหล่ำนี้เป็นทั้ง

ข้อจ�ำกัดและไอเดยีใหม่ๆ ในกำรถ่ำยภำพ
ฉะน้ัน ศึกษำอำวธุคู่กำยให้ด ีและอย่ำลืม
ท�ำควำมสะอำดเลนส์บ่อยๆ เพรำะภำพ
มัวด้วยรอยนิ้วมือได้
Know your device thoroughly
If you want to take good photos by your 

smartphone camera, you need to learn 

everything about it, ranging from 

resolution, picture modes, zoom 

functions to night mode. These 

features are both limitation and 

initiation of new photo shooting ideas. 

Therefore, learn your weapon well and 

don’t forget to keep its lens clean. Your 

fingerprints can ruin your pictures. 
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“คุณต้องฝึก
ถ่ายภาพ 

ให้มือนิ่ง 
เริ่มจากลอง
กลั้นหายใจ

ก่อนกด
ชัตเตอร์”

minutes after sunset). This time, the 

balance of sky light and city light is just 

perfect, giving the best light of the day. 

however, the best time of twilight 

depends on the brightness of each city. 

So, just wait till the city is lit with light 

before taking the photos.

 ▶ ▶

หาเน้ือหาเด่นของภาพ
บำงทีวิวท่ีสวยงำมและยิ่งใหญ่แต่ภำพ 
ท่ีคุณถ่ำยได้ คือ ควำมว่ำงโล่งไม่มีอะไร 
ที่น่ำสนใจ ฉะนั้น แทนที่คุณจะถ่ำยแบบ
เก็บทุกอย่ำง ลองเปล่ียนมำหำจุดเด่น 
ในภำพดีกว่ำ นอกจำกจะท�ำให้ภำพดู 
น่ำสนใจ ยังบ่งบอกสถำนที่ที่คุณไปเยือน
ได้ดีขึ้น และถ้ำกล้องมือถือมีปัญหำเรื่อง
กำรซูม คุณก็สำมำรถใช้วิธี crop ภำพ 
ในภำยหลังได้ ซ่ึงกล้องมือถือสมัยน้ี 
มีควำมละเอียดภำพสูง
Find the focal point
Yes, the whole view is so stunning and 

magnificent, but what you can capture 

is just  emptiness with nothing 

interesting. So, instead of trying to 

capture everything, try to find a focal 

point for your pictures. Not only this 

makes your photos interesting, it can 

well demonstrate the place you have 

visited. If your smartphone camera’s 

zoom mode has a problem, you can 

crop the picture later. The cameras 

these days have high resolution. 

▶ ▶

เก็บเรือ่งราว
บำงครัง้ภำพท่ีดธูรรมดำๆ แต่พอมคีนเดนิ
เข ้ำมำกลับท�ำให ้ภำพเกิดเรื่องรำว  
ทั้งจำกกำรแต่งกำย ท่ำทำง หรือสำยตำ
ของพวกเขำ เทคนิค คือ ลองรวมคนหรอื
สัตว์เข้ำมำในภำพถ่ำยของคุณ พยำยำม
จัดให้คนหรือสัตว์น้ันให้เป็นจุดสนใจ 
ของภำพ จะท�ำให้ภำพมคีวำมหมำยมำกขึน้
Keep stories
Sometimes, the photos that look 

normal, when there are subjects in it, 

can become lively. The subjects’ look, 

dressing, gestures or eye contacts can 

make the photo interesting. Try to 

include people or animals in your 

photos and make them focal points. 

Your photos will be more meaningful. 

▶ ▶

มือต้องน่ิง
ปัญหำหลักท่ีท�ำให้ภำพไม่สวย คือ มอืไม่น่ิง 
คุณจึงจ�ำเป็นต้องฝึกถ่ำยภำพให้มือน่ิง  
เริ่มจำกลองกล้ันหำยใจก่อนกดชัตเตอร์ 
ซึ่งกำรท�ำแบบน้ีจะท�ำให้มือน่ิงมำกขึ้น 
หรอืหำกเป็นช่วงเยน็ท่ีแสงไม่พอ ลองหำ
พื้นหรือผนังท่ีแข็งแรง แล้วเอำมือถือ 
ไปพงิไว้ก่อนค่อยกดถ่ำย จะลดอำกำรส่ัน
ได้ดีทีเดียว หรือหำกท่ีสุดแล้วก็ให้ใช ้
ขำตั้งกล้องเล็กๆ และตั้งเวลำถ่ำยภำพ 
เอำไว้ ครำวนี้อย่ำงไรก็นิ่งแน่นอน
Keep your hands still
one of the main problems that make 

your photo not beautiful is your shaky 

hands. It is necessary for you to learn 

how to keep your hands still while 

shooting photos. Probably try by 

holding your breath before press the 

shutter. This way, your hands can be 

more stable. If you are taking photos 

in the evening with insufficient light, try to 

find a floor or wall and lean your mobile 

on it before taking photos. This can 

decrease shaking. If those ways don’t 

work, find a small tripod and set a timer, 

this way is going to work for sure.

▶ ▶

ฝึกจดัองค์ประกอบแบบง่ายๆ
ไม่ต้องเป็นมอือำชพีก็จดัองค์ประกอบได้ 
โดยใช้วธิท่ีีง่ำยท่ีสุด คือ แบ่งภำพออกเป็น
ตำรำง โดยใช้เส้นแนวต้ังหรือนอนสำม
เส้นตีลงไปในรปู จะเกิด “จุดตดัเก้ำช่อง”  
จำกน้ันก็พยำยำมให้จุดส�ำคัญของภำพ

ออกโทนเหลืองแดง คอนทรำสของภำพ
จะสวยงำมลงตัว
Shooting in the golden time
on a bright sunny day, the photos 

taken usually look dull and flat. To avoid 

this, try to take photos in the late 

afternoon before sunset, around 5 p.m. 

During this hour, the light is at its 

softest. The photos will be yellow-red 

tone with perfect contrast.

▶ ▶

ถ่ายช่วงทไวไลท์ 
ช่ำงภำพอำชีพถ่ำยท้องฟ้ำกลำงคืน 
เป็นสีฟ้ำ น�้ำเงินสดใส แต่ท้องฟ้ำเรำ 
กลับด�ำมืด ท้ังท่ีก็เป ็นตอนกลำงคืน
เหมือนกัน เพรำะเขำถ่ำยในช่วงทไวไลท์ 
(ช่วง 15-20 นำทีหลังพระอำทิตย์ตก) 
เวลำท่ีควำมสมดลุระหว่ำงแสงบนท้องฟ้ำ
และแสงไฟในเมืองจะพอดี ท�ำให้ภำพได้
สี สั น ส ว ย ง ำ ม ม ำ ก ท่ี สุ ด ข อ ง วั น  
ซ่ึงช่วงดีท่ีสุดของทไวไลท์น้ันก็ขึ้นอยู่กับ

ควำมสว่ำงของเมืองน้ันๆ ด้วย รอเมือง
เริม่เปิดไฟแล้วค่อยถ่ำยภำพน่ำประทับใจ
Shoot at twilight
Why do night sky photos shot by 

professional photographers look so 

blue and bright while ours look dark?. 

That’s because the professional ones 

were taken at twilight (around 15 – 20 
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TripAdvisor เว็บไซต์รีวิวชั้นน�ำของโลกด้ำนกำรท่องเท่ียว ได้เปิดเผยถึง “6 เทรนด์ส�ำคัญ
ของกำรท่องเท่ียวในปีนี้” ซ่ึงได้จำกกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นนักเดินทำง 

และคนในแวดวงโรงแรมจ�ำนวนกว่ำ 44,000 คน กำรวิจัยนี้ TripAdvisor ได้ว่ำจ้ำงให้ 
TripBarometer บริษัทวิจัยอิสระท่ีมีชื่อเสียงในด้ำนกำรศึกษำและวิจัยกำรท่องเท่ียว 

เป็นผู้จัดท�ำ เพ่ือเป็นแนวทำงส�ำหรับผู้ท่ีรักกำรท่องเท่ียวท่ัวโลก รู้เอำไว้รับรองไม่ตกเทรนด์

เทรนด์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

TripAdvisor, a leading travel review website, has revealed “6 significant travel 
trends 2016” surveyed over 44,000 respondents who were travelers and 

people in the hotel industry. For this research, TripAdvisor engaged 
TripBarmeter, an independent research company renowned for its tourism 

researches and studies, to be a conductor. The result, then, can be guidelines 
for travel enthusiasts around the world. 

New Travel Trends

Source / แหล่งที่มา : tripadvisor.com|  30  |  www.jetanin.com

Diseases During rainy Days
โรคอันตรายที่มากับฤดูฝน

◀ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
เกิดจากเช้ือไวรัส Influenza 
สายพันธุ์ท่ีพบบ่อย คือ H1N1 
และ H3N2 ความเป็นจริงแล้ว
ทุกคนมี โอกาสเป ็นไข ้หวัด 
หากภูมิต ้านทานไม ่แข็งแรง 
โดยจะมีไข้ ปวดหัว ปวดเม่ือย
เนื้อตัว ไอ หรือเจ็บคอ หากเกิด
ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ควรรีบ
รักษาเพราะจะท�าให้เกิดโรค
แทรกซ้อน เป็นอันตรายถึงชีวิต
Influenza Seasonal influenza 

is caused by the infection of 

Influenza viruses of which the 

common types found are 

H1N1 and H3N2. In fact, 

everyone can catch the flu 

when immune system is weak. 

T h e  s y m p t o m s  i n c l u d e 

headache,  body aches, 

muscle soreness and cough 

or sore throat. If it occurs in 

children aged under five years, 

they should get a prompt 

treatment otherwise they 

might get complications, 

which can be fatal.

◀โรคมือเท้าปาก
เกิดจากเชื้อไวรัส Enterovirus 71 Coxsackie  
พบได้ตลอดท้ังปีแต่จะพบมากในฤดูฝน อาการของโรค
คือ มีไข้ ผื่น ตุ่มน�้าใสตามฝ่ามือฝ่าเท้า มีแผลในปาก 
กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก บางรายอาจมีผื่นที่ขาและก้น
ร่วมด้วย พบมากในเด็กช้ันอนุบาลถึงประถมฯ และ
อาการมักจะหายเองภายใน 3-10 วัน แต่ถ้าไข้สูง 
ให้รีบพบแพทย์ เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้
Hand Foot and Mouth Disease: HFMD This disease 

is caused by the virus Enterovirus 71 Coxsackie, 

which is found throughout the year, especially in 

the rainy season. It is mostly found in kindergarten 

to primary school children. Disease symptoms, 

which will automatically disappear in 3 -10 days, 

include fever, rash, blisters on the palms and soles, 

blister like lesions on the tongue, gums and inside 

of the cheeks. Some people might get rash on the 

legs and bottoms. However, if you run a high fever, 

you should urgent go see a doctor as it might cause 

complications.

▶ ไข้เลือดออก
โรคนี้ เ กิดจากไวรัส Dengue โดยมียุงลาย 
เป็นพาหะ เนื่องจากยุงลายเพาะพันธุ์ได้มากขึ้น
จากแหล ่งน�้ าขัง ผู ้ป ่วยจะมีอาการปวดหัว  
ปวดกระบอกตา หรือปวดเม่ือยตามตัว ตาแดง 
หน้าแดง ปากแดง และไข้สูง ซ่ึงถ้าไข้ขึ้นสูงเกิน  
3 วนัให้รีบพบแพทย์ เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะ
ตับอักเสบได้
Dengue fever This dangerous 

disease is caused by the 

dengue virus, spread by 

mosquitoes. In the rainy 

season, this disease can 

spread widely as there is 

standing water in which 

mosquitoes can breed 

more. T h e s y m p t o m s i n 

c l u d e headache, pain around 

the eye sockets, body ache, red eyes, 

face and mouth, and high fever. If you are 

running a high fever more than three days, you 

should go see a doctor urgently as you can be 

affected by hepatitis.

▶ อีสุกอีใส
โรคนี้เกิดจากเช้ือไวรัส 
Varicella มีระยะฟักตัว 
10-20 วนั จากน้ันจะมีไข้ 
เป็นผื่นแดง และมีตุ่มน�้าใส 
ตามตัวเร่ิมจากบริเวณท้อง 
ลามไปต้นแขน ต้นขา และใบหน้า 
หลังจากนั้นจะกลายเป็นสะเก็ด และท�าให้เกิด 
แผลเป ็นได ้  โรคนี้ ติดต ่อได ้จากการสัมผัส  
และมักหายเองภายใน 2-3 สปัดาห์ ปัจจบุนัวคัซนี
ป้องกันอีสุกอีใสเริ่มฉีดได้ต้ังแต่อายุ 1 ปี
Chickenpox Chickenpox is caused by the 

varicella virus and spread by contact. The onset 

of symptoms is 10 to 20 days. Then patients will 

begin running a fever and get red rash and 

blisters around the body, starting from the 

stomach and spreading to the upper arms, 

thighs and face. After that, the blisters will scab 

over and probably leave scars. Normally, the 

symptoms usually automatically disappear in  

2 – 3 weeks. Chickenpox vaccine can be given 

to babies from the age of one year onwards.

 โรคอุจจาระร่วง
โรคนี้ มีสาเหตุจากล�าไส ้อักเสบเนื่องจากติดเช้ือไวรัส  Rota

จากของกินหรือของใช้ใกล้ตัวท่ีไม่สะอาด โดยมีอาการท้องเสีย 
อาเจียน บางรายมีไข้สูง กินได้น้อย ร่างกายเกิดภาวะขาดน�้า  
การป้องกัน คือ ดูแลสุขลักษณะการกินให้สะอาดอยู่เสมอ
Diarrhea Diarrhea is usually the result of enteritis, which is caused 

by rotavirus infection from contaminated food and things. It will 

cause water diarrhea of which the symptoms are bowel 

movements and vomiting. Some people might run a high fever, 

lose appetite and get dehydration. The best way to prevent the 

disease is by healthy eating.

ฤดูฝนท่ีอากาศเริ่มเย็นลงและมีความช้ืนสูง เป็นสาเหตุท�าให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย 
และรวดเร็วมากขึ้น ต่อไปนี้คือโรคท่ีต้องเฝ้าระวังและป้องกันเป็นพิเศษในฤดูฝนนี้
In the rainy season, when the weather is cooler and the humidity is high,  
climate change can cause the spread of several diseases more easily and rapidly. 
Here are the epidemics that you should beware of during the rainy season.

Source / แหล่งที่มา : mothersdigest.in.th
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4เลือกท่ีพกัท่ีเยน็สบาย 

และเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ตได้
ในบรรดาส่ิงอ�านวยความสะดวก

ท่ีนักท่องเท่ียวมองหาเวลาท่ีพวกเขาต้อง
จองท่ีพกัคือ เครือ่งปรับอากาศ และ WiFi 
โดย 63% ของนักเดินทางกล่าวว ่า  
เครื่องปรับอากาศเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างย่ิง 
ซ่ึงมากกว่าการให้บริการอาหารเช้า 
(40%) หรือสระว่ายน�้า (26%) ส่วนอีก 
46% กล่าวว่า การให้บริการ Free WiFi 
ในห้องพกัน้ันเป็นส่ิงอ�านวยความสะดวก
ที่ส�าคัญยิ่ง ซ่ึงหมายความว่าถ้าท่ีพักใด
ไม่มบีรกิารน้ีไว้ให้ พวกเขาจะมองหาท่ีพกั
อื่นแทนทันที อีก 26% ของนักเดินทาง
บอกว่า พวกเขาต้องการท่ีพักท่ีมีบริการ 
WiFi แบบความเร็วสูง และ 11% ยินด ี
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มส�าหรับบริการนี้
4. Choose accommodations 
with air-conditioners and 
Internet connection Among 
the facilities that travelers around the 
world are looking for when they are 
making decision on accommodation, 
the two important things are air 
conditioners and WIFI connection. 63% 
of the travelers said that air conditioners 
are very important factor in choosing 
the accommodations. The travelers 
count on this higher than breakfast 
(40%) or pool (26%). In the meantime, 
46% said free WIFI service in bedroom 
is very crucial. That means if the 
accommodation does not have this 
service, they will find other places 
immediately. 26% said they want the 

accommodations with high-speed WIFI 
while 11% are willing to pay more for 
this service. 5ราคาค่าห้องพัก 

เพ่ิมสงูขึน้กว่าปีก่อน
ท่ีพักหลายแห่งวางแผนขึ้นราคา

ห้องพัก เจ้าของโรงแรมส่วนใหญ่มองใน
แง่ดีว่า โรงแรมของพวกเขาจะสามารถ 
ท�าก�าไรได้เพิ่มมากขึ้นในปีน้ี โดยเกือบ 
ครึ่่งหน่ึง (47%) วางแผนท่ีจะขึ้นราคา 
ค่าห้องพัก ขณะท่ีท่ีพักส่วนใหญ่ก็ก�าลัง
ปรบัราคาค่าห้องพกัขึน้เพือ่ชดเชยกับค่า
ใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น (65%) ในขณะ
เดียวกันที่พักมากกว่า 1 ใน 3 ก็ขึ้นราคา
ค่าห้องพัก เพราะเพิ่งปรับปรุงท่ีพักใหม่ 
(37%) และท่ีพักบางแห่งปรับราคาค่า
ห้องพักเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลท่ีห้องพัก 
มลีกูค้าต้องการเพิม่มากขึน้น่ันเอง (35%) 
5. Room rates are higher 
Several accommodations are planning 
to increase room rates. It seems like 

most of hotel operators were optimistic, 
thinking their hotels can make more 
profit this year. Almost half of them 
(47%) plan to increase the room  
rates while most hotels are going  
to  increase the room rates to 
compensate higher expenses (65%).  
At the same time, more than one third 
of the accommodations increase the 
rates because they have just renovated 
the properties (37%) while some of the 
accommodations increase the rates 
because of the higher demand (35%). 6การจดัการชือ่เสียง 

ผ่านช่องทางออนไลน์
ในปี น้ีการแสดงตัวตนให ้เห็น 

ผ่านช่องทางออนไลน์ยงัมคีวามส�าคัญอยู่ 
ธุ ร กิ จ ท้ั งหลายจะยั งคงจับตามอง 
อย่างใกล้ชิดว ่า ผู ้คนจะพูดอย่างไร 
เก่ียวกับพวกเขาบ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ  
โดยเจ้าของโรงแรม 93% เชื่อมั่นว่า  
รีวิวของนักท่องเท่ียวท่ีเขียนไว ้ตาม
เว็บไซต์ต่างๆ มีความส�าคัญต่อธุรกิจ 
ของพวกเขาในอนาคต ท�าให้การจัดการ
ชื่อเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเป็น
เรื่องท่ีใหญ่สุดของการลงทุนส�าหรับ
เจ้าของธรุกจิทีพ่กัในปีน้ี โดย 59% ก�าลัง
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นในด้านนี้
6 .  Onl ine  reputat ion 
management This year, online 
presence is still important. Businesses 
still monitor closely that how people talk 
about them through websites. 93% of 
hotel operators believe that traveler 
reviews on the websites are important 
to their businesses. That makes online 
reputation management still the biggest 
matter of investment of hotel operators 
this year; 59% of them are going to 
invest more on it. 

“โรงแรม 93% 
เชื่อมั่นว่ำ 

รีวิวของ 

นักท่องเที่ยว
ตำมเว็บไซต์

ต่ำงๆ มีควำม
ส�ำคัญต่อ
ธุรกิจของ
พวกเขำ”
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1ยอมใช้จ่ายมากข้ึน 

เพราะมันคุ้มค่า
นักเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลกตั้งใจ

จะใช้จ่ายเงินเพื่อการเดินทางมากกว่า 
ปี ท่ีผ ่านมา ท้ังน้ีไม ่ใช ่ เพราะต้นทุน 
ทางการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
โดย 1 ใน 3 ของนักเดินทางท่องเท่ียว 
ก�าลังวางแผนใช้จ่ายเงินเพือ่การท่องเท่ียว 
ในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว และในบรรดาผู้ที่
วางแผนเพิม่งบประมาณในการท่องเท่ียว 
49% พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่พวกเขา
จะท�าเช่นนั้นเพราะมันคุ้มค่า ซึ่งตัวเขา
และครอบครัวสมควรจะได้รับ และอีก 
31% กล่าวว่า พวกเขาต้องการจะจ่ายเงิน
เพื่อการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น เพราะมัน
ส�าคัญต่อสุขภาพและให้ความสุข
1. Spend more because  
it’s worth spending Travelers 
around the world have a mind to spend 
on traveling more than last year. This is 
not because traveling cost is higher. 
One third of the travelers are planning 
to spend their money on traveling more. 
Among the travelers who plan to 
i n c r e a s e  t r a v e l  b u d g e t ,  4 9 % 
unanimously agreed that they will do 
that because it was worthwhile and 
they, including their families, deserve 
to get that. In the meantime, 31% said 
they will spend money on traveling more 
because it is important to their health 
and makes them happy.

2มองหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

ในการเดนิทาง
นักเดินทางท ่องเ ท่ียวทุกเพศ 

ทุกวัยจะมองหาส่ิงท่ีไม่เคยลองมาก่อน 
ท้ังจากการล่องเรือส�าราญท่องเท่ียว 
กับคนหมู ่ มาก ไปถึ งการ เดินทาง 
ท่องเท่ียวแบบตัวคนเดียว และอื่นๆ  
โดย 69% ของนักเดินทางท่องเที่ยว 
ท่ัวโลกวางแผนท่ีจะลองส่ิงใหม่ๆ ในปีน้ี 
และ 1 ใน 5 ของนักเดินทางท่องเท่ียว
จากท่ัวโลกบอกว่า ปีน้ีพวกเขาอยากจะ
ลองล่องเรือส�าราญครั้งแรก ส่วน 17% 
อยากทดลองเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว
เป็นครั้งแรก และอีก 15% ตั้งใจจะลอง
เดินทางแบบผจญภัยครั้งแรกดูบ้าง
2. Seek for new travel 
experiences Travelers of all ages 
and genders are seeking for brand-new 
experiences, ranging from cruising with 
a large number of other tourists to 
traveling solo. 69% of travelers around 
the world plan to try new things this 
year. One fifth of them told that they will 
try their first cruising this year, 17% want 
to go for solo travel for the first time and 
15% intend to go adventurous trips for 
the first time.

3จดุหมายปลายทางขึน้อยูกั่บ
วฒันธรรมและข้อเสนอพิเศษ
การเลือกจุดหมายปลายทาง 

การท่องเท่ียวมาจากหลายเหตผุล รวมท้ัง
ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากสถานท่ีพัก 
ท้ังหลายท่ีดงึดดูใจ 47% ของนักท่องเท่ียว 
ท่ัวโลกกล่าวว่า พวกเขาไปเยอืนจดุหมาย
ปลายทางด้วยเหตผุลด้านวฒันธรรมและ
ผู้คนของประเทศนั้นๆ และ 1 ใน 5 ของ
นักเดินทางได้เลือกจุดหมายปลายทาง
เพราะท่ีพักมีข ้อเสนอพิเศษ หรือมี
แพค็เกจท่ีน่าสนใจ อกีท้ังรายการท่องเท่ียว 
ทางโทรทัศน์ก็มอีทิธพิลต่อการท่องเท่ียว
ของผู้คนมากขึ้น โดยที่ 1 ใน 5 ตัดสินใจ
ไปเยือนเพราะเคยชมผ่านทางโทรทัศน์
3. Destination selection 
depends on cultures and 
special deals Destination selection 
depends on several factors, including 
special deals offered by hotels and 
accommodations. 47% of travelers 
around the world said they have never 
visited some destinations because of 
their cultures and people. One fifth of 
the travelers choose destinations based 
on special hotel deals or interesting 
packages.  Travel  programs on 
television can also influence people’s 
traveling choices more. One fifth of the 
travelers decide to visit some places 
because they have seen them in TV 
programs.

TripBarometer 

ได้ท�ำกำรศึกษำ 

ในนำมของ 
TripAdvisor  

ระหว่ำงวันที ่
15 - 29 ตุลำคม 
2015 กำรส�ำรวจ
ครั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถำม 
44,782 รำย 

จำก 32 ตลำด 
ครอบคลุม 7 
ภูมิภำคทั่วโลก

TripBarometer 

conducted the 

research on 

behalf of 

TripAdvisor 

through the 

survey during 

15 – 29 October 

2015. The 

survey was 

conducted  

over 44,782 

respondents 

from 32 markets 
covering seven 

regions. 
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เหรียญฯ ในการติดตั้งหุ่นยนต์ ผู้ก่อตั้ง
บริษัท Foxconn ซ่ึงจ้างคนงานจ�านวน
มหาศาลเพื่อผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
ไอโฟน กล่าวว่า บริษัทของเขาจะติดตั้ง
หุ่นยนต์กว่าล้านตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คอยตดิตามผลงานจากความบากบ่ัน
อย ่างหาญกล ้า น้ีจะรุ ่ งหรือจะร ่วง  
และการปฏบัิตกิารน้ีจะส่งผลอย่างไรบ้าง
กับโลกของเรา

 ▶ China’s robot revolution

the world’s largest economy has 

embarked on an audacious effort to fill 

i t s  f a c t o r i e s  w i t h  a d v a n c e d 

manufacturing robots. the government 

of China hopes this will help the country 

retain its vast manufacturing industry 

as  workers ’  wages  r i se ,  and 

manufacturing becomes more efficient 

and technologically advanced around 

the world. the project will require 

robots that are significantly more 

advanced and cost-efficient, and the 

economic and technological ripples 

could be felt around the world.

China is no stranger to technology-

driven upheaval, of course, and it has 

already invested heavily in robot 

technology. However, the scale of its 

new robot revolution will be remarkable. 

the province of Guangdong, the 

heartland of Chinese manufacturing, 

has already promised to invest $154 

billion in installing robots. the founder 

of Foxconn, a company that employs 

vast armies of workers who make 

devices such as apple’s iPhone, has 

said that his company will install more than 

a million robots in the next few years.

Expect to see signs that this bold 

endeavor is either working or faltering, 

and clues to what it might mean for the 

rest of the world.

 ▶ เรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาด
หุ่นยนต์เป็นนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องของการท�างานซ�้าๆ ได้อย่าง
แม่นย�ามาโดยตลอด แต่นอกเหนือจาก
ความสามารถท่ีว่ามาแล้ว หุ่นยนต์ก็ไม่ได้
ฉลาดอะไรมากนัก อาจเรียกได้ว่าโง่เลย
ด้วยซ�้า น่ันจึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมจึงมี
การใช้หุ่นยนต์ในสถานการณ์ท่ีออกแบบ
มาแล้วอย่างระมัดระวังเท่าน้ัน อีกท้ัง 
ยังอธิบายได้ว ่า ท�าไมหุ ่นยนต์จึงไม่
สามารถปรับตัวให้ท�างานใหม่ๆ ได ้  
ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ท่ีไม ่
คุ้นเคยหรือไม่แน่นอนได้
   อย่างไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีก�าลังจะ
เปล่ียนแปลงไป เพราะปัจจุบันมีเทคนิค
ใหม่ล ่าสุด ท่ีสามารถท�าให้หุ ่นยนต์
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู ้ ไ ด ้ เ ร็ ว ขึ้ น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึึงน่าจะสร้าง 
ผลกระทบยิ่งใหญ่แก่วงการหุ ่นยนต์ 
เพื่อการอุตสาหกรรม และการเรียนรู้ท่ี 
ลึกซ้ึง ต้องใช้เครือข่ายระบบประสาท
จ�าลองขนาดใหญ่ ซ่ึงพสูิจน์แล้วว่าเป็นส่ิง
จ�าเป็นส�าหรับการฝึกหุ่นยนต์ให้เข้าใจ
รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ซึ่งขณะนี้บริษัท
บางแห่งตั้งเป้าว่า จะใช้วิธีน้ีฝึกหุ่นยนต ์
ในด้านการมองเห็น จับส่ิงของ และ 
การใช้เหตุผล

 ▶ Smarter learning

robots have always been very effective 

for precise, repetitive work, but for the 

most part they’re also dumb as rocks. 

this is why robots are traditionally used 

only in carefully designed settings. It 

also explains why they cannot easily 

adapt to a new task, and cannot cope 

with an unfamiliar or uncertain situation. 

things are changing, however, thanks 

to new techniques and algorithms that 

are enabling robots to learn much more 

quickly and effectively.

there are various methods for 

enabling robot learning, and some are 

already producing very promising 

results in research labs around the 

world.

One approach in particular could 

be poised to have a big impact in 

industrial robotics. Deep learning, 

which uses large simulated neural 

networks,  has a l ready proven 

indispensable for training robots to 

understand the contents of images, 

video, and audio. Some companies 

now aim to use the approach to train 

robots how to see, grasp, and reason.

 ▶ การแบ่งปันความรู้
อีกเทรนด์หน่ึงท่ีต ้องจับตามองก็คือ 
หุ่นยนต์ส�าหรับแบ่งปันความรู้ ที่พวกมัน
เคยได ้ รับจากหุ ่นยนต์ตัวอื่นๆ ส่ิงน้ี
สามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ได้ 
และท�าให้หุ่นยนต์ได้รับประโยชน์จาก 
หุ่นยนต์ตัวอ่ืนอีกด้วย แต่ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดในการปรับใช้
ข้อมูลกับระบบท่ีต่างไป ท�าให้แม้แต่ 
หุ่นยนต์สองตัวที่แตกต่างกันโดยส้ินเชิง  
ก็สามารถสอนกันและกันให้จดจ�าวัตถุ
บางอย่าง หรือการท�างานใหม่ๆ ได้

หลายโครงการก�าลังด�าเนินงาน 
เรือ่งน้ีอยู ่โดยมีเป้าหมายในการหาวธิกีาร
ท่ีง่ายๆ แต่มปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้หุ่นยนต์
สามารถสร้างความรู้และทักษะเฉพาะ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซ่ึงหากส�าเร็จ
ความก้าวล�้าน้ีจะถูกปรับใช้ในวงการ
อุตสาหกรรม เช่น ใช้ส�าหรับงานท่ีต้อง
ระบุหรือจับวัตถุที่ต่างกัน

“การท�าให้ 

หุ่นยนต์ 
เรียนรู้ได้ 

มีหลายวิธี 
และบางวิธ ี

ใช้ได้ผลดีใน
ห้องทดลอง

ทั่วโลก”
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จับตามองเทรนด์หุ่นยนต์แห่งอนาคต

5 Robot tRends  

to Watch

 ▶ การปฏิวัติวงการหุ่นยนต์ของจีน
ประเทศจนีมเีศรษฐกิจท่ีใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
จึงได้มีความพยายามอย่างสูงท่ีจะน�า 
หุ ่นยนต ์ สุดล�้ ามาปรับใช ้ ในโรงงาน  
โดยรัฐบาลจีนหวังว ่าความพยายาม 
ดังกล ่าวจะช ่วยรักษาอุตสาหกรรม 
การผลิตขนาดใหญ่ของประเทศเอาไว้ได้ 
ในยามท่ีค่าแรงคนงานเพิ่มสูงมากขึ้น  
การผลิตท่ัวโลกมีประสิทธิภาพ และมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม โครงการต้องใช้หุ่นยนต์ 
ที่ล�้าสมัย และมีราคาที่คุ้มค่า ซึ่งกระแส
ความต่ืนตวัทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
นี้ก�าลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

แน่นอนว่าจีนไม่ใช่น้องใหม่ด้าน 
การพลิกโฉมประเทศ โดยมีเทคโนโลยี
เป็นตัวขับเคล่ือน ซ่ึงจีนได้ลงทุนอย่าง
หนักในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ อย่างไร
ก็ตาม ระดบัการปฏวิตัหุ่ินยนต์ครัง้ใหม่น้ี
ก็น่าจับตา เช่น ที่มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตของจีน
ประกาศว ่าจะลงทุน 154 พันล ้าน 

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

ปีนี้อาจเป็นปีท่ีเราจะได้เห็นโดรนส่งของตัวแรก หรือเป็นปีแรกท่ีคุณจะได้มีเพ่ือนร่วมงาน
เป็นหุ่นยนต์ หรือมีหุ่นยนต์ช่วยคุณท�างานบ้านก็เป็นไปได้ ในปีท่ีผ่านมาเราได้เห็นความ
ก้าวหน้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (A.I. (Artificial Intelligence)) 
อย่างมีนัยส�าคัญ และต่อไปนี้คือเทรนด์หุ่นยนต์ท่ีน่าจับตามองอย่างใกล้ชิด
Will this year mark the first drone delivery, or the first time you encounter 
a robot at work or in your home? We saw significant advancements in  
robotics and artificial intelligence in 2015. Here’re the robot trends we’re 
watching closely.
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 ▶ Knowledge sharing

another trend to look out for this year 

is robots sharing the knowledge they 

have acquired with other robots. this 

could accelerate the learning process, 

instantly allowing a robot to benefit 

from the efforts of others. What’s more, 

thanks to clever approaches for 

adapting information to different 

systems, even two completely different 

robots could teach each other how to 

recognize a particular object or perform 

a new task.

Several projects are underway that 

are aimed at providing simple, efficient 

ways for robots to combine their 

knowhow via the Internet. and it isn’t 

hard to imagine how this could be 

applied in industrial settings, for tasks 

such as identifying and grasping 

different objects.

 ▶ หุ่นยนต์จะเหมือนคนมากขึ้น
หุ่นยนต์ “ผู้ช่วย” หลายตัวมีก�าหนด 
เปิดตัวในปีน้ี และคงน่าสนใจไม่น้อย 
ท่ีจะได้เห็นว่า พวกมันจะได้รับการ 
ตอบรับที่ดีมากน้อยขนาดไหน เนื่องจาก
ฮาร์ดแวร์มีราคาถูกลง และซอฟท์แวร์ 
ก็ท� างานได ้มากขึ้ น  จึ ง ไม ่แปลกท่ี 
หลายฝ่ายจะออกมาบอกว่า เวลาน้ี 
เหมาะสมส�าหรับการสร ้างหุ ่นยนต์ 
ให้เป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม การท�าให้หุ ่นยนต์
สามารถคิด อ่าน ท�าอะไรได้เหมือนคน
จริงๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หุ่นยนต์ต้นแบบ
บางตัวก็ท�าผลงานได้น่าผิดหวัง ขณะท่ี
บางตัวก็ประสบความส�าเร็จด้วยการ
ท�างานได้อย่างจ�ากัด เช่น ท�าได้เพียงไป

พบปะและทักทายคนในร้านค้าเท่าน้ัน 
และถึงแม้จะมีการสร้างสถานการณ์
เฉพาะ แต่หุ่นยนต์เหล่าน้ียังคงจะต้อง 
ถูกออกแบบ และตั้ ง โปรแกรมไว ้ 
อย่างรอบคอบอีกต่อไป เพื่อให้สามารถ
แสดงอารมณ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

 ▶ Robots get more personal

Several “personal” robots are set to 

debut this year, and it will be interesting 

to see how well they are received. With 

hardware becoming cheaper and 

software becoming more capable, it 

isn’t hard to see why some believe the 

t ime is  r ight  for  robot ic home 

companions and helpers.

However, giving a robot a genuinely 

engaging personal touch isn’t easy. 

S o m e  p r o t o t y p e s  h a v e  b e e n 

disappointing, while the ones that have 

proven successful have had only 

limited roles, such as meeting and 

greeting people in stores. and even in 

limited scenarios these robots will 

need to be designed and programmed 

very carefully in order to push the right 

social and emotional buttons.

 ▶ ยุคของโดรน
ในป ี น้ีดูจะเป ็นป ี ท่ีโดรนซ่ึงสามารถ
ควบคุมตัวเองจะได้ฤกษ์เปิดตัวเสียที 
ส� า นักงานบริหารการบินแห ่ งชาติ
สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎส�าหรับควบคุม
โดรนท่ีได ้ รับการจดทะเบียนไปเมื่อ 
ปลายปี 2015 และตอนนี้ก็ก�าลังทดสอบ
เทคโนโลยีท่ีจะช่วยควบคุมการจราจร
ทางอากาศส�าหรับยานพาหนะอัตโนมัติ

แม้ว่าคุณอาจะยังไม่ได้เห็นท้องฟ้า
เต็มไปด้วยโดรนในทันทีทันใด แต่ก็ 
คาดการณ ์ ไว ้ ได ้ เลยว ่า  จะได ้ เ ห็น 
การทดสอบโดรนอัจฉริยะ และสามารถ
ควบคุมตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจตรา และถ้า
บรษัิทอย่างอเมซอน กูเกิล ฯลฯ สามารถ
หาวธิกีารได้ ในปีหน้า เราก็อาจจะได้เห็น
การส ่งของขวัญตามเทศกาลต ่างๆ  
ทางอากาศตามมาอย่างแน่นอน

 ▶ Droning on

this year seems likely to be the year 

that autonomous drones finally, well, 

take off. the U.S. Federal aviation 

administration released regulations for 

registering drones at the end of 2015, 

and it is testing technology that could 

help automate air traffic control for 

automated vehicles.

While you might not see the skies 

filled with drones immediately, expect 

increasingly smart and autonomous 

drones to be tested in many industries, 

especially ones where automated 

surveillance and inspection is useful. 

and if companies like amazon, Google, 

and others have their way, then 

perhaps some of next year’s holiday 

gifts might even be delivered through 

the air. 

“เวลานี้ 
เหมาะสม
ส�าหรับ 

การสร้าง 
หุ่นยนต์ 
ให้เป็นเพื่อน 

และผู้ช่วย 

ที่บ้าน”

Source / แหล่งที่มา : technologyreview.com
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Co-Working SpaCe ConCept
Co-Working Space คือ การเช่าพื้นที่ทํางานและใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เช่น อินเตอร์เน็ต 

โตะ เก้าอี้ ห้องประชุม ฯลฯ หรืออาจมีการจัดกิจกรรมตามคอนเซปต์ของแต่ละสถานที ่
Co-Working Space involves involves a shared working environment, often an  

office and resources, such as Internet, tables, chairs, meeting rooms, etc.  
Each co-working space may offer activities under its own concept.

Bangkok 

Co-Working 

SpaCeS
ออฟฟิศแนวใหม่ใจกลางกรุง
หากคุณก�าลังเริ่มต้นธุรกิจ และก�าลังมองหาสถานท่ีท�างาน 
ท่ีมีอุปกรณ์ครบครนั บรรยากาศสบายๆ เสรมิสร้างไอเดีย 
และมีเครือข่ายฟรีแลนซ์คนอ่ืนๆ Co-Working Space หรือ
การแชร์ออฟฟิศกับคนอ่ืน น่าจะเป็นค�าตอบท่ีใช่ส�าหรับคุณ
Are you an internet entrepreneur in Thailand looking 
for a physical space in which to work while you 
launch your startup business? A co-working space 
may be the perfect solution for you.

เอกมัย ซอย 4 ถนนสุขุมวิท 63
● โคเวิร์คกิง้ สเปซแห่งแรกของกรุงเทพฯ 
ต้ังอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่ ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย ที่ น่ีมี
กจิกรรมทีจ่ดัเป็นประจาํ คอื การเสวนา 
คอร์สสอนออกแบบ และการอบรม

Soi Ekkamai 4, Sukumvit 63

● Hubba was Bangkok’s f i rst  

co-working space, not far from  

the Ekkamai BTS station. Regular 

events include meetups, design 

courses, and training sessions.

เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนนปั้น สีลม
● โคเวิร์คกิ้ง สเปซท่ีมีพ้ืนที่กว่า 800 
ตร.ม. อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
สุรศักด์ิแค่เดินเพียงหกนาที มักถูกใช้
เป็นสถานท่ีจัดงานและเวิร์คชอปพิเศษ 
รวมถึงงานเสวนาในทุกสัปดาห์
Sethiwan Tower, Pan Road, Silom

● Launchpad is 800 square meters 

of space to work in. Just a six minute 

walk from Surasak BTS station, 

Launchpad hosts special events  

and workshops regularly, including 

weekly meetups.

สุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10)
● โคเวิร์คกิ้ง คลับ ท่ีออกแบบมาเพ่ือ 
เป ็นสถานที่สบายๆ สําหรับพบปะ 
กับคนอื่นๆ นอกจากน้ียังมีแกลเลอรี 
งานศิลปะ และจัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ
ศิลปะการชงกาแฟเป็นประจํา
Sukhumvit 63 (Thonglor 10)

● The Third Place is designed to be 

a casual place to meet up with 

friends, other freelancers, or your 

startup business partners. The Third 

Place also features an art gallery  

and hosts workshops on the art of 

coffee making.

สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
● ทีน่ี่คล้ายออฟฟิศเต็มรูปแบบ เพราะมี
บริการครบวงจร เช่น โทรศัพท์สําหรับ
บริษัทของคุณ บริการรับโทรศัพท์ 
ด้วยช่ือบริษัท บริการโอนสาย และท่ีอยู่
ทางไปรษณีย์ เป็นต้น
Sukhumvit 23 (Prasarnmitr)

● Klique Desk is can allow you to set 

up a virtual office such as: dedicated 

phone lines for your company, 

reception service to answer call with 

your company name, call forwarding, 

and business mailing address.

ชั้น 2 และ 3 อโศกทาวเวอร์ สุขุมวิท 21
● ทีน่ี่สามารถเป็นออฟฟิศสําหรับบริษทั
สตาร์ทอัพใหม่ ๆ ได้เลย โดยมีแพ็คเกจ
เพียง 2,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงให้บริการ
ทั้งเร่ืองที่อยู่ไปรษณีย์และเบอร์แฟ็กซ์  
มคีนรับและโอนสายโทรศพัท์ให้ เข้าร่วม
งานและเวิร์คช็อปต่างๆ ได้ฟรี
2nd & 3rd Floor, Asoke Towers, 

Sukhumvit 21

● Glowfish Offices is a co-working 

space that can also function as a  

real or virtual office for your startup 

company. They offer a Virtual Office 

package for just 2500 baht per  

month that includes: Bangkok  

postal address and fax number, 

someone to answer and forward  

your calls, and free access to events 

and workshops. 

สุขุมวิท 49
● ที่น่ีเป็นสาขาของ Hive จากฮ่องกง 
มีพ้ืนที่กว้างขวาง เพดานสูง อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกครบครัน มีแสง
ธรรมชาติส่องผ่าน เป็นสถานที่จัดงาน 
พิเศษๆ เช่น งานชมภาพยนตร์กลางแจ้ง 
Sukhumvit 49

● The Hive from Hong Kong is located 

in the Thonglor. It’s a bright, airy 

space with high ceilings and plenty 

of natural light. They also hold special 

events such as beer idea and open 

air cinema.

หมู่บ้านชิชา คาสเซิล สุขุมวิท 31
● เดินจากรถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรี
เพียง 10 นาที เป็นโคเวิร์คกิ้ง สเปซ ที่มี
ห้องพักให้บริการสาํหรับผูป้ระกอบการ
ต่างประเทศด้วย
Baan Chicha Castle, Sukhumvit 31

● About 10 minutes walk from 

Phetchaburi MRT station. Startup 

House Asia is not only a co-working 

space, they also have dormitory 

rooms for young entrepreneurs from 

other countries to stay in.

บ้านกลางเมือง ลาดพร้าวซอย 23-25
● เดินจากรถใต้ดิน MRT ลาดพร้าวเพียง 
10 นาที  เป ็นสถานที่จัดงานและ
กิจกรรมและมีบริการให้คําปรึกษา
สําหรับผู้ประกอบการด้านไอที ธุรกิจ 
และการเงินด้วย
Ban Klang Muang, Lad Prao Rd 23-25

● Only 10 minutes walk from the  

Lad Phrao MRT station. The Sync 

host events and activities, and they 

also provide consulting services  

for social entrepreneurs in areas  

of IT, business, and finance.

Hubba

LauncHpad

THird pLace bangkok

kLique desk

gLowfisH offices

THe Hive bangkok

sTarTup House asia

THe sync
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2016 New Year Ceremony
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดย พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์  
อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนิน คุณอษุณีย์ เจตน์สว่างศรี 
ผู้อ�านวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และ 
เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันท�าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
On 5

th
 January 2016, Pol.Gen.Dr. Jongjate  Aojanepong, President of Jetanin 

institute, Khun Usanee Jetsawangsri, Director of Jetanin including doctors, 

nurses and staffs made a merit for the New Year celebrations.

‘Quality Pregnancy’ Training
เมือ่วนัท่ี 16 มกราคม 2559 ศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนิน ได้จดัให้มกีารอบรมเร่ือง 
‘ครรภ์คุณภาพ ครั้งท่ี 53’ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดและรับมือกับ
เจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Jetanin institute held the 53

rd
 ‘Quality Pregnancy’ training for a new mom and 

dad at Level 4 Jetapong A Building, on 16
th
 March 2016.  

เจตนินท่องเที่ยวประจำ�ปี  
Excursion Trip 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้เดินทางไป
ท่องเท่ียวและเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ ณ ประเทศญ่ีปุ่น เมยีนมา 
และเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
staffs of Jetanin travelling for an excursion trip  

to Japan, Myanmar, Ho chi Minh and Hanoi during 

January-February 2016.  
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Sharing our expertise  
at Dongguan Maria  
Maternity Hospital,  
Dongguan, China. 
 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้รับเชิญจากโรงพยาบาล 
Dongguan Maria Maternity เมือง Dongguan สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อแบ่งปันความรู ้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ให้ทีมแพทย์ และผู้ท่ีสนใจ  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
 Dr.Pinyo Hunsajarupan and our team were invited by 

Dongguan Maria Maternity Hospital to share our experience 

about the Assisted Reproductive technology to doctors 

and patient, on 26
th
 March 2016.  

Trouble Shooting in  
Embryo Lab
Dr.Gloria Calderon de Oya ได้รับเชิญจากบริษัท ไอวีเอฟ 
เอนวายเมด จ�ากัด มาบรรยายหัวข้อเรือ่ง “Trouble Shooting 
in Embryo Lab” ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 
Dr.Gloria calderon de Oya was invited by ivF envimed 

co.,Ltd to speak in the topic of “trouble shooting in embryo 

Lab” at Jetanin, on 29
th
 March 2016. 
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Students Visited 
Jetanin Institute
ในเดือนมีนาคม 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน แพทย์ พยาบาล และ 
เจ้าหน้าท่ี ได้ให้การต้อนรบัคณาจารย์จากมหาวทิยาลัยรงัสิต และนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงาน
ในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วย 
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
During March 2016, ‘teachers from Rangsit University’ and ‘students 

from the Royal thai Army Nursing college’ visited Jetanin institute to learn 

about the infertility treatment. 




