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|  Editor’s Talk  |

ค
งไม่มีใครปฏิเสธว่า “ฉันไม่รักตัวเอง”  
แต่จะรักให้ถูกต้อง ถูกวิธี และท�าให้ชีวิต 
มีคุณภาพดีขึ้นไปด้วยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
หลายคนจึงยังคงได้แค่เฝ้าบอกตัวเองว่า 

“ฉันจะท�าชีวิตให้ดีขึ้น” “ฉันจะออกก�าลังกาย”  
“ฉันจะเป็นคนใหม่” ฯลฯ อย่ามัวแต่คิด มาเริ่มต้นท�า
ชวีติให้ดขีึน้ไปพร้อมๆ กนั ฉบบันีเ้รามข้ีอมลูและวธิกีาร
มากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่ยาก

เริม่ต้นกนัทีส่าระความรูเ้บาๆ เพือ่ให้คนรกัสขุภาพ
ได้ประโยชน์มากยิง่ข้ึน กบัคอลมัน์ Food for Thought 
ที่จะแนะน�าคุณให ้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ�ำวัน 
เพยีงเลก็น้อย กส็ำมำรถสร้ำงสขุภำพและคุณภำพชวีติ 
ทีด่ขีึน้ได้ และเทคนคิการออกก�าลงักายด้วยกำรวิง่เพือ่
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด / Live Smart สะกิดเบาๆ  
ให้หลายคนได้หยุดคิด กับควำมเข้ำใจผิดเก่ียวกับกำร
กินคลีนที่ถ้ำไม่ระวังก็ท�ำให้อ้วนได้ และสำรพัดเทคนิค
ที่นักปั่นมือใหม่ต้องรู้ / Health Tips อยากรู้ไหมว่า
อะไรคือตัวช่วยให้พบชัยชนะในกำรออกก�ำลังกำย / 
Quality of Life ขอแนะน�าภำพยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่คนรักโลกต้องชอบ

ที่ขาดไม่ได ้คือองค์ความรู ้จากทีมแพทย์และ 
นักวิทยาศาสตร์ ในคอลัมน์ Topic Focus กำรตรวจ
คัดกรองควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมของทำรก 
ในครรภ์ โดยกำรตรวจจำกเลือดมำรดำ / Techno 
Reviews สองเรือ่งคอื 10 พฤตกิรรมทีอ่ำจท�ำให้คณุภำพ 
อสุจิลดลง และกำรแช่แข็งไข่เก็บไว้เป็นระยะเวลำนำน
นั้น มีผลต่อกำรแสดงออกของยีนหรือไม่ ต่อด้วย  
Meet The Experts ท�ำอย่ำงไรให้ไข่มีคุณภำพที่ดี 
เพื่อเพิ่มโอกำสกำรตั้งครรภ์

นอกจากนี้  ยังมีบทสัมภาษณ์สองครอบครัว 
ที่ประสบความส�าเร็จกับการตั้งครรภ์ ในคอลัมน์  
Based on True Stories จนเกิดเป็นความหมายของ
ความรกัฉบับสมบรูณ์ทีท่กุครอบครวัร่วมกนัฝ่าฟันจนถงึ
ฝ่ังฝันได้ส�าเรจ็

ทัง้หมดนีพ้ลกิอ่านได้ในเล่มเลยค่ะ

N o one can truly say “I don’t love myself”, but 
it’s not easy to love yourself in a correct and 
proper way to increase your quality of life. 
Many people keep telling themselves “I will 

make my life better”, “I will do more exercise,” “I will be a 
new person,” etc. Well, stop thinking and start doing now. 
In this issue, we have a lot of useful information and 
methods to make your self-improvement easier. 

let’s start with a jovial yet helpful health information 
section ‘Food for Thought’. You will learn that by just 
changing your routines slightly, you can have more 
healthy and better quality of life, also, there are some 
tricks and tips for running that will help you get the 
best of it. ‘live Smart’ will convince you to think more 
about eating clean. If you are not careful, you can still 
gain weight. Plus, there are a number of techniques 
newbie bikers should know. If you want to know what can 
help you to work out more, you’ll find it in ‘Health Tips’. 
For lovers of the environment, ‘Quality of life’ introduces 
you to some environmental films you will love. 

Definitely, what can’t be missed here is all the useful 
knowledge from our teams of doctors and scientists. In 
‘Topic Focus’, you will read about screening for 
abnormalities in the fetus through the mothers’ blood 
tests. In ‘Techno Review’ we will outline two of the ten 
behaviors that may reduce sperm quality and whether 
storing frozen eggs for a long period will impact the 
genes. Then, in ‘Meet the Experts’, you will learn what 
you can do to improve your egg quality and thereby 
increase the chance of pregnancy. ‘Based on True 
Stories’ introduces you to two families. Their successful 
pregnancy leads them to the realization of true love that 
helped them get through all obstacles and reach their 
goal. all of these are waiting for you in the pages ahead. 

let’s read! 

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri
Editor-in-Chief

Love  
yourseLf,  

Love the 
worLd 

รักตัวเอง รักโลก
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Is my baby healthy?
: NoN-INvasIve  
PreNatal screeNINg
ลูกในท้อง ปกติหรือไม่? : การตรวจคัดกรอง 
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ ์
โดยการตรวจจากเลือดมารดา

ปัจจุบนั ด้วยภาระความรบัผิดชอบทางด้านการงาน 
และความต้องการมีฐานะม่ันคง ชายหญิงมีแนวโน้ม
การแต่งงานช้าลง คูส่มรสมีบตุรเม่ือมีอายุมากขึน้ 
ซึ่งการมีลูกเลยวัยเจริญพันธุ์ท�าให้มีโอกาสที่จะ 
ให้ก�าเนดิเด็กท่ีมีความผิดปกติ โดยเป็นทีท่ราบกันดี
ว่า โรคทางพนัธุกรรมท่ีพบได้บ่อยทีมี่สาเหตมุาจาก
การมีโครโมโซมเกิน เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์ 
(Down’s syndrome) 

โดย ขวัญ ตั้งสกุลภักด ี
นักวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By K้hwan Tangskulpakdee,
Scientist, Genetics Laboratory

โครโมโซม X เพียงแท่งเดียว และกลุ่ม
อาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter’s 
syndrome) เกิดจากมีโครโมโซมเป็น 
XXY เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณแม่มีความเสี่ยง 
ทีจ่ะให้ก�าเนิดทารกทีม่คีวามผดิปกตทิาง
โครโมโซม ดังนี้
• คุณแม่มีอายุเกิน 35 ปี
• คุณแม่มีประวัติเคยให้บุตรที่มีความ 
ผิดปกติในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
• เมื่อท�าการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
พบความผิดปกติของทารก
• มีการตรวจพบความผิดปกติด้วยวิธี
อื่นๆ มาก่อน เช่น การตรวจสารเคมี 
ในเลือด (Serum marker)
• พ่อแม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
เป ็น Balanced Robertsonian 
Translocation โดยเฉพาะโครโมโซม 
คู่ที่ 13, 14 และ 21

หากพบว่าคณุแม่มคีณุสมบัตเิข้าข่าย
ตามข้อมูลข้างต้น อาจเกิดความกังวล
และต้องการทราบว่าทารกที่ก�าลังเจริญ
อยูใ่นครรภ์มีความผดิปกตทิางโครโมโซม
หรือไม่ ซึ่งการตรวจโครโมโซมทารก 
ในระหว่างตั้งครรภ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ลดความกังวลได้
มากขึ้น โดยการตรวจระหว่างตั้งครรภ์มี 
2 ประเภทหลักๆ คือ Non-invasive 
Prenatal Testing และ Invasive 
Prenatal Testing

 Non-invasive Prenatal Testing 
เป็นการตรวจโครโมโซมทีไ่ม่รบกวนทารก
และรกโดยตรง ได้แก่ การตรวจด้วยคลืน่
อัลตราซาวด์เพื่อดูรูปร่างลักษณะของ
ทารกในครรภ์ การตรวจสารเคมีในเลือด
มารดา (Maternal serum screening 
test) การตรวจ DNA ทารกจากที่ 
ไหลเวียนในกระแสเลือดมารดา (Fetal 
cell or cell-free fetal DNA testing 
in maternal blood)

Ultrasound
Maternal serum screening test
Fetal cell or cell-free fetal DNA 

testing in maternal blood

รคกลุ ่มอาการดาวน์ เกิดจาก
โครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน 1 แท่ง 
ลักษณะอาการของดาวน์ซินโดรม 
ได ้แก ่  สติป ัญญาต�่ ากว่าปกติ  

ศรีษะเลก็ กระโหลกด้านหลงัแบน ดวงตา
ทั้งสองข้างเฉียงขึ้น สันจมูกแบน ใบหู
ขนาดเล็ก มือสั้นและกว้าง การท�างาน
ของระบบอวัยวะต่างๆ ผิดปกติ เช่น 
หัวใจรั่ว ทางเดินอาหารตีบตัน เป็นต้น 

ความผิดปกติจากการที่มีจ�านวน
โครโมโซมเกินนอกจากคู่ที่ 21 แล้ว ยังมี
โรคอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก เช่น  
กลุ ่มอาการเอ็ดเวิ ร ์ด  (Edwards’ 
syndrome) ที่เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 18 
เกิน 1 แท่ง กลุ่มอาการพาเทา (Patau’s 
syndrome) เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 13 
เกิน 1 แท่ง กลุ ่มอาการเทอร์เนอร์ 
(Turner’s syndrome) เกิดจากมี
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 Invasive Prenatal Testing 
เป็นการตรวจโครโมโซมที่รบกวนทารก
และรกโดยตรง ได้แก่ การตัดช้ินเนื้อรก 
(Chorionic villi sampling: CVS)  
การเจาะตรวจน�า้คร�า่ (Amniocentesis) 
การเจาะเลือดจากสายสะดือทารก 
ในครรภ์ (Cordocentesis) การส่องกล้อง 
ทารกและตัดชิ้นเนื้อทารกในครรภ ์ 
(Fetoscopy and tissue biopsy)

Chorionic villi sampling: CVS
Amniocentesis
Cordocentesis

Fetoscopy and tissue biopsy

ความเหมาะสมของวิธีการตรวจ
แต่ละแบบขึ้นอยู่กับสุขภาพของทารก 
อายุครรภ์ และตัวคุณแม่ ในปัจจุบัน  
การตรวจแบบ Invasive ไม ่นิยม 
เนื่ องจากมีความเสี่ ยงต ่อการแท ้ ง  
อาจจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ 

วิธีการตรวจที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมา 
เม่ือไม่นานมาน้ี คือ วิธีการตรวจ DNA 
ของทารกที่อยู่ในกระแสเลือดแม่ ได้มี 
การพัฒนาจนมีความแม่นย�าสูงในการ
ตรวจวิเคราะห์ โดยตรวจหากลุ่มอาการ
ดาวน์ได้ถึง 99% กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด 
99% และกลุ่มอาการพาเทา 79-92%  
ซึง่การตรวจ DNA ทารกในเลอืดแม่ได้น�า
มาใช้ในทางการแพทย์ครั้งแรกท่ีฮ่องกง
ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้การตรวจหากลุ่ม
อาการดาวน์

ในระหว่างต้ังครรภ์สามารถตรวจพบ 
DNA ของทารกได้ ซึ่งเป็น DNA ที่สลาย
มาจากเซลล์รก (Cell-free fetal DNA: 
cffDNA) และ DNA ที่สลายมาจากเซลล์
ของตัวทารก (Intact fetal cell)  
ซึง่มปีริมาณน้อยมาก แต่สามารถตรวจพบ
ในเลือดของแม่ได้ ถึงแม้ว ่าทารกนั้น 

“วิธีการตรวจ 
DNA ของทารก 
ที่อยู่ในกระแส
เลือดแม่ ได้มีการ
พัฒนาจนมี
ความแม่นย�า 
ในการตรวจหา 
กลุ่มอาการ
ดาวน์ถึง 99%”

จะคลอดไปแล้วเป็นเวลาหลายปี ส่วน 
Cell-free fetal DNA เป็นชิ้นส่วน DNA 
ขนาดเลก็ มปีริมาณมากกว่า เชือ่ว่าเกดิจาก 
การก�าจัดหรือสลายตัวจากรก การตรวจ
โครโมโซมทารกด้วยวิธี NIPT ในปัจจุบัน 
เป็นการตรวจจาก cffDNA โดยจะมี
ปริมาณ 4-10% ของทั้งหมดในเลือดแม่ 
เทคนคิการตรวจ NIPT มอียู ่3 วธิหีลกั คือ

 Massive Parallel Sequencing 
(MPS) เป็นการน�าเลือดแม่สกดัแยก DNA 
แล้วเพิ่มจ�านวน DNA แบบไม่เฉพาะ
เจาะจง (ทุกโครโมโซม) แล้ววิเคราะห์ว่า
ปริมาณ DNA แต่ละโครโมโซมมีสัดส่วน
เป็นอย่างไร โดยการเปรียบเทียบสัดส่วน
กบัฐานข้อมลู กจ็ะสามารถแยกแยะได้ว่า
โครโมโซมชนิดใดมีค่าสูงกว่าปกติ

 Targeted Amplification and 
Massive Parallel Sequencing  
จะเลือกเฉพาะโครโมโซมที่เกิดความ 
ผิดปกติได ้บ ่อย เช ่น โครโมโซมคู ่ที่  
13 18 21 โครโมโซม X Y โดยจะม ี
การเพิ่มปริมาณ DNA เฉพาะโครโมโซม
ที่ต ้องการตรวจ แล ้วเปรียบเทียบ 
สัดส่วนกับฐานข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีแรก

 Targeted Single Nucleotide 
Polymorphic (SNPs) Sequencing 
ก็จะเลือกโครโมโซมที่พบความผิดปกติ 
ได้บ่อยเช่นกนั เป็นการตรวจเทยีบ SNPs 
ของทารกและของแม่ ท�าให้ทราบว่า 
DNA ของทารกมีสัดส่วนของโครโมโซม
ปกติหรือไม่

ถึงแม้ NIPT จะเป็นวิธีที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายมากขึ้น แต่ก็มีข้อจ�ากัดเช่นกัน 
ดังต่อไปนี้
•  คุณแม ่ต ้องตรวจอัลตราซาวด  ์
เพื่อยืนยันอายุครรภ์ ตรวจได้ตั้งแต่ 
10-22 สัปดาห์ หากอายุครรภ์น้อยกว่านี้
จะมีปริมาณ cffDNA ไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจวิเคราะห์

•  คุณแม่มีน�้ าห นักตั วมาก เกิน ไป 
ประมาณ 90 กิโลกรัมขึ้นไป ท�าให้มี
สัดส่วน cffDNA น้อยเกินไปเช่นกัน
• การตั้งครรภ์แฝด ในกรณีที่แฝด 
คนใดคนหนึ่งแท้งไปจากการมีโครโมโซม 
ผิดปกติ (vanishing twin) ในเลือดแม่ 
จะม ีDNA ของทารกท่ีผิดปกติรวมอยูด้่วย 
อาจจะส่งผลการตรวจไม่ถูกต้อง
• รกที่มี DNA ผิดปกติรวมอยู ่ด ้วย 
(mosaicism) อาจจะท�าให้การตรวจ 
ผิดพลาดได้เช่นกัน

ถ้าตรวจพบความผิดปกติด ้วยวิธี 
NIPT แล้ว ก็ยังควรที่จะตรวจยืนยัน 
ด้วยวิธี Invasive เช่น ตัดชิ้นเนื้อรกหรือ
เจาะน�้าคร�่า ด้วยเช่นกัน 

At present, the burden of too much work and 
responsibility as well as the needs to be 
financially stable have delayed the marriage 
of many young people. Couples also tend to 
have children when they are older. As a 
result, post-reproductive pregnancy is like-
ly to lead to the live birth of a baby with some 
kinds of disorders. It is well known that the 
most common genetic disorder caused by 
an aneuploidy is Down’s syndrome.   

M ostly, Down’s syndrome 
is caused by trisomy 21. 
The common symptoms 
of Down's syndrome 

include: cognitive impairment; small 
head; flattened back of skull; upward 
slanting eyes; flattened nose; small ears; 
wide, short hands with short fingers; low 
body system function, e.g. congenital 
heart defects and intestinal atresia, etc.

Apart from trisomy 21, there are other 
genetic disorders caused by trisomy, 
including Edwards’ syndrome, or trisomy 
18, and Patau’s syndrome, or trisomy 13. 
other disorders caused by an aneuploidy 
includes Turner’s syndrome, with 
monosomy X, and Klinefelter's syndrome, 
with trisomy XXY, etc.

In order to know whether the 
expectant mothers are at risk of giving 
birth to a baby with genetic disorders or 
not, there are risk factors to be considered 
to identify the potential of a live birth of a 
baby with genetic disorders as follows:
• the mothers are over 35 years of age;
• the mothers gave a live birth to a baby 
with disorders in the previous pregnancy; 
• the ultrasound detects the baby's 
disorders; 

ข้อเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจ NIPT จาก Cell-free fetal DNA
เทคนิคการตรวจ  

NIPT 

คุณสมบัติ

Massive Parallel 
Sequencing (MPS)

Targeted 
Amplification and 
Massive Parallel 
Sequencing 

Targeted Single 
Nucleotide 
Polymorphic (SNPs) 
Sequencing

โครโมโซมที่ตรวจ ทุกโครโมโซม
เฉพาะโครโมโซม :  
ส่วนใหญ่โครโมโซมคู่ที่ 
13,18,21,X,Y

เฉพาะโครโมโซม :  
ส่วนใหญ่โครโมโซมคู่ที่ 
13,18,21,X,Y

การตรวจโรคที่เกิดจาก 
microdeletion ได้ ตรวจไม่ได้ ตรวจได้

การตรวจความผดิปกตทิี่
เป็นโครโมโซม 3 ชดุ และ
แฝดทีแ่ท้งไปก่อน 

ตรวจไม่ได้ ตรวจไม่ได้ ตรวจได้

เปอร์เซ็นต์การตรวจพบ 
trisomy 21,18,13 มากกว่า 99% มากกว่า 99% มากกว่า 99%

อายุครรภ์และครรภ์ที่ 
ตรวจได้

10 สัปดาห์ท้องเดี่ยว 
12 สัปดาห์ท้องแฝด

10 สัปดาห์ท้องเดี่ยวและ
ท้องแฝด

9 สัปดาห์เฉพาะท้อง
เดี่ยว

วิธีการตรวจ NIPT จากเลือดแม่ที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป โดยใช้เลือดปริมาณ 8-10 มิลลิลิตร
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genetic disorders, namely as high as 99% 
to screen for Down’s syndrome and 
Edwards’ syndrome and 79-92% to 
detect Patau’s syndrome. It is reported 
that the cffDNA testing in maternal blood 
was first used in Hong Kong in 2011 to 
screen for Down’s syndrome.

The fetal DNA detected in maternal 
plasma is the cell-free fetal DNA (cffDNA) 
and intact fetal cell. Although the amount 
of the intact fetal cell is considerably low, 
it can be detected even several years 
after the baby has been born while cffDNA 
is a smaller DNA fragment dispersed from 
the placenta. The fetal DNA screening 
with NIPT in the present is generally the 
cffDNA technique as the amount is 
approximately 4-10% of maternal plasma. 
There are three major NIPT techniques:

 Massive parallel Sequencing (MpS)  
is the method that extracts DNA in 
maternal blood and nonspecifically 
ampli f ies the DNA amount in al l 
chromosomes to analyze the proportion 
of DNA amount in each chromosome by 
comparing with database to identify 
which chromosome is higher than normal 
levels.

 The Targeted Amplification and 
Massive parallel Sequencing method 
screens only specific chromosomes with 
more frequent abnormalities, namely 13, 
18, 21, X, and Y. The process is similar 
to the previous method --  amplifying DNA 
amount in the selected chromosomes to 

• abnormalities have been detected by 
other examinations, e.g. serum marker; 
•  the parents are a balanced Robertsonian 
t ranslocat ion carr ier ,  especia l ly 
chromosome 13, 14, and 21

If it is found that the mothers fall into 
the above categories, they would be 
concerned about whether or not the 
unborn baby is with disorders and may  
need to undergo an examination. 
Fortunately, prenatal testing is one of the 
alternatives that allows the parents to 
reduce their anxiety. currently, there are 
two types of prenatal testing: non-
invasive prenatal testing and invasive 
prenatal testing.

 Non-invasive prenatal Testing (NipT) 
safely screens some chromosomes of 
the fetus by which placenta and the fetus 
are not disturbed. NIPT techniques 
include: an ultrasound to check on the 
condition and fetus physiology maternal 
serum screening test; and, fetal cell or 
cell-free fetal DNA testing in maternal 
blood.

Ultrasound
Maternal serum screening test
Fetal cell or cell-free fetal DNA

testing in maternal blood

 invasive prenatal Testing (ipT) is a 
chromosome screens that invasive to  
the fetus and placenta. The techniques 
include: chorionic villi sampling (CVS); 
amniocentesis; cordocentesis; and, 
fetoscopy and tissue biopsy.

Chorionic villi sampling: CVS
Amniocentesis
Cordocentesis

Fetoscopy and tissue biopsy

To determine the suitability of each 
screening technique, the health fetus and 
mother and the gestational age should be 
taken into account. Now, IPT is not widely 
practiced due to the risk of miscarriage 
and potential impacts on the fetus. 

The screening technique, fetal cell or 
cell-free fetal DNA (cffDNA) testing in 
maternal blood, that has been currently 
developed has high precision in detecting 

analyze the proportion of DNA amount in 
each chromosome by comparing such 
proportion against database. 

 The Targeted Single Nucleotide 
polymorphic (SNps) sequencing 
method also screens the frequently 
abnormal chromosomes. The method 
compares the sNPs of the fetus and the 
mother to identify the abnormal proportion 
of DNA amount in such chromosomes of 
the fetus.

Although the NIPT technique is widely 
practiced, there are certain limitations as 
follows:
• the mothers need to undergo the 
ultrasound test to confirm the gestational 
age. The proper age is weeks 10-22 
because the DNA amount extracted from 
the maternal blood before this is not 
sufficient for the analysis;
• the mothers who are overweight, i.e. more 
than 90 kilograms, is likely to yield less DNA 
amount; 
• in case of multiple pregnancy with 
vanishing twin, the DNA of the abnormal 
fetus will still remains in the maternal 
plasma that may lead to inaccurate test 
results; and  
• the confined placental mosaicism might 
also cause the error as well.

If any abnormality has already been 
detected by using the NIPT technique, 
additional testing by using the IPT method 
such as amniocentesis or cvs should be 
conducted to confirm such disorder. 

“It is reported 
that the 
cffDNA 

testing in 
maternal 

blood was 
first used in 
Hong Kong 

in 2011 to 
screen for 

Down’s 
syndrome.”

Comparison of NIPT techniques using cffDNA
NIPT

techniques 

Features

Massive Parallel 
Sequencing (MPS)

Targeted 
Amplification and 
Massive Parallel 
sequencing

Targeted single 
Nucleotide 
Polymorphic (SNPs) 
sequencing

screened 
chromosomes All 13, 18, 21, X, Y 13, 18, 21, X, Y

Microdeletion 
detection Yes No Yes

screening for 
triploidy and 
vanishing twin

No No Yes

Percentage of 
detection of trisomy 
21, 18, 13

Over 99% Over 99% Over 99%

Gestational age and 
type of pregnancy

Weeks 10 of singleton 
and weeks 12 of 
multiple pregnancy 

Weeks 10 of 
singleton and multiple 
pregnancy

Weeks 9 of singleton 
pregnancy

This NIPT method requires 8-10 milliliters of maternal plasma with the gestational age of weeks 10 or older. 
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อย่างสมดุล แต่ในคนที่สูบบุหรี่จะท�าให้
สมดุลของโปรตีน ท้ังสองชนิดเสียไป  
ท�าให้อสจิุขาดความสามารถในการต่อต้าน
กับสารอนุมูลอิสระ และมีการตอบสนอง 
ต่อ oxidative stress มากขึ้น ท�าให้เกิด
การท�าลายของ DNA มากขึ้น และมี 
ความผิดปกติในกระบวนการพัฒนารูปร่าง
ของอสุจิ (development of sperm) 
อีกด้วย

 การสวมใส่ชุดชั้นในชายที่รัดแน่นเกินไป: 
โดยปกติต�าแหน่งของลูกอัณฑะจะอยู ่
ภายในถุงหุ้มอัณฑะ (scrotum) เพื่อช่วย
รักษาอุณหภูมิของลูกอัณฑะให้ต�่ากว่า
อุณหภูมิของร่างกายเล็กน้อย ให้มีความ
เหมาะสมในการสร้างอสุจิ การสวมใส่ 
ชุดชั้นในชายที่รัดแน่นเกินไปจะท�าให้ 
ลูกอัณฑะแนบชิดล�าตัวมากขึ้น ท�าให้
อุณหภูมิสงูขึน้ใกล้เคยีงกับอุณหภมิูร่างกาย  
โดยอุณหภูมิ ที่ สู งขึ้ นนี้ จะท� า ให ้ อสุ จิ 
ถูกท�าลายมากขึ้น แต่ไม ่ส ่งผลรุนแรง 
มากนัก

ในแต่ละวัน คุณผู้ชายมีกิจกรรมมากมายที่ต้องท�า 
ท้ังชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว รวมถึง
กิจกรรมตาม life style ของตนเอง โดยไม่ทราบว่า
กิจกรรมเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกาย รวมถงึระบบสืบพนัธ์ุโดยไม่รูต้วั

 ความร้อน: อสุจิตอบสนองต่อความร้อน 
จากการศึกษาพบว ่าความร ้อนท�าให ้
คุณภาพอสุจิลดลง เช่น ในคนที่ชอบเข้า 
ซาวน่า อาบหรือแช่น�้าอุ ่นเป็นประจ�า  
รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (laptop) 
ซึง่ผูใ้ช้มกัวางไว้บรเิวณหน้าตักเป็นเวลานาน 
ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 
ท�าให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆ ถุงหุ้มอัณฑะ 
(scrotum) สูงขึ้น ส่งผลท�าให้จ�านวนอสุจิ
ลดลง รูปร่างและการเคล่ือนท่ีผิดปกติ  
แต่จะเกิดผลกระทบเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
หากเว้นหรืองดจากการสัมผัสความร้อน
เป็นเวลานาน จะช่วยเพิม่จ�านวนอสุจิขึน้ได้

 เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์: ผู้ชายที่ดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจ�าจะส่งผลต่อสุขภาพ
โดยรวม เริ่มจากลดประสิทธิภาพในการ 
แข็งตัวขององคชาติ ท�าลายตับ และ
แอลกอฮอล์ยังท�าให้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
หลั่งมากขึ้น ซึ่งจะยับยั้งกระบวนการสร้าง
อสจิุ และส่งผลต่อคณุภาพและการเคล่ือนท่ี
ของอสุจิอีกด้วย

10 ตัวอย ่างพฤติกรรม 
และกิจกรรมที่ อาจ
ท� า ให ้ คุณภาพอสุ จิ 
ลดลง ได้แก่

 การสูบบุหรี ่: สารพษิในบุหร่ี เช่น นิโคตนิ 
ส่งผลท�าให้อสุจิเคลื่อนที่ช้าลง โดยท�าลาย
โปรตีนที่ส�าคัญ ชื่อ “protamine” ซึ่งใน
ภาวะปกติ อสุจิจะมี protamine 2 ชนิด 
คือ protamine 1 และ protamine 2  

10 SurpriSing 
Sperm killerS:  
should you worry?  

กิจกรรมแบบแมนๆ ที่ทำ�ร้�ยระบบสืบพันธุ์ของผู้ช�ย
โดย ทนพญ. วิภาดา ขวัญแก้ว นักเทคนิคก�รแพทย์ 
ห้องปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์และเตรียมอสุจิ
By wiphada Khwankaew, 
Medical Technician, Sperm Laboratory
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The things men do every day, work and 
household chores, or even their leisure 
lifestyle, may unknowingly affect their 
physical health, including reproductive 
system. 

 อาหารจากถั่วเหลือง: ในถั่วเหลืองมีสาร
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ เลียนแบบฮอร ์ โมน 
เพศหญิง (phytoestrogen) ชื่อ “ไอโซ- 
ฟลาโวน” (isoflavone) จากผลการศึกษา
พบความเชื่อมโยงระหว่างอาหารจาก 
ถ่ั ว เ ห ลื อ ง แ ล ะ จ� า น ว น อ สุ จิ ที่ ล ด ล ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายที่มีน�้าหนักเกิน
หรือโรคอ้วน มีแนวโน้มที่ระดับฮอร์โมน 
เอสโตรเจน (estrogen) สูงกว่าปกติ ซึ่งจะ
เปลี่ยนฮอร ์โมนเพศชายเป ็นฮอร ์โมน 
เพศหญิงในชั้นไขมัน ยิ่งมีไขมันมากยิ่งผลิต
ฮอร์โมนเอสโตรเจนมาก

 การได้รับฮอร์โมนเพศชายมากเกินไป: 
จากกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน ท�าให้
ผู้ชายหลายคนเลือกรับประทานฮอร์โมน
เพศชาย เพือ่สร้างกล้ามเนือ้ให้ร่างกายหรือ
เพ่ือเพ่ิมอารมณ์ทางเพศ แต่การได้รับ
ฮอร ์โมนเพศชายที่มากเกินไปกลับส ่ง 
ผลเสียกระทบต่อกระบวนการสร้างอสุจิ  
โดยฮอร์โมนเพศชาย (testosterone)  
ในเลอืดทีม่ากเกนิไปจะส่งผลเป็น negative 
feedback ไปกดการท�างานของต่อม 
ใต้สมอง (pituitary gland) ซึ่งท�าหน้าที่
ควบคมุการสร้างอสจุใินอณัฑะ โดยจะหลัง่
ฮอร์โมนเพศชายลดลงท�าให้การสร้างอสุจิ
ลดลงด้วย

 การใช้โทรศพัท์มือถอื: คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
(electromagnetic wave) ท่ีโทรศัพท์ 
มือถือปล่อยออกมา ส่งผลต่อกระบวนการ
พัฒนาของเซลล์อสุจิในอัณฑะ โดยเฉพาะ
คนท่ีมักเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกง
ใกล้อัณฑะจะมีความเสี่ยงมากขึ้น

 ปั ่นจักรยาน: กีฬาที่ก�าลังเป็นที่นิยม 
ในปัจจุบัน จากการศึกษาในนักไตรกีฬา 
ที่ต้องซ้อมปั่นจักรยานเป็นระยะทางไกล 
พบว่ามีแนวโน ้มที่จะมีอสุจิที่มีรูปร ่าง 
ผิดปกติมากขึ้น รวมทั้งมีจ�านวนอสุจิลดลง
ด้วย นอกจากนี้ การปั่นจักรยานเป็นระยะ
เวลานานอาจเพิ่มความร้อนบริเวณอัณฑะ
และท�าให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด
ฝอยที่จะน�าเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณ
อัณฑะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอสุจิได้

 สัมผัสสารจากใบเสร็จรับเงิน : หลายคน
อาจจะนึกไม่ถึงว่า ใบเสร็จรับเงินจะส่งผล
ต่อคุณภาพอสุจิอย่างไร ตัวการที่ส�าคัญ  
คือ สาร Bisphenol-A หรือ BPA ซึ่งเป็น 
สารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มที่ท�ามาจากพลาสติก พบว่า 40% 
ของใบเสร็จรับเงินถูกเคลือบด้วยสาร BPA 
โดยทุกๆ 10 วินาทีที่ถือใบเสร็จรับเงินจะมี
สาร BPA 2.5 ไมโครกรัมสัมผัสผิวหนัง  
งานวจิยัจากวารสารวชิาการ Fertility and 
Sterility ที่ท�าการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย 218 คน พบว่า เมื่อตรวจปัสสาวะ
และพบสาร BPA จะส่งผลให้คุณภาพอสุจิ
ลดลง ทัง้จ�านวน การเคลือ่นที ่และการมชีวีติ

 การใช ้ยาบางชนิด: ส ่วนประกอบ 
บางอย่างในกัญชา ซึ่งเป็นที่รู ้ จักในชื่อ 
Tetrahydrocannabinol (TCH) มผีลท�าให้
จ�านวนอสุจิลดลง โดยสาร TCH มีลักษณะ
คล้ายฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) 
การสูบกัญชาท�าให้ระดับฮอร์โมนไม่สมดุล
และหยุดกระบวนการสร้างอสุจิ รวมถึง 
การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น มอร์ฟีน  
ที่ส่งผลต่อการจ�ากัดหรือลดการสร้างอสุจ ิ
เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างส่งผล
ต่อคุณภาพอสุจิ ดังนั้น เราจึงควรหันมา
ใส่ใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
ก่อนที่พฤติกรรมเหล่านั้นจะน�าไปสู่ภาวะ 
มีบุตรยากในฝ่ายชายได้

10 examples of  the 
habits and activities 
that could impact 
their sperm quality. 

Let’s have a look.  

 Smoking: toxins in cigarettes, 
like nicotine, can slow down sperm 
moti l i ty,  damaging key protein 
known as “protamine.” in normal 
conditions, sperms have a balance 
of two protamine types -- protamine 
1 and 2. But in smokers, this balance 
is damaged, causing the lack of  
anti-oxidant and less response  
to oxidative stress. This is also 
a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  D N A 
destruction and disorders in the 
development of sperm.

 Tight underpants: normally, the 
testicles are located in the scrotum to 
help maintain their temperature to be 
slightly below body temperature, 
appropriate for spermatogenesis. 
wearing too tight underwear will bring 
the testes up against the body, and 
they can get warmer than they should 
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be. This can damage sperms, but not 
very severely.

 Heat: sperms respond to heat. 
studies show that high temperature is 
associated with reduced sperm 
quality, especially in those who like 
saunas, hot baths, and hot tubs, as 
well as those who regularly use a 
laptop, which is often placed on  
the lap for a long time. The heat 
genera ted  by  such  ac t i v i t i es  
increases the temperature around  
the scrotum, resulting in a lower  
sperm count and disorders in sperm 
morphology and motility. But the  
effect is only temporary. if males  
avoid or refrain from prolonged heat 
exposure, they will improve their 
sperm count.

 Alcoholic beverages: excessive 
alcohol use appears to put men’s 
overall health at higher risks -- 
reduced erectile ability and liver 
damage, to name a few. Alcohol intake 
is also found to increase estrogen 
levels, inhibiting sperm development 
and affecting sperm quality and 
motility, too.

 Soy based foods: soybeans  
contain natural compounds that have 
the same effect as phytoestrogen, 
called “isoflavone.” studies show  
that soy based foods are related to a 
reduced sperm count, especially in 
overweight or obese men who are 
likely to have higher estrogen levels 
than their thinner peers. This natural 
substance found in soybeans is 
believed to convert testosterone into 
estrogen inside fat cells, meaning the 
more fat a man has, the more estrogen 
he could produce from converting his 
testosterone.

 Excessive testosterone: one of  
the current living trends of many 
health-conscious men is to take 
testosterone booster supplements. 
whether to support muscle growth  
or for sexual enhancement, too much 
testosterone in take adverse ly  
affects the production of sperms. 
excessive testosterone levels in  
blood will yield a negative impact, 
the suppression of pituitary gland 
function in governing the testes’ 
sperm production by decreasing 
testosterone levels, leading to a 
reduce in spermatogenesis.

 Cell phones: mobile phones emit 
electromagnetic radiation, which 
affects the development of sperm  
cells in the testicles. especially those 
who often keep the phone in pants 
pockets close to their testes will have 
a greater risk.

 Cycling: this is one of today’s most 
popular sports. According to the study 
on triathletes who have to train on 
long-distance cycling, it is found that 
triathletes are more likely to have 
abnormal sperm morphology and low 
sperm count. Moreover, prolonged 
cycling increases the heat around the 
testes and may cause broken 
capillaries of the testicular tissues that 
could affect sperm quality.

 Cash register receipts: many 
people are unaware of how cash 
register receipts can adversely affect 
sperm quality. The key culprit is 
Bisphenol-A or BPA, a chemical found 
in food and beverage packaging made 
of plastic. it is known that 40% of cash 
register slips are coated with BPA. 
every 10 seconds that you hold these  
receipts, 2.5 micrograms of BPA  
will be in contact with your skin.  
A study published in the Journal  
of Fertility and sterility -- examining 
218 males shows that BPA found  
in urine samples is associated with  
a reduced sperm quality: low sperm 
count, motility and viability.

 Drug use: a certain component  
in  mar i juana,  known as tet ra- 
hydrocannabinol, or THC, may reduce 
sperm count. Because THC resembles 
testosterone, smoking marijuana can 
cause hormonal imbalance and 
impede spermatogenesis. Other 
drugs, such as morphine, also have 

similar impacts in limiting or reducing 
sperm production. 

it can be clearly seen that there 
are several factors that adversely 
affect sperm quality. Therefore, men 
should be well aware of them and 
avoid these risky behaviors before the 
habits could result in male infertility. 

“mobile phones 
emit electro-
magnetic 
radiation, which 
affects the 
development 
of sperm cells 
in the testicles.”
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นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
By TITAYA BURANROM 
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ดยส่วนมากการแช่แข็งไข่จะท�า
เฉพาะไข่ระยะ metaphase II 
(MII) เพราะเป็นไข่ที่ mature 
มีความพร ้อมในการปฏิสนธิ  

เม่ือละลายออกมากส็ามารถน�าไปท�าการ
ปฏิสนธิได้เลย ส่วนไข่ระยะ germinal 
vesicle (GV) และ metaphase I (MI) 
ไม่นยิมแช่แขง็เนือ่งจากเป็นไข่ immature 
มีอัตราการรอดชีวิตหลังการละลายต�่า 
ยากทีจ่ะเจรญิไปเป็นระยะ metaphase II 
อีกทั้งยังมีอัตราการปฏิสนธิและอัตรา
การตั้งครรภ์ท่ีต�่ากว่าการแช่แข็งไข่ระยะ 
metaphase II อีกด้วย 

การแช่แข็งไข่ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 วิธี คือ
• slow freezing: เป็นวิธีแช่แข็งไข่

โดยลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ แต่พบว่า 
ไข่หลงัการละลายนัน้มอีตัราการรอดชวิีต
ที่ต�่า เน่ืองจากวิธีน้ีสามารถท�าให้เกิด 
ผลึกน�้าแข็งภายในเซลล ์ไข ่ระหว ่าง
กระบวนการแช่แข็ง ซ่ึงท�าให้เกิดการ
ท�าลายของ DNA เป็นผลให้ไข่มีการ 
รอดชวิีตน้อยและยงัมอีตัราการปฏิสนธิท่ีต�า่

•  v i t r ificat ion:  เป ็นการใช ้
สารละลายความเข้มข้นสูงในการแช่แข็ง 

Does long-term  
cryopreservation of  
unfertilizeD oocytes AffecT  
The geNe expRessION pROfIle? 
การแช่แข็งไข่เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน มีผลต่อการแสดงออกของยีนหรือไม่

ปัจจุบัน การแช่แข็งไข่เริ่มได้รับความสนใจจากผู้ท่ี 
ยังไม่พร้อมจะมีบุตรในวัยอันสมควร อาจจะด้วย
สาเหตุที่ฝ่ายหญิงแต่งงานช้า เป็นโรคที่มีผลต่อการ
ท�างานของรงัไข่ หรอืเป็นมะเรง็แล้วต้องท�าการรกัษา
ด้วยเคมีบ�าบัด จึงอยากที่จะแช่แข็งไข่เก็บไว้ขณะที ่
ไข ่ตนเองนั้นยังมีคุณภาพดีอยู ่ หรือในกรณีที ่
เข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
(Assisted Reproductive Technology หรือ 
A.R.T) แล้วฝ่ายชายเก็บเช้ืออสุจิไม่ได้ การแช่แขง็ไข่
เก็บไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

และมีการท�าให ้อุณหภูมิลดลงอย่าง
รวดเร็ว จนสารละลายกลายเป็นของแข็ง
ลักษณะคล้ายแก้ว จึงไม่เกิดเป็นผลึก 
น�้าแข็งภายในเซลล์ไข่ 

ทั้งน้ี vitrification เป็นวิธีที่ยอมรับ
และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก 
มีหลายงานวิจัยรายงานว่าการแช่แข็ง 
โดยวิธี น้ี ให้ผลการปฏิสนธิที่สูงกว ่า 
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It is well recognized that nowadays  
cryopreservation of unfertilized oocytes 
has gained increasing attention among 
women who are not ready to have children 
at the right age. Whether it is due to the 
delayed marriage, an illness affecting the 
function of the ovaries, or a cancer treatment 
with chemotherapy, these women want to 
have their unfertilized eggs cryopreserved 
while they are still of good quality.  
In some cases of the couples seeking 
pregnancy using assisted reproductive 
technologies (ART) where male partners’ 
semen collection is impossible or difficult, 
the cryopreservation of unfertilized  
oocytes is often a preferred alternative. 

Mostly, oocytes at the 
metaphase ii (Mii) stage 
are extracted, frozen 
and stored because 

they are mature and ready for 
fertilization as this is the stage of a 
mature oocyte that has the potential 
of being fertilized immediately after 
eventual thawing. The oocytes at the 
germinal vesicle (Gv) and metaphase 
i (Mi) stage are not retrieved for the 
freezing because they are immature 
oocytes having lower post-warmed 
survivability and less likely to develop 
to the Mii stage with even far less 
success rate of ferti l ization and 
pregnancy.

The two widely used techniques 
for oocyte cryopreservation

•  S l o w  f r e e z i n g :  t h i s 
cryopreservation method is to freeze 
down the oocytes with a slow cooling 
rate. However, it is generally accepted 

มีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนท่ีดีกว่า 
รวมทั้งมีอัตราการตั้งครรภ์ ท่ีสูงกว ่า 
เมื่อเทียบกับวิธี slow freezing 

การแช่แข็งไข่มีผลอย่างไร
ต่อโครงสร้างภายในเซลล์

1.Chromosome และ meiotic 
spindle: Meiotic spindle มีลักษณะ
เป็นเส้นใยที่เชื่อมต่อระหว่างขั้ว 2 ข้าง
ของเซลล์โดยมีโครโมโซมต่างๆ เกาะอยู่ 
ถ้ามีการสญูเสยี microtubules ในระหว่าง 
การแช่แข็งจะท�าให้มีผลต่อการแยกตัว
ของโครโมโซมและเกดิ aneuploidy

2.Cytoskeleton: ประกอบด้วย 
complex fibrillary cytoplasmic 
structure มีประโยชน์ในการคงสภาพ
หรอืปรบัเปลีย่นรปูร่าง พบว่าผลกึน�า้แขง็
จากการแช่แขง็และการเปลีย่นแปลงของ 
osmot ic pressure นั้นมีผลต ่อ 
cytoskeleton

3.Cortical granules: มีหน้าที่
ป้องกันการเกิด polyspermy โดยท�าให้
เกิดกระบวนการ zona reaction  
จากการศึกษาพบว ่าการแช ่แข็งไข ่ 
ท�าให้ cortical granules มจี�านวนลดลง
และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับการเกิด aneuploidy

4 .Zona  pe l luc ida :  เป ็ น 
membrane ชัน้นอกสุดท่ีคอยปกป้องไข่ 
พบว ่ าการแช ่แข็ งจะท� า ให ้  zona 
pellucida มีความแข็งขึ้น

เมื่อศึกษาให้ลึกลงไป เป็นที่น่าสนใจว่า
การแช่แข็งไข่นี้มีผลอย่างไรบ้าง
กับการแสดงออกของยีน

มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 
ไข่แช่แข็งกับไข่สด เพื่อดูว่าการแช่แข็งไข่
ท�าให้เกดิการแสดงออกของยนีอย่างไรบ้าง 
มีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ microarray 
ตรวจลงไปถึง DNA ภายในเซลล์ไข่ 
ภายหลังการละลาย พบว่ามี 107 ยีนที่มี
ความแตกต ่างกันในกลุ ่มไข ่แช ่แข็ง 
กับไข่สด และมี 73 ยีนที่มีการท�างาน 
ลดลง (down-regulation) อย่างเห็น 
ได ้ชัด ซึ่งเป ็นยีนที่ท�าหน้าที่ควบคุม 
การท�างานของเซลล์ไข่ และการเจริญ 
ไปเป็นตัวอ่อนในระยะเริ่มต้น ยีนเหล่านี้
จะมผีลต่อการท�างานของ centrosome, 
ch romosome o rgan i za t ion ,  
การจ�าลองตัวของ DNA, การดัดแปลง 
RNA, การจับกันเป็น double-strand 
DNA, RNA splicing, chromatin 
organization และ cell cycle การท่ีพบ 
down-regulat ion ในยีนเหล ่านี ้
เป็นสิ่งยืนยันว่าเหตุใดไข่แช่แข็งจึงมี
คุณภาพที่ด ้อยกว ่าไข ่สด เนื่องจาก 
มียีนจ�านวนหนึ่งท�าหน้าที่ได้น้อยลง 

แล้วระยะเวลาที่แช่แข็งมีผลต่อ
การแสดงออกของยีนหรือไม่

จากงานวิจัยเมื่อไม ่นานมานี้ ได ้
ท�าการศึกษาการแสดงออกของยีน 
ในไข่ที่มีการแช่แข็งไว ้ 3 และ 6 ป ี
ไม ่พบว ่ามีการเปลี่ยนแปลงของยีน 
ที่จะมีผลต่อคุณภาพของไข่ภายหลัง 
การเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ท�าการศึกษาในตัวอ่อน ว่าการแช่แข็ง
ตัวอ่อนเป็นระยะเวลานานนั้นไม่มีผล 
ต ่อการเจริญเติบโต หากเก็บรักษา 
ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 
องศาเซลเซียสคงที่สม�่าเสมอ เพราะที่
อุณหภูมิดังกล่าวไข่และตัวอ่อนจะไม่มี
พลังงานเพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา
ต่างๆภายในเซลล์ แม้เวลาผ่านไปเป็น 
10 ปี ตัวอ่อนก็ยังสามารถเจริญเติบโต
และฝังตัวได้ปกติ

 
อัตราการอยู่รอด
และอัตราการปฏิสนธิ

ส่วนหนึง่ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของไข่เอง 
แต่มรีายงานว่าอตัราการอยูร่อดโดยเฉลีย่
รวมอยู ่ ท่ีประมาณ 57-58% โดยวิธี  
slow freezing จะมีอัตราอยู ่รอด 
54.1-67.5% และวิธี vitrification 
จะมีอัตราอยู่รอด 68.6% 

อัตราการปฏิสนธิส�าหรับวิธี slow 
freezing อยู่ระหว่าง 13-71% และวิธี 
vitrification ประมาณ 71.7%

บางท่านอาจจะคิดว่าการแช่แข็งไข่
เก็บไว้นานๆ จะเป็นอะไรไหม บอกได้ว่า
ระยะเวลาท่ีเก็บรักษาไข่น้ันไม่ได้มีผล 
ต่อคณุภาพ แต่ขัน้ตอนและวธิกีารแช่แขง็
นัน่เองท่ีมผีลต่อการเปลีย่นแปลงคณุภาพ
ของไข่ เป็นสิ่งที่ท�าให้ไข่แช่แข็งให้ผล 
ไม่ดีเท่าการใช้ไข่สด แต่นักวิทยาศาสตร์
ยงัไม่หยดุค้นคว้า วจิยั และพัฒนาวธิกีาร
แช่แข็งให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ต่อไป
ในอนาคต 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อยีนที่มี down-regulation มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไข่แช่แข็งกับไข่สด
Table 1: Genes with the most down-regulation in cryopreserved oocytes versus fresh oocytes

expression profiles of cryopreserved MII oocytes significantly differed
fromthoseof non-cryopreservedoocytes in107probe sets correspond-
ing to 73 down-regulated and 29 up-regulated unique transcripts (Fig. 1,
Supplementary Tables SI and SII).

To get an insight into their potential functional role, the genes
differentially expressed by ‘fresh’ and cryopreserved oocytes were
searched in the Gene Ontology (GO) annotations. As shown in
Table I, genes involved in chromosome organization (BRD1, HMGB2,
SYCP3, CENPA, ZWINT, MRE11A, NPM1, LEO1), RNA splicing and

processing (HNRNPA1L2, CSTF2, TRMT11, GAR1, SNRPD1, RPL11,
ZNF638, CPSF3, DDX5), cell-cycle process (SYCP3, ZWINT, MRE11A,
KIF15, CETN3, MND1, CENPA, NPM1, SESN3), response to DNA
damage stimulus, cellular response to stress and DNA repair (TYMS,
UHRF1,HMGB2,MRE11A,UBR5,TP63,POLG2,TPM1)were significantly
down-regulated in slow-frozen MII oocytes with respect to fresh
oocytes.

Conversely, no pathways were significantly associated with the 29
transcripts up-regulated in cryopreserved oocytes. However, an

Figure 1 Agglomerative hierarchical clustered heat map of differentially expressed probe sets in slowly cryopreserved (‘3years’ samples in red, ‘6years’
samples in blue) versus non-cryopreserved (‘fresh’ samples in green) metaphase II oocytes. Each color patch represents the expression level of transcripts
(row) in that sample (column), with a continuum of expression levels from bright green (lowest) to bright red (highest).

.............................................................................................................................................................................................

Table I Themost significantly (P < 0.05) enriched Gene Ontology Biological Process (GOBP) terms in genes
down-regulated in cryopreserved oocytes versus non-cryopreserved oocytes.

GOBP term P-value Gene symbol

GO:0005813�centrosome 0.001 SDCCAG8, NPM1, KIF15, CETN3, ALMS1, ZNF701

GO:0051276�chromosome organization 0.003 BRD1, HMGB2, SYCP3, CENPA, ZWINT, MRE11A, NPM1, LEO1

GO:0006260�DNA replication 0.040 TYMS, HMGB2, MRE11A, POLG2

GO:0006396�RNA processing 0.001 HNRNPA1L2, CSTF2, TRMT11, GAR1, SNRPD1, RPL11, ZNF638, CPSF3, DDX5

GO:0003690�double-stranded DNA binding 0.006 HMGB2, MRE11A, TP63, ZNF638

GO:0008380�RNA splicing 0.006 HNRNPA1L2, CSTF2, SNRPD1, ZNF638, CPSF3, DDX5

GO:0006325�chromatin organization 0.018 BRD1, HMGB2, SYCP3, CENPA, NPM1, LEO1

GO:0022402�cell-cycle process 0.001 SYCP3, CENPA, ZWINT, MRE11A, NPM1, KIF15, CETN3, MND1, SESN3

GO:0007049�cell cycle 0.004 UHRF1, SYCP3, CENPA, ZWINT, MRE11A, NPM1, KIF15, CETN3, MND1, SESN3

GO:0022403�cell-cycle phase 0.026 SYCP3, ZWINT, MRE11A, KIF15, CETN3, MND1

GO:0006974�response to DNA damage stimulus 0.004 TYMS, UHRF1, HMGB2, MRE11A, UBR5, TP63, POLG2

GO:0033554�cellular response to stress 0.008 TYMS, UHRF1, HMGB2, MRE11A, UBR5, TP63, POLG2, TPM1

GO:0006281�DNA repair 0.028 TYMS, UHRF1, HMGB2, MRE11A, POLG2

2522 Stigliani et al.
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that the post-thaw cryosurvival rate is 
considerably low as the method can 
cause DNA damage due to ice crystal 
formation inside the oocytes during 
the cooling process, leading to a 
reduce in the viability and lower 
fertilization rate.

•  V i t r i f i c a t i o n :  t h i s 
cryopreservation technique requires 
a high concentration solution to freeze 
the oocytes with a rapid cooling 
process and eventually leads to a 
glass-like solidification without ice 
c r y s t a l  f o r m a t i o n .  T h e r e f o r e , 
vitrification becomes a well accepted 
and widely practiced technology as 
several studies confirm that the 
method yields greater fertilization rate, 
better viability of the embryos, and 
higher chances of live births. 

Oocyte cryopreservation and 
its impacts on cell organelles 

1. Chromosome and meiotic 
spindle: The meiotic spindle are the 
fibers that form toward opposite poles 
of the cell along the microtubules to 
which chromosomes are attached. 
Any loss of the microtubules during 
freezing could affect the replication of 
chromosomes and cause aneuploidy.

2. Cytoskeleton: The cytoskeleton 
is comprised of a complex fibrillary 
cytoplasmic structure. its function is 
to maintain or modify the form. ice 
crystal formation and changes in 
osmotic pressure are found to impact 
the cytoskeleton.

3. Cortical granules: Cortical 
g ranu les  a re  assoc ia ted  w i th 
polyspermy prevention, by initiating 
zona reaction. studies show that 
oocyte cryopreservation may cause a 

“it can be seen 
that storage 
time does not 
have any 
impact on the 
quality but the 
cryopreservation 
process and 
techniques  
are affecting 
the oocytes’ 
quality ”

consistently stored in liquid nitrogen 
at a temperature of -196 Celsius 
degrees because at such temperature 
the eggs and embryos will not have 
sufficient energy to init iate any 
reactions within the cell. even for 
longer than 10 years, the embryos  
wil l  be able to continue normal 
development and implantation.
Viability and
fertilization rate

The viability and fertilization rate 
are partially dependent on the quality 
of the oocytes. However, recent 
studies reported that the total average 
viability rate was approximately at  
57-58% whereas the survival rate of 
the slow freezing technique was  
at 54.1-67.5% and at 68.9% for 
vitrification technique. 

The fertilization rate of the slow 
freezing technique was between  
13-71% while the vitrification technique 
was found to be at about 71.7%.

some may think that long-term 
cryopreservation of oocytes might 
h a v e  s o m e  a d v e r s e  e f f e c t s . 
Apparently, it can be seen that storage 
time does not have any impact on the 
quality but the cryopreservation 
process and techniques are affecting 
the oocytes’ quality, causing the 
cryopreserved oocytes to have lower 
success rate than the fresh oocytes. 
Nevertheless, scientists never halt 
studying, researching and developing 
the better cryopreservation techniques 
to advance the ART technologies in 
the future. 

reduction and deformation in cortical 
granules that may lead to aneuploidy. 

4. Zona pellucida: The zona 
pellucida is the outermost layer 
surrounding the plasma membrane of 
oocytes. it is found that oocyte 
cryopreservation may lead to zona 
pellucida hardening.

Interesting results of an insight 
study on the impact of oocyte
cryopreservation on the gene 
expression profile

A comparat ive study of  the 
cryopreserved oocytes versus fresh 
oocytes to examine how oocyte 
cryopreservation affects the gene 
expression profile was conducted by 
using DNA microarray analysis of the 
post-thaw cryopreserved oocytes. 
The results show that 107 genes  
were found to be different between 
cryopreserved and non-cryopreserved 
oocytes. 73 genes, which control the 
functioning of oocytes and earlier 
stages of embryonic development, 
were found to show signif icant  
down-regulation. These genes would  
affect the functions of centrosomes, 
chromosome organization, DNA 
repl icat ion,  RNA modi f icat ion,  
double-stranded complementary 
DNA, RNA spl ic ing,  chromat in 
organization, and cell cycle. Finding 
down-regulation in these genes 
conf i rmed that  cryopreserved  
oocytes were of inferior quality to  
non-cryopreserved oocytes because 
of the down-regulation in these genes.  

The impact of storage time
on the gene expression profile

According to a recent study on the 
g e n e  e x p r e s s i o n  p r o f i l e  o f 
cryopreserved oocytes stored for  
3 years versus 6 years, it was found 
that there were no significant genetic 
changes that would affect the quality 
of cryopreserved oocytes. This is 
cons is ten t  w i th  the  s tudy  on 
cryopreserved embryos that long-
term cryopreservation of embryos did 
not affect their development when 

ไข่ระยะ metaphase II
Metaphase II Oocyte
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ปัจจุบันที่ทุกอย่างดูรีบเร่งไปเสียหมด ท�าให้หลายคนไม่มีเวลาออกก�าลังกาย หรือพอมีเวลา 
ก็ขี้เกียจเสียแล้ว ผู้เขียนขอเสนอตัวช่วยที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากออกก�าลังกายมากข้ึนค่ะ 
Presently, due to the fast-paced world, many people can’t find the time to workout. 
Even if they have time, laziness almost always wins. Accordingly, I would like 
to introduce these tips that can make your workout easier and more fun.

Cool things 
to Boost 
your workout

1 แอปพลิเคชนั 
เ ด๋ี ย วนี้ ส ม า ร ์ ท โฟนท� าอะ ไร เจ ๋ ง ๆ 
ได้ต้ังหลายอย่าง การออกก�าลังกาย 

ก็เช่นกันโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันท่ีเป็น 
ผู้ช่วยให้เรามีแรงกระตุ้นอยากออกก�าลังกาย 
หรือกินอาหารที่มีประโยชน ์มากขึ้น เช ่น  
“7 Minutes” ชื่อแอปฯ ตัวนี้ตรงกับสิ่งที่มันท�า
ได้จริงๆ นั่นก็คือเป็นผู้ช่วยในการออกก�าลังกาย
ให้กับเราภายในเวลาสั้นๆ แค่ 7 นาทีต่อวัน 
แอปฯ จะบอกว ่าควรออกก�าลังแบบไหน  
เหมาะมากส�าหรับคนที่ไม่มีเวลาไปออกก�าลัง
กายนอกสถานที่ แอปฯ ต่อมาคือ “JEFIT 
Workout Tracker Gym Log” แอปฯ ที่ช่วย
จัดการการออกก�าลังกายอย ่างสม�่ า เสมอ 
สามารถเน้นได้ว่าอยากบริหารร่างกายส่วนไหน
เป็นพิเศษ ส่วนแอปฯ ที่ชื่อว่า “My Diet Diary 
Calorie Counter” เป็นแอปฯ ที่มีข ้อมูล
โภชนาการครบครันอีกตัวมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารกว่าหกแสนรายการ ผู้ใช้สามารถบันทึก
รายการการออกก�าลังกาย การรับประทาน
อาหาร และรายละเอียดเกี่ยวกับน�้าหนักเพื่อ
ตดิตามความคบืหน้าได้อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้
ยงัมแีอปพลเิคชัน่อีกมากมายท่ีดีส�าหรบัการดแูล
สุขภาพ แม้แต่แอปฯ ที่สามารถอีเมลไปเตือน 
ถ้าคุณยังไม่ไปออกก�าลังกาย เจ๋งสุดๆ ไปเลย

1. Applications in this technological era, 
we cannot deny that smartphones are now an 
integral part of life. so, why not use a smartphone 
to facilitate our workout? Just download an 
application that helps stimulate you to work out or 
eat nutritious food. That’s a good start. One such 
application is ‘7 Minutes’. The app’s name tells 
you just how it works. The app will be like your 
trainer, introducing you to a short workout - just 7 
minutes a day. it will suggest what exercise suits 
you best and is really useful for people who can’t 
find time for a workout. Another good app is JEFiT 
Workout Tracker Gym Log. This one will help 
encourage you to exercise regularly. it also offers 
exercise programs for specific parts of the body.

2 แฟชัน่ชดุออกก�ำลังกำย 
หมดยุคแล้วกับการใส่เสื้อตัวโคร่งกับ 
กางเกงบานๆ ไปออกก�าลงักาย การแต่งตัว 

ให้ดูดีขณะออกก�าลังกายก็ช่วยให้มีความม่ันใจ
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คุณตั้งใจออกก�าลังกาย 
ได้มากขึ้นไปด้วย เช่น ส�าหรับคุณผู้หญิง อาจจะ
ใส่สปอร์ตบราสีสดใส กางเกงขายาวหรือขาสั้น 
ทีร่ดักระชบัเพ่ืออวดบันท้ายเฟิร์มๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตอนว่ิงหรอืป่ันจกัรยาน โอ้ยแค่น้ีกเ็ซก็ชีเ่หนือค�า
บรรยายแล้วล่ะ ส่วนคุณผู้ชายก็มีชุดที่เข้ารูป 
รัดกล้ามเนื้อโชว์บอด้ีที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้จะ
ท�าให้รูส้กึว่าอยากออกก�าลงักายให้หุน่ดขีึน้ไปอกี 
และในยุคน้ีชุดออกก�าลังกายไม่ได้ใส่อยู่แค่ใน
ฟิตเนสหรือสนามกีฬาเท่านั้น แต่ยังสามารถใส่
ได้ทั่วไปจนกลายเป็นสตรีทแฟชั่นเก๋ๆ ไปเลยค่ะ
2. Fitness wear fashion The time of the 
big-size t-shirts and baggy pants is over. Beautiful 
fitness wear can boost your confidence, resulting 
in a more serious workout leading to better results.  
if you are female, wear a colorful sports bra and 
short or long fitted pants that show off your hips 
while running or biking. Hey - it’s more than sexy! 

ตัวช่วยชิคๆ ช่วยพิชิตการออกก�าลังกาย

For males, an outfit that shows your beautiful 
muscles may encourage you to work out more to 
be in even greater shape. Nowadays, fitness wear 
is not only just for the gym or sports venue. You 
can wear it anywhere like chic street fashion. 

3 Personal trainer 
ครูสอนการออกก�าลังกาย จะเป็นโค้ช 
ที่ช่วยกระตุ ้นให้คุณมีแรงจูงใจในการ

ออกก�าลงักายได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน เขา
จะคอยให้ก�าลงัใจและผลกัดนัคุณอย่างเตม็ทีด้่วย
วิธีที่ถูกต้อง สอนการใช้ร่างกาย กล้ามเนื้อ  
ช่วยจดัขัน้ตอนในการออกก�าลงักาย ป้องกนัการ
บาดเจบ็ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ เพิม่การเผาผลาญ 
ด้วยเทคนิคต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมอาหาร 
จะคอยช่วยเหลือคุณได้อย่างดีเลยล่ะ และเมื่อมี
วธิกีารออกก�าลงัทีถู่กต้องแล้ว จะท�าให้คณุอยาก
ออกก�าลังกายได้อย่างสนุกเลยทีเดียว

3. Personal trainer personal trainers can 
be good as they can convince you to exercise 
more efficiently. They will encourage and motivate 
you to work out properly. They will teach you how 
to engage your body and muscles correctly, as 
well as guiding you to do each exercise step by 
step. Exercising the right way will prevent muscle 
and joint injuries and boost your metabolism. in 
addition, personal trainers will help you in terms 
of diet control. When you know how to work out 
correctly, you will enjoy doing it more.

น่ีเป็นเพียงบางส่วนของการสร้างแรงจูงใจในการ 
ออกก�าลงักาย สิง่ส�าคัญคือใจของเราเองว่าจะฮดึสู ้
ลกุขึน้มาออกก�าลงักายไหม ถ้าลองได้ออกก�าลังกาย 
แล้ว สุขภาพที่ดี จิตใจที่สดใสก็จะอยู่คู่กับคุณไป
นานแสนนาน เรามาออกก�าลังกายกันเถอะค่ะ
These are only a few workout motivators. The 
most important thing, however, is determination. 
Once you start exercising, you will feel that both 
your body and mind are healthier. Let’s go 
exercise!  

www.jetanin.com  |  17  |



|  18  |  www.jetanin.com

|  Meet the experts  |

ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ ์
ซึ่งตัวอ่อนจะมีคุณภาพดีได้นั้น ก็มักจะเกิดจากการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์ 
ที่มีคุณภาพดี ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ

ท�ำอย่ำงไรให้เซลล์ไข่และอสจุมิคุีณภำพดี

How to Have  
HealtHier eggs  
and sperm

โดย พญ.โยโกะ ทาวาราซูมิดา แพทย์สูติศาสตร์ 
นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
By Dr.Yoko Tawarasumida, OB/GYN 
(Women) - Microinvasive Surgery, 
Reproductive Medicine

นั้นมีสารอาหารมากกว่าและเป็นแหล่ง 
โปรตีนชั้ นดีที่ จะมาช ่ วยสร ้ างและ
ซ่อมแซมกล้ามเน้ือ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
หาไม่ได้จากเน้ือขาว ฉะนั้น จึงควร 
รับประทานในปริมาณที่ เหมาะสม 
นอกจากนี ้วธิกีารปรงุอาหารโดยใช้ความ
ร้อนสูงจ�าพวกย่าง เผา อบ หรือทอด  
จะท�าให้มีการสะสมของสารอนุมูลอิสระ
มากกว ่าการปรุงโดยวิธีต ้มหรือนึ่ ง  
การรับประทานอาหารจ�าพวกผักและ 
ผลไม ้ก็ จะมีประโยชน ์ต ่อร ่ างกาย 
อย ่างมาก เพราะมีทั้ง วิตามินต ่างๆ 
เช ่น วิตามิน C และ E ท่ีช ่วยลด 
การแตกหักของสาย DNA ในอสุ จิ 
และยั งประกอบไปด ้ ว ยสารต ้ าน 
อนุมูลอิสระในปริมาณมาก

 การด่ืมกาแฟ: พบว่าผู้หญิงที่ดื่ม
กาแฟวันละหลายแก้วจะมีผลลดอัตรา 
ตัง้ครรภ์ แต่บางการศึกษากลบัพบว่าไม่มี

ากการศกึษาพบว่า สิง่แวดล้อม 
รอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติตัว อาหารที่รับประทาน 
หรือแม้แต่สารเคมต่ีางๆ ทีไ่ด้รบั 

มาจากสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ส่งผล 
กระทบต่อเซลล์ร่างกายเท่านั้น ยังส่งผล 
กระทบต่อเซลล์สืบพันธุ์อีกด้วย เช่น

 การสูบบุหรี่: ผู ้หญิงที่สูบบุหร่ี 
จะส่งผลใหอ้ัตราการตัง้ครรภ์จากการท�า
เด็กหลอดแก้วลดลงประมาณ 50% และ
เพิ่มโอกาสของการแท้งประมาณ 25% 
โดยพบว่า บุหร่ีนอกจากจะส่งผลต่อ
กระบวนการฝังตัวและการเจริญเติบโต
ของตัวอ่อนแล้ว ยังส่งผลต่อเซลล์ไข ่
อีกด ้ วย ดั งจะเห็นได ้จากคู ่ สมรส 
ที่ไม่สูบบุหร่ีที่รับบริจาคไข่จากผู ้หญิง 
ที่สูบบุหร่ี อัตราความส�าเร็จของการท�า
เด็กหลอดแก้วก็ยังต�่ากว่าคู ่สมรสท่ีรับ
บริจาคไข่จากผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ 

บุหรี่ยังส่งผลต่อคุณภาพอสุจิด้วย 
เพราะพบว่าผูช้ายทีส่บูบหุรีจ่ะลดโอกาส 
ประสบความส�าเร็จจากการท�าเดก็หลอดแก้ว 
ลงทั้งวิธีการท�า IVF และ ICSI

 การดื่มสุรา: พบว่าคู ่สมรสที่ 
ดื่มเหล้าจะลดโอกาสส�าเร็จของการท�า
เด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้ พบว่าอาจจะ
เพิ่มโอกาสแท้งบุตรอีกด้วย

 การรบัประทานอาหาร: อาหารที่
รับประทานก็มีทั้งที่ส่งผลดีและผลเสีย 
ต่อเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไม่ควร 
รับประทานเนื้อแดง (เนื้อที่ได้จากสัตว์
ใหญ่ เช่น ววั หม ูแกะ เป็นต้น) ในปรมิาณ
มากเพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยยากและมี 
ไขมันอิ่มตัวมากกว่าเน้ือขาว (เน้ือปลา 
เนื้อไก่ เนื้อกบ เป็นต้น) หากรับประทาน
เน้ือแดงในปริมาณมากจะท�าให้เซลล์ 
สร้างสารอนุมูลอิสระออกมามาก ซึ่งจะ
ส่งผลเสยีต่อเซลล์ อย่างไรกต็าม เน้ือแดง
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ผลกระทบต่ออัตราการตั้งครรภ์ ปัจจุบัน
จงึยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยูว่่าการดืม่กาแฟ
มผีลต่อการต้ังครรภ์หรือไม่ จงึแนะน�าว่า  
ผูห้ญงิทีต้่องการมบีตุรหรอืก�าลงัตัง้ครรภ์
ไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ 1 แก้ว

 ภาวะอ้วน: ผูห้ญงิทีม่ดีชันมีวลกาย
(BMI) มากกว่า 35 พบว่ามีโอกาส 
ตั้งครรภ์น้อยกว่าคนที่มีดัชนีมวลกาย
ปกติประมาณ 1.2-1.5 เท่า นอกจากจะ
มีผลลดอัตราการตั้งครรภ์แล้ว ยังพบว่า
มีผลเพิ่มอัตราการแท้งและการคลอด
ทารกก่อนอายุครรภ์ 32 สัปดาห์อีกด้วย 

 การออกก�าลังกาย: การออก
ก�าลงักายทีเ่หมาะสม คือ การท�าให้อตัรา
การเต้นของหัวใจเพิม่ขึน้ 50% ของอัตรา
การเต้นหัวใจขณะพัก โดยท่ีออกก�าลัง
กายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน 
ต่อสปัดาห์ พบว่าท�าให้คณุภาพของเซลล์
สืบพั นธุ ์ ทั้ ง เซลล ์ อสุ จิ และ ไข ่ดี ขึ้ น  
โดยการออกก�าลงักายจะไปลดสารอนมุลู
อิสระลง จากการที่มีการสร้างสารต้าน
อนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ อายุที่มากข้ึนก็จะส่งผล
ให ้คุณภาพของเซลล ์สืบพันธุ ์แย ่ลง  
โดยเฉพาะเซลล์ไข่ เนื่องจากเซลล์ไข่ของ 
ผู้หญิงถูกผลิตขึ้นโดยมีจ�านวนมากท่ีสุด 
เมือ่เป็นทารกอยูใ่นครรภ์มารดา หลงัจาก
นัน้จะค่อยๆ เส่ือมสลายไปเมือ่อายมุากขึน้  
และไม่สามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งต่าง
จากอสจุทิีส่ามารถสร้างใหม่ได้ตลอดชวิีต
ของผูช้าย ฉะนัน้ เมือ่อายมุากขึน้เซลล์ไข่
จึงประสบปัญหามากกว่าเซลล์อสุจิ

โดยปกติในเซลล์ทุกเซลล์จะมีไมโต
คอนเดรียลซึ่งเป็นแหล่งสร้างพลังงาน
หลักของเซลล์ เพื่อให้เซลล์น�าไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆ และเนื่องจากไมโต
คอน เดรี ยลมี ความส� าคัญมากต ่ อ
กระบวนการท�างานของเซลล์ แต่กลบัถกู
ท�าลายได ้ง ่ายด ้วยสารอนุมูลอิสระ  
ซึ่งมาจากการสร้างพลังงานของไมโต 
คอนเดรียลเอง และสารอนุมูลอิสระที่มา
จากภายนอกเซลล์ เช่น อาหาร การสบูบหุรี่ 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยเหตุนี ้
จงึท�าให้มไีมโตคอนเดรยีลเป็นจ�านวนมาก 
ภายในเซลล์ และมันสามารถซ่อมแซม 
ตวัเองได้ในกรณทีีม่คีวามเสยีหายเกิดขึน้

แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีสารอนุมูล
อสิระเพิม่ขึน้ ซึง่มาจากกระบวนการสร้าง
พลังงานในเซลล์เอง และที่ได้มาจาก 
ส่ิงแวดล้อมภายนอกเซลล์ดังได้กล่าวมา
แล้วข้างต้น ซึ่งสารนี้จะไปท�าลายไมโต
คอนเดรียลท�าให้การเผาผลาญพลังงาน
ภายในเซลล์ลดลง ท�าให้เซลล์นั้นท�างาน
ได้ไม่เหมือนเดิม คุณภาพจึงแย่ลง

สารอนุมูลอิสระเป็นสารชนิดหนึ่ง 
ในร่างกาย ท่ีส่งผลเสียหายต่อร่างกาย 
ในรปูแบบต่างๆ เนือ่งจากความไม่เสถยีร

A good quality embryo is a factor greatly 
influencing the chances of successful  
pregnancy. High quality embryos are,  
of course, a result of the fertilization of good 
quality gametes -- egg cells and sperm.

ของมัน โดยที่โมเลกุลโดยทั่วไปจะมี 
อิเลค็ตรอนจับคูว่ิ่งอยูใ่นวงโคจรด้านนอก
ท�าให้มันเสถียร แต่ตัวอนุมูลอิสระนั้น 
มนัเกดิจากการแตกตวัของสารท�าให้เกิด
อะตอมที่มีอิเลคตรอนไม่มีคู่ เกิดความ 
ไม่เสถียรขึ้น จึงต้องแย่งชิงอิเลคตรอน
จากโมเลกุลอื่นมาเพื่อท�าให ้ตัวมัน 
เสถียรขึ้น แต ่ โมเลกุลที่ ถูกแย ่งชิ ง 
อิ เ ลคตรอนไปก็ จะ ไม ่ เ สถี ย รและ 
กลายเป็นอนุมูลอิสระแทน ซึ่งก็จะต้อง 
ไปแย่งชิงอิเลคตรอนจากโมเลกุลอื่น 
ต่อไป เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

โดยปกติร่างกายจะมีระบบในการ
ควบคุม โดยมีการผลิตสารต้านอนุมูล
อิสระเพื่อไปก�าจัดสารอนุมูลอิสระให้
หมดไป เพราะหากอนุมูลอิสระเกิดขึ้น
มากเกินไป ก�าจัดได้ไม่หมด ก็จะท�าให้
เกิดความเสียหายต่อเซลล์ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของ DNA ท�าให้เซลล์เกิดการ 
กลายพันธุ์และเสื่อมสภาพ 

ดังนั้น วิธีการที่ท�าให้เซลล์ต่างๆ  
ในร่างกายของเรา รวมถึงเซลล์ไข่และ
เซลล ์อสุจิมีคุณภาพดีมีอยู ่  2 ทาง  
อย่างแรกคือ ลดปริมาณของสารอนุมูล
อสิระซึง่เป็นตวัการในการท�าร้ายเซลล์ลง 
โดยการปรับพฤติกรรม งดดื่มเหล้า  
บุหรี่  กาแฟ และงดอาหารประเภท 
เนื้อแดงที่ปรุงโดยการปิ้ง ย่าง หรือ เผา 
อีกทางหนึ่งคือ การเพ่ิมปริมาณของ 
สารต้านอนมุลูอสิระในร่างกาย ให้เพียงพอ 
ที่จะก�าจัดสารอนุมูลอิสระ โดยการ 
ออกก�าลังกายการรับประทานผักและ 
ผลไม้ เช่น คะน้า บลอกโคลี หัวหอม 
ทับทิม เป็นต้น หรืออาจจะรับประทาน
สารต้านอนุมูลอิสระ ที่อยู ่ในรูปของ
อาหารเสริม สารต้านอนุมูลอิสระน้ันมี
หลายตัว โดยตัวที่มีงานวิจัยรองรับเกี่ยว
กับคุณภาพของเซลล์ไข่และอสุจิ คือ 
CoQ10 โดย CoQ10 นอกจากจะเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระแล้ว ตัวของมัน 
ยั ง เป ็ นองค ์ประกอบที่ ส� าคัญของ 
ไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์ ท�าหน้าที่ 
เร ่งปฏิกิริยาสร้างพลังงานของเซลล์ 
ซ่ึงพลังงานพวกนี้จ�าเป็นส�าหรับการท�า
หน้าท่ีต่างๆ ของเซลล์ เช่น เซลล์ไข ่
จ�าเป็นต้องใช้พลังงานในการผสมพันธุ์ 
กับอสุจิ การแบ่งตัวเมื่อเป็นตัวอ่อน และ
การฝังตัวของตัวอ่อน

โดยจากการศึกษาในหนูพบว ่า 
การรับประทาน CoQ10 ช่วยชะลอ 
การลดลงของปริมาณเซลล ์ ไข ่และ 
ชะลอความเสือ่มของคุณภาพเซลล์ไข่จาก
อายุที่มากขึ้น นอกจากน้ี การศึกษาใน
ผู้ชายยังพบว่า การรับประทาน CoQ10 
ปริมาณ 100-200 mg. ต่อวัน จะส่งผล
ให้การเคลื่อนไหวของอสุจิเร็วขึ้น และ 
รูปร่างปกติมากขึ้น 

“งดดื่มเหล้า 
บุหรี่ กาแฟ 
และงดอาหาร
ประเภท 
เนื้อแดงที่ปรุง
โดยการปิ้ง 
ย่าง หรือเผา”

studies show that both somatic 
cells and germ cells are affected by our 
surroundings -- behaviors we practice, 
foods we consume, and even certain 
chemicals we are exposed to in natural 
environment. here are some major 
examples.

 Smoking: female smokers are 
likely to experience a decline in 
pregnancy rate from successful in-vitro 
fertilization (IVF) by approximately 50% 
and an increase in miscarriage by about 
25%. It is also found that smoking will 
not only affect the implantation and 
growth of embryos but also egg cells. 
this can be convinced by the fact that 
non-smoking couples who receive 
eggs from smoking donors have a lower 
rate of successful IVF than the couples 
receiving eggs from non-smoking 
women.

Moreover, smoking also affects the 
quality of sperm. It is found that smoking 
men are less likely to contribute to the 
success of both IVF and ICsI.

 Alcohol: it is found that couples 
who drink alcoholic beverages tend to 
reduce the success rate of IVF and 
increase the odds of miscarriage, too.

 Diets: the foods we eat have 
both the beneficial and adverse effects 
on our cells. take red meats as an 
example. Large amount of red meats 
(flesh of large animal such as cows, 
pigs, sheep and so on) should not be 
eaten because the meat is protein-
dense, harder to digest and contains 
higher saturated fat than white meats 
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in the rate of miscarriage and preterm 
birth before 32 weeks of gestation.

 Exercise: an appropriate 
exercise is a workout that increases the 
heart rate by 50% of the heart rate at 
rest. this means working out at least 
30 minutes a day, 5 days a week. It is 
found that a proper workout will improve 
the quality of reproductive cells, both 
sperm and egg cells, because exercises 
will reduce free radicals by creating 
more antioxidants.

In addition, the advanced the age 
is, the worsened the quality of 
reproductive cells, particularly egg 
cells, will be. this is due to the fact that 
female gametes are produced at the 
maximum rate when she is still unborn 
in her mother’s womb. After that, they 
will be gradually deteriorating as the age 
is advancing and new ones will not be 
produced again unlike sperm, which 
can be produced throughout a man’s 
lifetime. As a result, at the advanced 
age, egg cells will be experiencing 
more problems than sperm cells.

Normally, every cell in our body 
contains mitochondria, known as a 
cellular power plant converting the 
energy available for the cell to execute 
a specific task. since mitochondria are 
very important to the functioning of the 
cells but are easily destroyed by free 
radicals -- derived from mitochondrial 
energy generation and external factors 
such as diet, smoking mentioned 
earlier, there are a large number of 
mitochondrion in the cell and they can 
repair themselves in the event that a 
damage occurs. 

however, as we are aging, free 
radicals are also increasing. they are 
the by-product of energy generation 
process in the cell itself as well as from 
the environment as explained above. 
these radicals wil l  damage the 
mitochondria, causing a decline in 
energy metabolism within the cell, 
resulting in the worsened quality cell 
due to the weakened execution of such 
task. 

Free radicals are a kind of atoms in 
our body. they cause adverse effects 
to us in different ways due to their 
instability. In stable molecules in 
general, electron pairs are present in 
the outermost shell and gain stability. 

But as free radicals are formed by the 
fission of a substance creating instable 
atoms due to the lack of electron pairs, 
they have to wrest from other molecules 
the electrons to gain their stability while 
the molecules with the stolen electrons 
will be instable and later become the 
free radicals instead. these new free 
radicals will further snatch electrons 
from other molecules, causing a chain 
reaction.

In normal conditions, our body has 
a control system by producing 
antioxidants to get rid of free radicals. 
If there are too many free radicals that 
all of them cannot be eliminated, 
damages to cells will occur, particularly 
in the DNA, causing mutation and 
deterioration in the cells.

thus, there are two ways to maintain 
the good quality of our cells, including 
egg cells and sperm cells. the one way 
is to reduce the amount of free radicals 
-- which are the key trigger to attack 
the cells -- by adjusting behaviors: 
abstain from drinking alcohol; quit 
smoking; limit coffee intake; and avoid 
red meats cooked by grilling, roasting 
or baking. the other way is to increase 
the amount of antioxidants in the body 
to be adequate for eliminating the free 
radicals by exercising, eating fruits and 
vegetables, such as kale, broccoli, 
onions, pomegranates, and so on, or 
taking antioxidant supplements. there 
are several antioxidants but the one with 
a research-based evidence supporting 
its feature to maintain the quality for egg 
cells and sperm is CoQ10. In addition 
to being an antioxidant, CoQ10 is also 
an important component of the 
mitochondrion in our cells. It acts as a 
catalyst for cellular energy production, 
essential for executing specific tasks of 
the cells. For example, egg cells need 
energy to fertilize with sperm and in 
embryo splitting and implantation.

the study conducted with rats 
found that taking CoQ10 helps slow 
down the decline in the amount of egg 
cells and delay the deterioration of good 
quality egg cells caused as the age 
advances. Furthermore, the study 
conducted with men also found that 
taking 100-200 mg of CoQ10 daily 
helps improve the sperm motility and 
morphology. 

(fish, chicken, frogs, etc.). When 
excessive amount of red meat is 
consumed, our cells will create too 
many free radicals which in turn can be 
toxic to cells. however, red meat 
contains more nutrients and is a good 
source of protein to help build and 
repair muscle -- the feature cannot be 
found in white meat. therefore, proper 
amount of red meat is recommended 
for consumption. In addition, the dry-
heat cooking methods, such as grilling, 
roasting, baking or deep-frying, are 
more likely to generate the accumulation 

of free radicals than the moist cooking 
techniques such as boiling or steaming. 
eating vegetables and fruits will also be 
very beneficial to the body because 
they are rich in vitamins, such as 
vitamins C and e to help reduce DNA-
strand breaks in sperm, and contain 
large quantity of antioxidants. 

 Coffee: it is found that women 
who drink several cups a day are 
associated with a reduced pregnancy 
rate. Yet, some studies found that 
drinking coffee does not impact 
women’s pregnancy rate. As a result, it 
is still argued by scientists whether 
drinking coffee is associated with the 
success of getting pregnant or not. 
however, it is suggested that women 
who want to have children or are 
pregnant should not drink more than 
one cup of coffee per day.

 Obesity: women with a body 
mass index (BMI) of over 35 are found 
to have about 1.2-1.5 times less 
chances of pregnancy than those with 
a normal BMI. In addition to a reduction 
in the rate of pregnancy, obesity is 
found to have an impact on an increase 

“female 
smokers are 

likely to 
experience a 

decline in 
pregnancy 

rate from 
successful 
IVF about 

50% and an 
increase in 

miscarriage 
about 25%.”
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ขาและเธอมีไลฟ์สไตล์แบบคนยุคใหม่อย่างแท้จริง คือ ขยัน และท�าแต่งาน ความรักจึง
เดินทางมาช้า คณุเคนเนท  แพททรกิ  ชุง ชาวฮ่องกง กับ คณุนพมาศ  มุ่งวิรยิะ ภรรยา
ชาวไทย พบรกักันทีจั่งหวดัภูเก็ต หลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ท้ังสองก็อยาก

มีลูกน้อยสักคนเป็นโซ่ทองคล้องใจ แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จสักที จนเม่ือได้มาพบ
คุณหมอที่เจตนิน ความฝันของสามีภรรยาคู ่นี้ก็ ได้กลายเป็นความจริง กับวันนี้ท่ี 
คุณนพมาศได้ตั้งท้องอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ 

The compleTe love
ความรักฉบับสมบูรณ์

▶ คดิว่าอะไรคอืสาเหตุท่ีท�าให้มีบุตรยาก
อาจจะอายมุากค่ะ คอืดฉินัอาย ุ39 ปี
แล้ว และสามกีอ็าย ุ50 ปี

▶ รูจ้กัโรงพยาบาลเจตนินได้อย่างไร
มเีพือ่นแนะน�าค่ะ เพือ่นบอกว่าทีน่ีเ่ป็นที่
ที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ ค่อนข้างมีช่ือเสียง  
เรากเ็ลยตดัสนิใจมาปรกึษาหมอค่ะ

▶ แล้วมีเหตุผลอะไรท่ีเลือกปรกึษา 
คณุหมอสมเจตน์
ที่จริงเจตนินมีคุณหมอเก่งๆ หลายคน  
แต่ที่เลือกคุณหมอสมเจตน์เพราะดิฉัน
เข้าไปดใูนเวบ็ไซต์ pantip ปรากฏว่ามีรวิีว
เยอะมาก ก็เลยตัดสินใจเลือกคุณหมอ 
สมเจตน์ค ่ะ แต ่ที่จริงก็ เชื่อมั่นฝ ี มือ 
คณุหมอทกุคนอยูแ่ล้ว

▶ แนวทางการรกัษาเป็นอย่างไร
เน้นเรือ่งของฮอร์โมนค่ะ เนือ่งจากอายเุรา
เยอะขึ้น ฮอร์โมนก็เลยต�่าลง คุณหมอ 
สมเจตน์ก็แนะน�าให้ท�าการฉีดกระตุ้น
ฮอร ์โมน จากน้ันก็เป ็นขั้นตอนของ 
คุณหมอ ซึ่งคุณหมอก็เลือกที่จะใช้วิธี  
IVF (In Vitro Fertilization หรอืวธิกีาร 
ตั้งครรภ์ด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย 
รปูแบบหนึง่ทีใ่กล้เคยีงธรรมชาตทิีส่ดุ)

▶ ท�ากีค่รัง้ถงึต้ังครรภ์
ครั้งแรกก็ตั้งครรภ์เลยค่ะ (ยิ้มสดใส)  
ยังไม่คิดว่าจะติดเร็วขนาดน้ี และตอนน้ี 
ก็ยังเหลือตัวอ่อนอีกใบที่แช่แข็งเก็บไว้ 
คอืท�าได้ทัง้สองใบ แต่ใส่ไปหนึง่ใบก่อน

▶ มีความรูสึ้กอย่างไรเม่ือรูว่้าต้ังครรภ์
ตืน่เต้นมาก ไม่คดิว่าตวัเองจะตัง้ครรภ์ได้ 
เพราะตอนที่ไปปรึกษาหมอโรงพยาบาล
ที่ภูเก็ต เขาบอกว่าฮอร์โมนเราต�่ามาก  
มนัยากทีจ่ะมบีตุร ส่งผลการตรวจมาให้ดู
ทางอเีมล เรากด็ไูม่เข้าใจ เพราะมันเป็น
ผลทางการแพทย์

▶ แล้วคณุหมออธบิายว่าอย่างไร
จนเราต้องโทรไปถามเองว่าผลการตรวจ
น้ีคืออะไร หมอเขาก็เลยอธิบายมาว่า 
เพราะเราอายเุยอะ กถ็ามกลบัไปว่าแล้ว
เราจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง คณุหมอ
ก็บอกว่ายาก พูดสั้นๆ แค่ว่าเพราะเรา 
อายเุยอะ กเ็ลยปรึกษากับเพ่ือนว่ามาท�า 
ทีก่รงุเทพฯ น่าจะดกีว่า 

▶ หลังจากต้ังครรภ์แล้วทางคณุเคนเนท 
รูสึ้กอย่างไร
คณุเคนเนทเขามคีวามสขุมาก เพราะเป็น
ลกูคนแรกของเรา และกไ็ด้ลกูสาวอย่างที่
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h e and she were living a real modern 
lifestyle, focusing on work, work, and 
work, so love came to them quite late. 

Khun Kenneth Patrick Chung from Hong Kong 
and Khun Noppamas Mungwiriya from Thai-
land fell for each other in Phuket. After their 
marriage, the couple wanted to have a baby 
but they were never successful. It was not 
until they met the doctors at Jetanin that 
their dream finally came true. Now, Khun 
Noppamas is 28 weeks pregnant.  

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

คุณนพมาศ  มุ่งวิริยะ อายุ 39 ปี
คุณเคนเนท  แพททริก  ชุง อายุ 50 ป ี

Noppamas Mungwiriya Age 39
Kenneth Patrick Chung Age 50

▶ Do you think what is the cause of 
infertility?
Probably we are old. i’m 39 and my 
husband is 50. 

▶ How did you know Jetanin?
From my friend. she said here was the 
best in town now and quite famous. 
so, we decided to come and meet the 
doctor. 

▶ Why did you choose to consult 
Dr.Somjate?
Actually, Jetanin has many good 
doctors, but we chose Dr.somjate 
because i had read reviews about him 
in Pantip website. thanks to a large 
number of reviews, we decided to 
choose him. We trust in all doctors, 
though. 

Now we still have another one frozen 
embryo. Actually, we could do them 
both, but we chose to keep the other 
one first. 

▶ How did you feel when you first 
knew that you were pregnant?
Very excited. i never thought that i 
could get pregnant. When i consulted 
a doctor in Phuket. He told that my 
hormones were very low. it was difficult 
to have a baby. He sent me an 
examination result, but i  didn’t 
understand as it was in medical terms. 

▶ What did that doctor explain?
We called him to ask about the result. 
He said because we were quite old. 
so i asked him back that how we 
should take care of ourselves. He said 
‘difficult’, just because we were old. 
so, i consulted my friend and decided 
that we should go to Bangkok.  

▶ After getting pregnant, how does 
Khun Kenneth feel?
He is very happy as this is his first child 
and it is a daughter as he wants. (Khun 
Noppamas replied for Khun Kenneth 
who was only smiling).

▶ How did Dr.Somjate impress you?
He is very lovely and kind, taking very 
good care of us. His examination was 
very clear. everything was done step 
by step as he told us. When we asked 
him questions, he replied us so fast. 
We are very happy with that. 

▶ Would you like to leave any 
message?
i would like to thank Jetanin so much. 
everything here is very good. Doctors 
are good and nurses are lovely. i’m 
always happy when i come here. 

Although her husband regularly has 
overseas trips, the mother-to-be is 
stress-free as both she and her baby 
are in very good care of the team of 
professional doctors. May the delivery 
of the little girl safe and sound and may 
she be a good girl of her family and the 
society.  

เขาต้องการ (ภรรยาตอบแทนส่วนคณุสามี
ยิม้แก้มปร)ิ

▶ ประทับใจอะไรในตัวคณุหมอสมเจตน์
คุณหมอน่ารักมาก เทคแคร์ดี ค่อนข้าง
ชัดเจนในการตรวจ และทุกอย่างก็เป็น 
ขั้นตอนตามที่คุณหมอแจ ้งมาจริงๆ  
เวลาเรามีค�าถามอะไรไป คุณหมอจะ 
ตอบกลับมาเรว็มาก แฮปป้ีตรงจดุนีม้าก

▶ ส่ิงท่ีอยากฝากท้ิงท้าย
ขอขอบคณุเจตนนิมากค่ะ เพราะทกุอย่าง
ท่ีนี่ดีหมดเลย คุณหมอเก่ง พยาบาล 
กน่็ารกั แฮปป้ีทกุอย่างเมือ่มาทีน่ีค่่ะ

แม้ว่าสามจีะมธุีระเดนิทางต่างประเทศ 
บ่อยๆ แต่ว ่าที่คุณแม่อารมณ์ดีก็ยัง
สบายใจได้ เพราะทั้งคุณแม่และลูกน้อย
ในครรภ์มทีมีแพทย์มอือาชพีคอยดแูลอยู่
เคยีงข้าง ขอให้ลกูสาวตวัน้อยคลอดออก
มาปลอดภยั แขง็แรง และเป็นเดก็ดต่ีอไป

▶ What was the treatment plan?
the doctor focused on hormones. As 
we are getting older, our hormones are 
getting lower. Dr.somjate suggested 
about hormone injection. After that, he 
chose to use iVF (in Vitro Fertilization 
– an assisted reproductive technology 
that is similar to the natural way).

▶ How many times did you go for IVF?
i got pregnant since the first time 
(saying with bright smile). i couldn’t 
believe that we could make it that fast. 



|  24  |  www.jetanin.com

|  Based on true stories  |

ด้เห็น คุณต้น-พงศ์สิน คุณต่าย-อัญชนา และ 
น้องสตางค์-ดช.ณัฎฐพัชร์ วุฒิกรชัยสกุล 
ครอบครัวตัว ต. ที่สวมเส้ือทีม Monster  

ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยพลังแห่ง 
ความรักความอบอุ่น จากระยะเวลา 11 ปี ในการ 
ใช้ชีวิตคู ่ด้วยกันมา จนวันนี้น้องสตางค์ลูกชาย 
วัย 9 เดือน คือสิ่งเติมเต็มที่ท�าให้ทุกวันเป็นวันดีๆ

Have a  
nice day
วันนี้ดีจัง

แต่พอเรามาท�าจริงๆ ราคาก็ไม่เห็นแพง
เหมือนอย่างที่คนอื่นว่า การจ่ายก็จ่ายที
ละขัน้ตอนทีท่�า ขัน้ตอนไหนยงัไม่ท�ากย็งั
ไม่ต้องจ่าย ไม่เหมอืนทีอ่ืน่ทีส่่วนใหญ่จะ
ต้องเหมาจ่ายทั้งหมด และก็ไม่มีการรับ
ประกนัด้วย
คุณต่าย : ที่เจตนินก็ไม่รับประกันค่ะ  
แต่ทีน่ี่มคีวามเชีย่วชาญด้านนีจ้รงิๆ และ
อธิบายให้เราเข้าใจถึงปัญหาและการมี
บุตรได้อย่างง่ายๆ คุณหมอเกรียงชัย 
ท่านใจเยน็ ใจด ีและน่ารกักบัพวกเรามาก

▶ การเริม่ต้นอกีครัง้กับเจตนนิเป็น
อย่างไรบ้าง
เริม่จากการผิดนดัคณุหมอเกรียงชยัตัง้แต่
คร้ังแรกค่ะ (หัวเราะ) จนในท่ีสดุได้พบกับ
คุณหมอ พอไปถึงก็บอกคุณหมอว่ามี
ประจ�าเดือนไม่ขอตรวจอะไรใดใดทั้งสิ้น
นะคะ คุณหมอก็ถามว่าประจ�าเดือน 

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

▶ คดิว่าสาเหตุอะไรท่ีท�าให้มบุีตรยาก
คณุต่าย : ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาไม่ได้
คุมก�าเนิดค่ะ แต่กไ็ม่ตัง้ครรภ์สกัท ีอาจจะ
เนื่ อ งจากสามี เป ็ น เบาหวานตาม
พันธุกรรม แต่เราก็ไม่รู ้ว ่าโรคน้ีเป็น
อปุสรรคต่อการมบุีตรหรอือย่างไร จนเมือ่
ต้นปี 2557 ก็ตัดสินใจที่จะมีลูกอย่าง
จริงจัง และตอนนั้นก็ตรวจพบว่าตัวเอง 
มซีสีต์ในมดลกูท�าให้ต้องผ่าตดั แล้วกเ็ริม่
ปรึกษาคณุหมอท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึง่ว่า
อยากมีบุตร คุณหมอก็แนะน�าให้ใช้วิธ ี
การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) ก็ท�าไป 
2 ครั้งในเวลาครึ่งปี แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ 
เพื่อนจึงแนะน�าให้มาที่ เจตนิน และ
แนะน�าคณุหมอเกรยีงชยั สจัจเจรญิพงษ์ 
เพราะทั้งเพื่อนดิฉันและเพ่ือนสามีก็
ประสบความส�าเรจ็กบัการมบีตุรทีน่ีค่่ะ
คุณต้น : ผมไม่รู้จัก เคยแต่ขับรถผ่าน 
และก็ได้ยินหลายคนบอกว่าที่น่ีแพงมาก 
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T oday we have an opportunity to meet 
the Wuttikornchaisakul family: Khun 
‘Ton’ Pongsin, Khun ‘Tai’ Anchana, and 

Master ‘Stang’ Nuttapat. Wearing ‘Monster’ 
team shirts, the ‘T’ family is embraced by 
power of love and warmth. The couple has 
been together for 11 years. Today they have 
‘Stang’, their 9-month-son, who has come to 
fulfil their life, making every day a good day. 
▶ Do you think what causes your 
infertility?
Khun Tai: All along, i had never 
prevented pregnancy but i  had  
never got pregnant, too.  Probably,  
that was because of my husband’s 
heredi tary diabetes.  However,  
we did not know this condition could 
obstruct the pregnancy. it was not  
until 2014 that we seriously wanted  
to have a baby. suddenly, i found  
that i got a uterine cyst and needed  
an operation. then, we started 
consult ing a doctor about the 
pregnancy. He suggested iui and  
we did it twice within a half year but 
were not successful. After that,  
my friend recommended Jetanin and 
Dr.Kriengchai  sajjachareonpong.  
My friend and my husband’s friend  
got successful pregnancy here. 
Khun Ton: i had never known Jetanin 
before, just driving past. But i heard 
many people said it was expensive 
here. When we really used the service, 
however, the price was not that 
expensive. the payment was made 

“มันเหนื่อย 
แต่เหนื่อยอย่าง
มีความสุข 
เราอยากเลี้ยง
ลูกเอง ไม่ม ี
พี่เลี้ยง มีความ
เป็นครอบครัว
มากขึ้น”

มาวันที่เท่าไรแล้ว เราก็บอกวันที่สอง  
หมอบอกว่าดีเลย ถ้าคุณตดัสนิใจทีจ่ะท�า 
คุณต้องฉีดกระตุ้นไข่ในวันที่สองของการ
มีประจ�าเดือน พอเราตกลง คุณหมอ 
กส่็งไป consult ก่อน จากนัน้คณุหมอจะ
อธิบายให้ฟังถึงกรรมวิธีอีกที ซ่ึงตรงจุด 
consult รู้สึกดีมาก คือท�าให้รู้ว่าเรามี
ปัญหาอะไร มีวธิกีารไหนทีจ่ะช่วยได้บ้าง 
ไม่ใช่มาถึงแล้วต้องท�าเด็กหลอดแก้วเลย 
เจตนนิมีหลายทางเลือกให้เราค่ะ

เคสของเราพบว่าสามีมีปัญหาเช้ือ
อสุจิไม่วิ่ง คือไม่แข็งแรง ไม่สามารถไป
เจาะไข่และฝังตัวได้ ซึ่งคุณหมอก็มีวิธีที่
เรียกว่าอิ๊กซี่ ท�าครั้งแรกก็ต้ังท้องเลยค่ะ 
จ�าได้แม่นเลยว่าไปเจตนนิครัง้แรกวันท่ี 21 
ธนัวาคม 2558 พอเดือนมกราคม 2559 
ปรากฎว่าท้อง คุณหมอและทีมที่นี่เก่ง 
รูส้กึว่าท�าไมครอบครวัเราโชคดจีงัเลย

▶ เม่ือรูว่้าต้ังครรภ์คณุหมอแนะน�าให้
ปฏบิติัตัวอย่างไร
ช่วง 3 เดือนแรกมีเลือดออกเพราะรก 
เกาะต�่า พอเดือนที่ 4 ไปอัลตราซาวด ์
รกก็เป็นปกติ ก็ใช้ชีวิตปกติ แต่ด้วย 
ความที่เรามีอายุ และมีภาวะมีบุตรยาก 
ก็ให้งดท�าอะไรที่มันเสี่ยง เดินช็อปปิ้ง 
เบาๆ ได้ แต่ห้ามยกของหนกั

▶ เม่ือมีลูกชีวติเปลีย่นไปอย่างไร
เป็นความสขุทีอ่ธบิายไม่ได้ ซึง่คนเป็นแม่
จะเข้าใจ วันที่เขาร้องไห้งอแงๆ แต่พอ 
บ้านเงยีบ ไม่มเีสยีงลูกกเ็หงาเลยนะ ต้องไป 
แอบแหย่เขาตลอด (หัวเราะ) คือมัน
เหนือ่ยแต่เหนือ่ยอย่างมีความสขุ เราเป็น
คนอยากเล้ียงลกูเอง ไม่มพีีเ่ล้ียง มคีวาม
เป็นครอบครวัมากขึน้ อย่างตอนเราอยูก่นั
สองคน สามไีม่ชอบเดนิเล่น ดิฉนัไปเดนิ
ซื้อของคนเดียว สามีก็อยู่บ้าน พอมีลูก 
มาเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวั สามอียาก
ไปเดนิช็อปป้ิงกบัเรา คอืเขาอยากเลอืกซือ้
ของให้ลูก ซึง่เส้ือผ้าและอปุกรณ์ทัง้หมด
ของลูก คณุพ่อเขาเป็นคนเลอืกซ้ือนะคะ 

▶ แสดงว่าคณุสามีดใีจมากท่ีมีลกู
ใช่ค่ะ วนัทีรู่ว่้าท้อง สามนีีน่ั่งร้องไห้เลยนะ 
เรากเ็ฮ้ย! ตกลงใครท้อง (หวัเราะ) 

▶ ตอนน้ีน้องอาย ุ9 เดอืนแล้ว ยงัคง
ปรกึษาคณุหมออยู่ไหม
ปรึกษาตลอดค่ะ อย่างตอนนี้ลูกกินนม
น้อยลงมาก เรากป็รกึษาคณุหมอ คณุหมอ
กบ็อกว่าไม่ต้องกงัวล เขามพีฒันาการทีด่ี 
คือ คอต้ังชันเร็ว พอ 6 เดือนก็เริ่มยืน 
ปีนป่าย หิวก็สามารถออกเสียงได้ได้ว่า 
“หม�า่ หม�า่” และมีฟันขึน้ 5 ซีแ่ล้ว 

▶ ทราบมาว่าคณุแม่เพิง่หยุดให้นม 
น้องสตางค์เพราะเตรยีมจะมีลูกคนท่ีสอง
เพ่ิงหยุดให้นมเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 
ทีผ่่านมา เพราะมนัีดกบัคุณหมอเกรียงชัย
ว ่าจะมีลูกอีกคน ที่ต ้องหยุดให ้นม 
เพื่อที่ว ่าไข่จะได้ตกและประจ�าเดือน 
จะได้มาเป็นปกติ คุณหมอจะได้รู ้ว ่า 
เรามีประจ�าเดือนวันที่เท่าไร จากนั้น 
ก็จะเก็บไข่ใหม่ อยากให้ส�าเร็จในช่วง
ปลายปีนี้ จะได้มีอายุห่างจากพี่สตางค ์
1 ปี คือเราตั้งใจอยากมีลูกหลายคน 
แต่อายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็เลยต้อง 
รบีหน่อยค่ะ

▶ ต้ังใจเล้ียงลูกให้เป็นเดก็แบบไหน
อยากให้เขาเป็นเด็กลุย ๆ คืออยากให ้
เขาช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ง่าย กินง่าย 
สบายๆ จะได้เป็นทีร่กัของคนรอบข้างค่ะ

▶ อยากแนะน�าให้กับคูท่ียั่งไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ในการมีลกู
อย่าเครียดมากค่ะ การปรึกษาคุณหมอ
เป็นทางเลอืกท่ีดมีาก เขามคีวามรู ้เขาช่วย
เราได้เยอะ คือในเบื้องต้นคุณหมอจะส่ง
เราไปคุยกับ consult เพื่อให้เราได้รู ้ 
ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมด จากนั้นก็จะมอง
เห็นถึงวิธีที่จะมีลูก ซ่ึงไม่ได้ยากเลย  
ถ้ารู ้ว ่าปัญหาของเราจริงๆ คืออะไร  
และหลังจากที่ตัดสินใจท�าแล้ว ก็อยู่ที่
สุขภาพจิตคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ ท�าชีวิต
สบายๆ กจ็ะช่วยท�าให้มลีกูง่ายขึน้

นี่คือตัวอย่างคู ่แต่งงานที่ไม่เคยย่อท้อ 
แม้จะมีอุปสรรคมากมาย และเลือก 
เติม เต็มชี วิตครอบครัวให ้สมบูรณ  ์
โดยใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์อนัทนัสมยั 
เพิ่มความหวังและก�าลังใจให ้กับอีก
หลายๆ คูไ่ด้เป็นอย่างดี
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December 2015. then i went there 
again in January 2016 to do some 
check and found that i got pregnant. i 
could feel that the doctor and team 
here were very great. i felt that our 
family was very lucky. 

▶ When you knew that you got 
pregnant, how did the doctor suggest?
For the first three months, i got breeding 
due to placenta previa. For the fourth 
month, i got ultrasound and everything 
was normal, so i lived my life as normal. 
thanks to my age and the infertility 
condition, i was suggested to avoid 
risky activities. i could go shopping but 
could not lift heavy things.  

▶ When you have a baby, how has 
your family life changed?
this is the happiness that words can’t 
describe. only mothers understand the 
feeling when a baby cries. But when 
the house is quiet without the baby’s 
sound, i feel very lonely; i have to tease 
him all the times (laugh). it is tired but 
happy. i want to raise him up myself 
without any babysitters. that makes 
our family stronger. When there were 
only two of us, my husband did not like 
to go for a walk. i had to go shopping 
alone while he stayed home. When we 
have the baby as a part of our family, 
my husband wants to go shopping with 
me. He wants to shop for his son. All 
the baby’s stuff and clothes were 
chosen and bought by the daddy. 

▶ That means your husband is very 
happy having the baby.
Yes. on the day we knew that i got 
pregnant, he cried. i was like gosh! 

Who was the one who got pregnant? 

▶ Now the baby is nine months old. 
Are you still getting consult with the 
doctor?
All the times. Now my son is drinking 
milk less. i asked the doctor and he 
said no worries. the baby has good 
development; he could hold his head 
up quite fast. When he was six months, 
he started to climb. When he was 
hungry, he could tell by using the sound 
‘mum mum’. Now he has five teeth. 

▶ You’ve just stop breastfeeding the 
baby as a preparation to have the 
second child?
Yes, i stopped breastfeeding him 
around mid-June as i  had an 
appointment with Dr.Kriengchai. to 
have the second child, i need to stop 
breastfeeding for ovulation and normal 
menstruation. that way, the doctor can 
know the date of my period. then, we 
will start collect the eggs again. i hope 
we can get success by the end of this 
year, so the newborn will be one year 
younger than the brother. We intend 
to have several children, but we are 
getting old. so, we need to be hurry.   

▶ How would you like Satang to be?
i want him to be strong, self-reliant, not 
too picky and beloved. 

▶ Would you like to give some advices 
to the couples who haven’t been 
successful in having a baby?
Don’t be too stressful. Consulting the 
doctor is a very good choice as he has 
knowledge and can help a lot. 
Basically, the doctor will send you to 
talk to a consultant so that you can 
know all basic information. then, you 
can see the way how to have a baby, 
which is not difficult if you know what 
you real problem is. After you decide 
to go for it, it’s all about the couple’s 
mental health. take life easy. that 
helps you get a child easier. 

This is an example of the couple who  
never gives up, despite a lot of obstacles, 
and chooses to fulfil the family life with 
modern medical sciences. We hope this 
story will encourage and give hope to 
other couples. 

step by step. For the sessions we had 
not done, we did not have to pay. 
that’s different from most hospitals 
that you have to pay all at once first 
without any result guarantee. 
Khun Tai: Jetanin has no guarantee 
either, but it’s really expert in this field. 
the doctor could give clear explanation 
about the fertility problems in easy 
ways to understand. Dr.Kriengchai was 
very calm, nice and kind to us.

▶ How was it like to begin again with 
Jetanin?
We started by missing our f irst 
appointment with the doctor (laugh). 
But finally we met him. At that time, 

however, i got period and asked the 
doctor not to do any examination.  
the doctor asked how long i had  
got period. i said two days. He said 
great, if you wanted to do it, you 
needed to do the injection to stimulate 
the eggs on the second day of period. 
When we agreed, the doctor sent us 
to the counselling unit first. then,  
the doctor explained about the  
method again. We were very happy 
with the consulting service. it made  
us know what problem we had  
and how we could fix it. it is not like 
when we come here and we have to 
do iVF right away. Jetanin has many 
choices for us to choose. 

For our case, we found that the 
problem was my husband’s sperms 
were weak, unable to reach and 
fertilize the egg. the doctor introduced 
us to iCsi and i got pregnant since the 
first try. i could remember clearly that 
i went to Jetanin for the first time on 21 
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คณุเคยเบือ่การเข้าฟิตเนสทีมี่แต่
เครือ่งเล่นเดิมๆ กินอาหารเมนซู�า้ๆ 
หรือท�ากิจกรรมน่าเบื่อหน่าย 
บ้างไหม ลองหันมาอัพเกรดอะไร
ใหม่ๆ รอบตวั เพือ่สร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีกับสิ่งเหล่านี้กันเถอะ
Bored of going gym with 
boring equipment? Bored of 
eating the same menus or 
doing the same activities 
again and again? Let’s try 
these new things to create 
better quality of life.

เทรนด์เพื่อการมีสุขภาพดี 
และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

Wellness Trends 
to Watch 

1 น�ำ้ผลไม้เปล่ียนชวีติปีนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของ
บริษัทผลิตน�้าผลไม้ เนื่องจาก

ยักษ์ใหญ่หลายแห่งมีแผนเพิ่มการลงทุน 
เพ่ือการขยายตัวในปีนี้ บวกกับกระแส
ของการรักสุขภาพด้วยวิ ธีธรรมชาติ 
ท�าให ้การดื่มน�้าผลไม ้ ซ่ึงส ่งผลดีต ่อ
สุขภาพอยู่แล้วได้รับความนิยมมากขึ้น 
ไปอีก ประโยชน์ของน�้าผลไม้แต่ละชนิด
แตกต่างกนัไป แต่โดยส่วนใหญ่จะช่วยให้
ร่างกายมีสมดุล คืนความสดชื่น ระบบ 
ขับถ่ายเป็นปกติ และร่างกายได้รับ
วิตามินที่จ�าเป็น
1. Juice for life This year is 
considered another great year for juice 
companies. Major juice manufacturers 
have a plan to increase investment and 
production capacity to facil itate 
business expansion in this year. In light 
of the rising trend of living a natural and 
healthy lifestyle, juice consumption, 
which, as we all know, is good for our 
health, is becoming even more popular. 
The benefits of juice are various, 
depending on the types of fruit. Mostly, 
however, juice will help keep your 
body’s elements balanced, refreshed, 
as well as enhancing your digestive 
system. Also, it is a good resource for 
your body to get its necessary vitamins. 

2 คณุคอืแอธลีเชอร์หรอืไม่แอธลีเชอร์ (Athleisure) คือ 
ค�าศัพท์ใหม่ที่ถูกบัญญัติลงใน

พจนานุกรมปี 2015 หมายถึงการ 
แต่งกายและการใช้ชีวิตสไตล์สปอร์ต  
เริ่มแรกมีบริษัทจ�านวนไม่น ้อยที่ จับ
กระแสนี้มาสร้างรายได้มูลค่ามหาศาล 
เช่น Nike, Reebok, Adidas เป็นต้น  
เทรนด์น้ีเกิดจากมีคนจ�านวนมากไม่ได้

Source / แหล่งที่มา : mindbodygreen.com



|  28  |  www.jetanin.com

“การท�าให ้
ทุกสิ่งทุกอย่าง

ไปได้ด้วยกัน
อย่างราบรื่น 

คือสิ่งที ่
คนยุคนี้ท�า”

และอื่นๆ อีกมากมาย จะกลายเป็น 
ศูนย์รวมให้ผู ้คนมาจิบชา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แบ่งปันความฝัน และท�า
กจิกรรมดีๆ หลงัจากทีฝึ่กโยคะมาด้วยกนั
3. More places for one-stop 
health services Staying healthy 
through wellness is a lifestyle. It’s not 
just doing yoga and then hanging out 
at a burger cafe. To do it right, you 
should do yoga and then end your day 
with a nutritious meal full of fruit and 
veggies. Places l ike Wanderlust 
hollywood, The Springs, and others, 
have become a hub for people to sip 

tea, share their ideas and dreams, and 
do other activities together after yoga. 

4 เสียงจะเข้ำมำมีบทบำทมีผลวิจัยจ�านวนไม่น้อยที่พบว่า
เสียงหรือดนตรีมีอิท ธิพลต ่อ

อารมณ์ของเรา คุณต ้องลองสัมผัส
ประสบการณ์ด้วยตัวเองว่า เสียงเพลง 
จะช่วยผ่อนคลายความเครยีดทัง้ทางกาย
และจิตใจได้จริงหรือไม่
4. It’s time for sound to play 
a role research suggests that sound 
or music influences our emotions. You 
should try for yourself and you will see 
it’s true that music can soothe both your 
physical and mental stress. 

5 ท�ำงำนแบบสมดลุมำกขึน้จะไม่มีการแบ่งการท�างานหรือ
การใช้ชีวิตด้านอื่นออกจากกัน 

อีกต่อไป เพราะปัจจุบันการท�าให้ทุกสิ่ง
ทุกอย ่างไปได ้ด ้วยกันอย ่างราบรื่น  
คือสิ่งที่คนยุคนี้ท�า เช่น คุณสามารถตอบ
อี เมลหรือแชตเร่ืองงานขณะก�าลั ง 
ปั่นจักรยานอยู่ในฟิตเนสก็ได้
5. Better work-life balance
Work and life will not be separated 
anymore because people nowadays 
will just keep working and living at the 
same time. for instance, you can reply 
to your e-mails while biking at a gym. 

6 ถงัตดัขำดประสำทสัมผสัลองจินตนาการถึงการเข้าไปอยู่
ในถงัน�า้ทีผ่สมดเีกลอืฝรัง่ ตดัขาด

จากเสียง แรงโน้มถ่วง และแสง มีเพียง
คุณกับความคิดของตัวเองล่องลอยอยู่ 
ในน�า้ ท่ามกลางความมดืมดิเป็นเวลาราว
หนึ่งชั่วโมง นี่คือวิธีบ�าบัดเพื่อสุขภาพ 
แนวใหม่ล่าสุด “ถังตัดขาดประสาท

มองว่าตัวเองเป็นนักกีฬา แต่ก็สนใจการ
ใช้ชวีติอย่างกระฉบักระเฉง ซึง่ทกุคนล้วน
รู้ดีว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้
เริ่มหรือหยุดแค่การออกก�าลังกายใน 
โรงยมิ แต่สามารถท�าให้เป็นส่วนหนึง่ของ
การใช้ชีวิตได้ด้วย
2. Are you an athleisure?
Athleisure is a brand-new word of 2015 
that has been added to dictionaries. It 
is defined as: “casual clothing designed 
to be worn for both exercise and general 
use.” Initially, there were several 
companies such as Nike, reebok, 
Adidas, Lululemon, and Land’s End, 
taking advantage of the trend to 
generate huge revenues. The athleisure 
trend comes from those who don’t see 
themselves as athletes but are still keen 
on living an energetic lifestyle. Everyone 
knows that good health and wellness is 
not just exercising in a gym – it is part 
of living a healthy lifestyle. 

3 มีสถำนท่ีทีร่วมทกุอย่ำง เพือ่สุขภำพมำกขึน้
การมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพ 

ชวีติสูงคอืวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่การไปฝึกโยคะ
จากนั้นก็ไปต่อที่ร้านเบอร์เกอร์ คุณควร
ไปฝึกโยคะและจบลงทีม่ือ้อาหาร เน้นผกั
ผลไม้ทีม่ปีระโยชน์ต่างหาก สถานทีอ่ย่าง 
Wanderlust Hollywood, The Springs 
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สัมผัส” นั่นเอง ในทางร่างกายถังนี้ 
จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดรุนแรง 
รวมถึงรักษาโรคความดันโลหิตสูงและ
กล้ามเนือ้อ่อนเพลยี ส่วนในทางจติใจนัน้ 
เชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียด  
โดยการลดระดับคอร์ติซอลและท�าให ้
เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายขั้นลึก ซึ่งเหมาะ 
แก่การท�าสมาธิ แต่คงไม่เหมาะกับผู้ที่
เป็นโรคกลัวที่แคบ
6.  Sensory Deprivation 
Tank Imagine you are in a tank full of 
salt water, cut off from all sound, gravity, 
and light - just you and your thoughts 
floating in the water amidst the darkness 
for about an hour. Introducing a brand 
new health therapy - the Sensory 
Deprivation Tank. Physically, the tank 
will help relieve severe pain, muscle 
weakness and reduce high blood 
pressure. Mentally, it is believed that 
the tank helps relieve stress by reducing 
cortisol levels and sending you into a 
deep state of relaxation, which is 
suitable for meditation. however, 
people with claustrophobia may find 
this too scary. 

7 บ้ำนจะเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัหากสิ่งไหนที่ท�าให้คุณมีความสุข
ก็จงเก็บมันไว้ แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ใช่ 

กจ็งก�าจดัมนัออกไป การลงทนุสร้างหรอื
ท�าให้พื้นที่บ้านของคุณเองกลายเป็น
สถานท่ีท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัย สนุก 
และผ่อนคลาย ก็จะท�าให้สมาชิกในบ้าน
ทกุคนมคีวามสขุ การลงทนุกบัทีอ่ยูอ่าศยั
จึงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขอย่างแท้จริง
7. Home is a safe place  
If something you own makes you happy, 
keep it. If not, just throw it away. 
Investing in making your house a place 
where you feel safe, relaxed and can 
have fun will lead to sustainable 
happiness for the whole family. 

8 ล้ิมลองกำแฟฟองเบยีร์ 
หรอืกำแฟไนโตร
เทรนด์ฮิตล่าสุดเห็นจะไม่พ ้น

กาแฟไนโตรซึ่งเป็นกาแฟเย็นที่มีฟอง 
และพร้อมเสิร์ฟเหมือนกับเบียร์กินเนสส์ 
ส ่วนผสมของมันจะช่วยในเรื่องการ 
ไหลเวยีนโลหติ และมคีวามเป็นกรดน้อย
กว่ากาแฟชงท่ัวไป นับว่าเป็นกาแฟเพื่อ
สุขภาพจริงๆ

8. Get to know nitro coffee
The latest trend is here – nitro coffee. It 
is an iced coffee with froth and looks a 
little like a guinness. Nitro coffee has 
ingredients that help enhance blood 
circulation and is less acidic than other 
brewed coffees. It’s a real coffee for 
health. 

“กาแฟไนโตร
เป็นกาแฟเย็น
มีฟอง และ
พร้อมเสิร์ฟ
เหมือนกับ
เบียร์กนิเนสส์”
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วิ่งอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การวิ่งเป็นการออกก�าลังกายที่ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก 
และหากวิ่งอย่างมีหลักการสามารถให้ประโยชน์สูงสุดอย่างคาดไม่ถึง
Running is an exercise that costs little but gives high returns.  
Running properly however can bring unexpectedly greater results.

Source / แหล่งที่มา : gotoknow.org

ไม่ควรวิ่งลงปลายเท้า

การวิ่งลงปลายเท้าจะท�าให้กล้ามเนื้อหน้าแข้ง กล้ามเนื้อน่อง และเอ็นร้อยหวายอักเสบ 
ได้ง่าย เวลาวิ่งควรใช้แรงจากกล้ามเนื้อโคนขา เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงและ 
มีพลังมาก Don’t be a toe runner Running on your toes will make your shin and calf 
muscles, as well as your hamstrings, easily inflamed. You should run by using the 
strength from your thighs as they are big, strong and powerful. 

วิ่งให้ยาว

ควรวิง่ระยะทางไกลจนกล้ามเนือ้ปวดเมือ่ยสปัดาห์ละครัง้ เนือ่งจากกล้ามเนือ้
ใช้พลงังานจากไกลโคเจนในการออกก�าลงักาย ซึง่ในกรณทีีเ่ราใช้ไกลโคเจนหมด 
กล้ามเนื้อจะเริ่มสะสมใหม่ และจะมากกว่าครั้งที่ผ่านมา นั่นหมายความว่า 
คราวหน้าเราจะวิ่งได้ไกลขึ้น Be a long-haul runner Once a week, you 
should run long enough until your muscles are painful. That way, the 
muscles will use energy from glycogen during the workout. Whenever 
your body runs out of glycogen, the muscles will accumulate more than 
previously. That means you will be able to run longer next time. 

วิ่งเร็วอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

การวิง่เรว็จะท�าให้ร่างกายท�างานหนกั จนร่างกายได้รบัออกซเิจน
ไม่เพียงพอ และหันไปใช้วิธีให้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน ผลที่
ได้รบัคอืเส้นเลอืดทีไ่ปเลีย้งหวัใจขยายใหญ่ขึน้ เป็นการป้องกนัโรค
หวัใจแบบธรรมชาต ิRun fast at least once a week Fast running 
requires your body to work hard until the muscles can’t get 
enough oxygen. Then it will start to use anaerobic energy. The 
result is the coronary artery will expand, which is a natural way 
to prevent heart disease. 

หายใจโดยใช้กะบังลม

การหายใจที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวันนั้นคือการหายใจตื้นและสั้น ซึ่งไม่เพียงพอส�าหรับ
การวิ่ง เราสามารถฝึกหายใจให้ลึกโดยใช้กะบังลมได้โดยการนอนหงาย เอาหนังสือวางบน
หน้าท้อง ถ้าหนังสือขยับขึ้นตอนสูดหายใจเข้า ลดลงตอนหายใจออกถือว่าใช้ได้ 
Breathe with your diaphragm Our breathing in daily life is considered shallow 
breathing, which is not sufficient for running. You can practice deep breathing using 
your diaphragm by lying on your back and placing a book on your belly. If the book 
moves up when you inhale and move down when you exhale it means you are using 
your diaphragm to breathe.

ยืดกล้ามเนื้อ

ควรยดืกล้ามเนือ้วนัละ 2 ครัง้เพือ่เป็นการคลายกล้ามเนือ้ และท�าอย่างสม�า่เสมอเพือ่ลดอาการ
บาดเจบ็ขณะวิง่ Do stretching You should stretch twice a day to keep your muscle relaxed. 
Regular stretching is recommended to prevent running injuries. 

RunningRunning
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น�้ำท่วมโลก ภัยแล้งรุนแรง พำยุขนำดยักษ์ อำหำร
ขำดแคลน ส่ิงเหล่ำนีดู้เหมือนฉำกในภำพยนตร์เก่ียว
กับหำยนะของโลก แต่อกีด้ำนหนึง่นีค่อืเรือ่งจรงิจำก
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ต่อไปนี้เป็นภำพยนตร์ที่บอกเล่ำ
เรื่องรำวปัญหำส่ิงแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดกำร
เคล่ือนไหวเพื่อสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงในทำงที่ดีขึ้น 
สนกุและเป่ียมด้วยคุณภำพ รบัรองว่ำคุณต้องชอบ

ภาพยนตร์สิ่งแวดล้อม 
ที่คนรักโลกต้องชอบ

Floods, severe droughts, big storms, star-
vation. These things look like scenes from 
world disaster movies. In contrast, they are 
real, as a result of climate changes. Here are 
Greenpeace’s films narrating the stories 
about environmental problems. They lead to 
the movements that can make changes to a 
better world. We’re sure you will like them.

EnvironmEntal 
film that you 

will love

Source / แหล่งที่มา : greenpeace.org
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Behemoth
ภาพยนตร์ทีมี่ความสวยงามสไตล์กอธคิ ประกอบ
เสียงซาวน์แทร็คมองโกเลียน และไม่มีบทพูด 
เร่ืองนีต้แีผ่ให้เหน็ถงึสภาพแวดล้อมและค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพของการท�าเหมืองถ่านหิน คนงานที่
ทุกข์ทรมานจาก “โรคฝุ่นจับปอด” หรือ Black 
Lung disease ภาพของเหมืองถ่านหินตัดกัน 
กับทุ่งหญ้าสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์และขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศจีนก�าลังด�าเนิน
การปิดตัวเหมืองถ่านหิน แต่ความจริงแล้ว
หลายๆ ส่วนของประเทศและเมืองใหญ่ๆ ก�าลัง
ทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของอุตสาหกรรม
ถ่านหนิ ไม่ว่าจะเป็นมลพษิทางอากาศ ความเสีย่ง 
ด้านสุขภาพ สิทธิของแรงงาน และค่าตอบแทน 
ซึ่งจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายปี 
This beautiful gothic-style film features 
Mongolian soundtracks and has no dialogue. 
It reveals the atmosphere and health costs in 
a coal mine and the workers who suffer from 
“black lung disease”. The film shows the coal 
mine against an abundant green prairie which 
is expanding rapidly. While China is closing 
down coal mines, in fact, several parts of the 
country and big cities are still suffering from 
the industry’s side effects, including air pollution, 
 health risks, labour rights, and compensation, 
which will likely remain for many years.

Surviving El Nino
ภยัแล้งรนุแรงในประเทศฟิลปิปินส์ซึง่เกดิข้ึนจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ (EI Nino) ได้ท�าลาย 
พืชผลทางการเกษตรจ�านวนมาก ความถ่ีและ
ความรุนแรงของเหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าจะเพิ่ม
สงูขึน้เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ส่งผลให้เกิดภัยแล้งและพายุไต้ฝุ ่นที่รุนแรง  
หนังส้ันเรื่องน้ีเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 
ที่สามารถเพิ่มความยืดหยุ ่นทางการเกษตร 
สามารถต่อกรกบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
และยากต่อการคาดเดา ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกร
ชาวฟิลิปปินส์จะพบว่าการใช้วิธีการเลี้ยงสัตว ์
เชิงนิเวศช่วยให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับวิกฤต
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้
Severe droughts in the Philippines caused by 
the El Nino effect have damaged a large 
number of the country’s agricultural produces. 
The frequency and severity of these incidents 
are expected to increase because of climate 
changes, which result in severe droughts and 
typhoons. This short film involves eco-
agriculture that can increase agricultural 
flexibility and deal with the unpredictable 
c l imate changes.  Moreover,  F i l ip ino 
agriculturists have found that eco-livestock can 
adjust themselves to the current climate crisis.

A Plastic Ocean
เม่ือ Craig Leeson ผูอ้�านวยการสร้างภาพยนตร์
ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกจ�านวนมหาศาล 
ในมหาสมุทร เขารู้สึกตกใจ “ผมตระหนักถึง 
สิ่งแวดล้อมและผมรักทะเล” เขากล่าว “แต่ผม
ก็ใช้ทรัพยากรของโลกอย่างไม่ดูแลรักษา ผมถูก
ล้างสมองให้เชื่อว่าพลาสติกเป็นสิ่งท่ีใช้แล้วทิ้ง
เหมอืนท่ีทุกคนคิด” หลังจากนัน้การออกเดนิทาง 
เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีที่ขยะมากมายออกไป 
สู ่มหาสมุทรก็เริ่มต้นขึ้น ท่ีน ่าหว่ันเกรงคือ  
ท้ายทีสุ่ดแล้วหากพวกเราไม่ช่วยกนัเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม อาจจะลงเอยด้วยการทีใ่นมหาสมทุร
มีพลาสติกมากกว่าปลาในปี ค.ศ. 2050
When the film producer Craig Leeson heard 
about a massive amount of plastic in the ocean, 
he was frightened and scared. “I became 
concerned about the environment. I love the 
sea but I used the world’s resources carelessly. 
I was brainwashed to believe that plastic was 
something you could use and throw away, like 
other people,” he said. After that, his journey 
began. He set off to find the causes and the 
ways that a massive amount of plastic trash 
entered the ocean. The scariest thing is, if we 
don’t change our behaviour, it might end up 
that, in 2050, the ocean will have more plastic 
trash remove than fish.
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สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
A Plastic Ocean

สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
Behemoth

สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
Surviving El Nino
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Tomorrowland
จอร์จ คลูนีย์ และบริตต์ โรเบิร์ตสัน น�าแสดง 
ในภาพยนตร์อเมรกินัแนวผจญภยัลกึลบัเกีย่วกับ
นักประดิษฐ์สติเฟื ่องผู้ไม่แยแสอย่างแฟรงค์ 
วอล์คเกอร์ (คลูนีย์) และผู้หญิงอัจฉริยะทาง 
วิทยาศาตร์อย่าง เคซี นิวตัน (โรเบิร์ตสัน) เมื่อ 
เคซีสะดุดกับเข็มกลัดวิเศษ มันแสดงให้เธอเห็น
ทันทีถึงโลกท่ีมีสภาพภูมิอากาศเลวร้าย เธอขอ
ความช่วยเหลือจากแฟรงค์ผู ้ ท่ีรู ้ถึงพลังของ 
เข็มกลัดนั้นด้วย หนังเรื่องนี้ออกแนวแฟนตาซี
สนุกสนานสะท ้อนภาพอนาคตที่น ่ าหดหู ่  
มาลุ ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถรักษาโลกนี้ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลวร้าย 
ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตได้หรือไม่
Starred by George Clooney and Britt Robertson, 
Tomorrowland is an American sci-fi, mysterious, 
adventure film about an ignorant inventor Frank 
Walker (Clooney) and science prodigy Daisy 
Newton (Robertson). When Casey stumbled 
over a magic brooch, it immediately showed 
her the world with disastrous climate. She 
called for help from Frank who knew the 
brooch’s power. This film is a fun fantasy. Let’s 
wait and see if they can save the world from 
the climate changes as expected in the future. 

The Mermaid
ผลงานจากผู้ก�ากับสุดฮาอารมณ์ดี โจว ชิงฉือ 
(Stephen Chow) ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันดีส�าหรับ 
คอหนังคอมเมดี้-แอคชั่น โดยภาพยนตร์เรื่อง
ล่าสุดของเขาอย่างเดอะ เมอร์เมด ก็ฮากระจาย
ไม่แพ้กัน แต่มีจุดหนึ่งท่ีเด่นออกมาคือ เขาชี้ให้
เห็นวิธีที่มนุษย์ท�าลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง 
นางเงือกด้วย เร่ืองนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ท�า
รายได้สูงสุดของจีนไปแล้ว การถ่ายท�าใช้ภาพ
มลพิษทางน�้าและสัตว์ทะเลที่ตายจริงๆ และยัง
ทิง้ข้อสงสยัให้ผูช้มไว้หนึง่ค�าถาม คอื “ถ้าโลกไม่มี
น�้าสะอาดสักหยดหรืออากาศบริสุทธ์ิให้เรา
หายใจ สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไร”
The Mermaid, the latest film directed by the 
cheerful director Stephen Chow, who is well 
known for his comedy-action films, IS NO 
different from his others. But the key difference 
is, this is a deep film about how humans destroy 
the environment, and of course, mermaids. 
This film took in huge revenues and became 
the highest grossing film of China, using real 
pictures of water pollution and dead sea 
creatures. It leaves one question for the 
audience: “if the world has not a single drop of 
clean water or pure air for us to breathe, what 
do you want the most?”

Under the Dome
ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของนักข่าวสาว 
สายสืบสวนที่ใช้เวลากว่าหนึ่งปีท�างานที่ได้รับ
มอบหมายคือ เข้าไปเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม 
สมัภาษณ์เจ้าหน้าทีข่องรฐั พดูคยุกับผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าของธุรกิจ งานของเธอ
เหมือนก�าลังไปได้ดี แต่ต่อมากลับพบว่าเธอมี 
เนือ้งอกในมดลกูในขณะตัง้ครรภ์ สิง่ต่างๆ ทีย่าก
จะคาดเดาได้เกดิขึน้กบัตวัเธออย่างทีเ่ธอเองกไ็ม่
ค่อยเข้าใจ ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงมลพิษ
ทางอากาศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศจีน 
และหลงัจากภาพยนตร์ออกฉายกมี็ผูช้มมากกว่า 
150 ล้านคน 
The story of a beautiful journalist who spent a 
year working on her assignment, which 
involved v is i t ing industr ia l  factor ies, 
interviewing state officials, and talking to 
environment experts and business owners. 
Later, she discovered she had a tumor in her 
uterus during her pregnancy. Strange things 
started to happen to her which she couldn’t 
really understand. This film, which focuses on 
air pollution, influenced China the most with 
more than 150 million people seeing it.

สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
Tomorrowland

สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
The Mermaid

สแกนเพื่อชมตัวอย่างภาพยนตร์ 
Under the Dome
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กินคลีนก็อ้วนได้ถ้าไม่ระวัง!

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

กระแสกินคลีนก�ำลังมำแรง แต่หลำยคนไม่ทรำบว่ำ
อำหำรบำงอย่ำงที่ดูเหมือนคลีน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ 
รู้ให้เท่ำทันเมนูเหล่ำนี้เพื่อสุขภำพดีแบบคลีนจริงๆ

While the trend of eating clean is surging 
forward, are you sure that the foods that 
look ‘clean’ are really ‘clean’? See through 
these foodstuffs to get the real clean diets 
for your health.

1. โยเกิร์ตรสต่างๆ
โยเกิร์ตแต่งรสแต่งกลิ่นทั้งหลายล้วนมี
ความมันและหวานมากกว่าโยเกิร ์ต 
รสธรรมชาติ แถมยังมีน�้าตาลและไขมัน
สูงกว่าด้วย หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า 
การกินโยเกิร์ตก็คลีนแล้ว โยเกิร์ตแต่งรส
บางชนิดมีไขมันกับน�้าตาลมากพอๆ กับ
การกินเนื้อหมูติดมันเลยทีเดียว ดังนั้น  
ถ้าจะเลอืกกนิโยเกร์ิตเป็นเมนูคลนี กค็วร
เลอืกแบบทีม่ไีขมนั 0% หรอืรสธรรมชาติ
จะดีกว่า
1. Flavoured yogurt
Flavoured yogurt is creamier and 
sweeter than the natural one. Plus, it 
contains higher fat and sugar. many 
people misunderstand that just eating 
yogurt means eating clean. But do you 
know - some flavoured yogurt contains 
as much fat and sugar as fatty pork. 
therefore, if you want to choose yogurt 
as your clean menu, it is suggested to 
choose a fat free or natural one.

You Can  
Still Gain  
WeiGht  

Eating ‘ClEan’



2. กาแฟลาเต้อาร์ต
ขึ้นชื่อว่ากาแฟลาเต้ก็รู ้แล้วว่าจะต้อง
หวานมันขนาดไหน ยิ่งเป็นลาเต้อาร์ต 
ที่บางถ้วยใส่นมมากกว่าปกติก็ย่ิงท�าให้
อ้วนได้ไม่รู ้ตัว หากร่างกายต้องการ 
เคร่ืองดืม่ชนดินีจ้รงิๆ ควรเลอืกดืม่กาแฟด�า 
ใส่น�้าตาลกับครีมเทียมอย่างละช้อนก็พอ
2. Coffee with latte art
Latte coffee is known for its sweet and 
creamy taste. With latte art, the coffee 
is even creamier as there is extra milk, 
and that can make you fat. If you really 
need some caffeine, it is better to 
choose black coffee with just one 
teaspoon of sugar and cream. 

3. สลัดน�้าข้น
สลดั ซ่ึงประกอบด้วยผกัหลากหลายชนดิ
สสีนัน่ากนิ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกนิ
แล้วผอมเพรียวเสมอไป ยิ่งสลัดน�้าข้น 
ที่น�้าสลัดท�ามาจากนม ไข่ เนย ก็เริ่มไม่ใช่
อาหารคลีนแล้ว ยิ่งกินคู่กับไก่ทอด สเต็ก 
ปลาทอดด้วย ยิง่ไปกนัใหญ่เลย ครัง้ต่อไป
เลือกกนิสลดัทีค่ลนีๆ ดีกว่า เช่น สลดัน�า้ใส 
ที่มีส่วนผสมของน�้าตาลหรือไขมันน้อยๆ 
หรืออาจจะใช้โยเกิร์ตไขมัน 0% แบบ 
รสธรรมชาติแทนน�้าสลัดไปเลยจะดีกว่า
3. Cream salad
Salad is made up of various kinds of 
vegetables, which are colourful and 
look so yummy. However, that does not 
mean that eating salad will always make 
you lean, especially when your salad 
dressing is a creamy one that is made 
of milk, eggs, and butter. It’s even 

Source / แหล่งที่มา : technologyreview.com

worse when you eat together with fried 
chicken or fried fish steak. Next time, 
choose to have salad with a real clean 
dressing, such as those with less sugar 
and fat. Fat free or natural yogurt is also 
a better choice.  

4. ขนมปังธัญพืชหรือโฮลวีท
ขนมปังโฮลวีทท�ามาจากข้าวและธัญพืช
หลากหลายชนิดที่ยังไม่ผ่านการขัดสี  
จึงมีสีน�้าตาลเป็นธรรมชาติอย่างที่เห็น  
ซึ่งหมายความว่าอุดมไปด้วยประโยชน์
และสารอาหารหลายชนิดมากกว ่า
ขนมปังขาว แต่ขนมปังโฮลวีทบางที 
ก็แอบโกงนะ ด้วยการย้อมขนมปังขาว
เป็นสีน�้าตาลเพื่อให้ดูน่ากิน และอาจ
ท�าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นขนมปังโฮลวีท
ท�าให้นอกจากจะไม่ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วนแล้ว ยังอาจได้รับอันตราย
จากสหีรือสารเคมอีกีด้วย ก่อนซือ้ขนมปัง
โฮลวีทครั้งต่อไปควรอ่านฉลากข้างถุง 
ให้ชัดเจนก่อนซื้อ
4. Whole wheat bread
made of flour that is partly or entirely 
milled from whole or almost-whole 
wheat grains, whole wheat bread is 
brown bread, which means it is 
nutritious, offering more nutrients than 
white bread. Nevertheless, some 
whole wheat bread is not real. Some 
manufacturers just coat it with brown 
colour to make it look flavourful, leading 
to the misunderstanding that it is 
GENUINE whole wheat bread. Not only 
does it not contain as much as 
nutrients, it might also be dangerous 
because of the colour or chemical 
substance. Next time, before buying 
bread, don’t forget to check the 
ingredient label first.

5. น�้าผลไม้ปั่น
น�้าผลไม้ปั ่นตามร้านน�้าปั ่นหรือคาเฟ่
ต่างๆ อุดมไปด้วยน�้าเชื่อมหรือน�้าตาล  
ซึ่งไม่ดีกับสุขภาพแน่ๆ หากคุณก�าลังอยู่
ในช่วงกนิคลนี ซ่ึงถ้าหากอยากด่ืมน�า้ผลไม้ 
แนะน�าว่า ให้ไปเดนิเลอืกผลไม้และเอามา
ป่ันเองคัน้เองเลยดกีว่า และผลไม้บางชนดิ 
ที่มีรสเปรี้ยว ให้เหยาะเกลือนิดหน่อย 
จะช่วยท�าให้รสชาติดีด่ืมอร่อยมากข้ึน 
คราวนี้แหละรับรองว่าคลีนสุดๆ
5. Fruit Smoothies
Fruit smoothies in general tend to 
contain high levels of syrup or sugar, 
which is definitely not good for health. 

If you are on a clean diet and want 
some fruit juice, it is better to buy fruit 
and juice them yourself. For sour-
tasting fruit, just add some salt. You will 
find that it tastes even better and it’s 
100% clean.
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ขนมปัง 
โฮลวีทบางท ี
ก็แอบโกงนะ 

ด้วยการย้อม
ขนมปังขาว

เป็นสีน�้าตาล
เพือ่ให้ดนู่ากิน”

“
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8 Tips 
for Better  

CyCling
ขีจั่กรยานเป็นการสร้างสุขภาพทีดี่ แต่มีหลายส่ิงทีน่กัป่ัน
ต้องรู้ไว้เพือ่ความปลอดภัย ป่ันสบาย และสนกุได้นานขึน้
Cycling is a good and fun exercise. There are 

somethings cyclists need to know 
to make their cycling more safe 

and comfortable. 

5. สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง

ในอเมริกามีนักปั่นจักรยานได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุที่ ศี รษะ
มากกว่า 6,000 คนต่อปี 75% ท่ี 
ได้รบับาดเจบ็ถงึแก่ชวีตินัน้บาดเจบ็
ที่ศีรษะ และ 90% ของนักปั ่น 
ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่รอดปลอดภัย
เพราะสวมหมวกกันน็อค
Always wear a helmet In the US, 
there are more than 6,000 cyclists 
getting head injuries caused by 
accidents each year. 75% get fatal 
head injuries and 90% who get 
accidents are safe because they 
wear helmets properly.

3. เลือกขนาดจักรยานให้เหมาะ

เวลาซื้อจักรยานใหม่ สิ่งที่ต้องให้
ความส�าคัญที่สุดไม่ใช่ความสวย  
ชุดเกียร์ หรือน�้าหนักรถ แต่เป็น
ขนาดเฟรมที่ เหมาะสม ร ้ าน
จกัรยานมาตรฐานจะมบีรกิารฟิตติง้ 
การใช้จกัรยานทีข่นาดไม่เหมาะสม
ท�าให้เมื่อยล้า และปวดทั่วตัวได้
Choose a bicycle that suits yourself 

When you buy a new bicycle, the 
most important thing is not its 
beautiful appearance, a good gear 
set or weight, but the frame size 
that suits yourself.

1. มือใหม่ต้องใจเย็น

ในระยะแรกให้ปั่นด้วยความเร็วท่ี 
ไม่มากนกัแต่รกัษาระดบัเอาไว้ และ
ขี่ครั้งละ 30 นาท ี เป็นเวลา 3 - 4 
สปัดาห์ โดยปั่นทางเรียบก่อนแล้ว
ค่อยเปลี่ยนเป็นทางที่มีเนินหรือ 
ข้ึนสะพาน จะช ่วยปรับสภาพ
ร่างกายและพัฒนาทักษะเบื้องต้น 
อย่าเพิ่งหักโหมเพราะอาจท�าให้ 
เกิดการบาดเจ็บได้
Start slowly For newbies, in the first 
stage, just ride in low speed and 
keep the speed for about 30 
minutes per time for 3 – 4 weeks. 
It is suggested to ride on flat roads. 
After that, start riding on roads with 
some slopes or on bridges in order 
to condition yourself and to 
improve your basic cycling skill.

7. สวมเสื้อผ้าใส่สบาย

งดใส ่ เสื้ อผ ้ า ที่มีตะเข็บ เพราะ
ระหว่างการปั่นอาจท�าให้เกิดการ
เสียดสี แนะน�าเป ็นเสื้อเจอร ์ซี่
ออกแบบส�าหรับนักปั่นโดยเฉพาะ
Wear comfortable outfit You should 
avoid wearing seamy outfit as , 
during the ride, your body will 
m o v e  a l l  t h e  t i m e .  I t  i s 
recommended to wear a jersey 
specifically made for cycling.

4. เบรคพร้อมกันทั้งสองล้อ

ควรเบรคด้วยการบีบก้านเบรค
พร้อมกันเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัว 
สิ่ งที่ต ้องระวังมากที่สุดคือการ 
ปั่นจักรยานปล่อยมือ โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ งการหยิบมือ ถือ ข้ึนมา 
ระหว่างที่ก�าลังปั่นอยู่ เพราะหาก
ต้องเบรคกระทันหัน การบีบเบรค
เพียงข้างเดยีวจะท�าให้ล้มกลิง้ทนัที
Use  f r on t  and  r ea r  b r akes 

simultaneously To brake, whether 
for reducing speed or for stopping 
a bicycle, you should squeeze 
both front and rear brake levers  
to keep balance. The most 
important thing is don’t release 
any hand from the handlebars, 
especially for using mobile phone 
during the ride.

2. ใช้เกียร์ให้ถูก

หลีกเลี่ยงการปั่นเกียร์สูงต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้บาดเจ็บ 
ที่หัวเข่า ควรฝึกเปลี่ยนเกียร์จาก
เกียร์ต�่าเป็นเกียร์สูงตามความเร็ว
จนช�านาญ เพราะจะช่วยลดแรงกด
บริเวณเข่าได้ รอบขาที่เหมาะสม
ปกติอยู่ที่ 60-80 รอบต่อนาที
Use the right gear Do avoid to ride 
with high gear continually for a 
long time because it might cause 
knee pain. You should practice to 
change gear from the low one to 
the high one.

8. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ถูกวิธี

เวลาปั่นจักรยานขึ้นเขาเป็นเวลา
นาน ร่างกายจะผลิตกรดแลคติก 
ซึ่งส ่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด 
กล้ามเนือ้ หลายคนคดิว่าการปล่อย
รถไหลลงเนินโดยไม่ต้องป่ันเป็นการ
พักกล้ามเนื้อ แต่ความเป็นจริงแล้ว
การออกแรงป่ันเบาๆ เป็นวิธีช่วยลด
กรดแลคติกได้เป็นอย่างดี 
Relax your muscles properly Many 
people think that letting bicycle go 
downhill itself is a good way to rest 
the muscles. In fact, to pedal gently 
during downhill cycling is good to 
reduce lactic acid in the muscles.

6. เปลี่ยนท่าบ้างก็ได้

การป่ันท่าเดมิต่อเนือ่งเป็นเวลานาน
เกินไปท�าให ้ปวดเมื่อยตามตัว  
ให้ลองเปลี่ยนท่าบ้าง เช่น เปลี่ยน
ต�าแหน่งการจบัแฮนด์ ขยบัทีน่ั่งบน
เบาะ หรือไม่จับแฮนด์แน่นเกินไป
Change postures sometimes Try to 
change your postures. You might 
hold the handlebars in different 
positions, adjust body posture, or 
change sitting position.
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Happy 61st Birthday to 
Pol.Gen.Dr.Jongjate Aojanepong,  
President of Jetanin Institute of  
Assisted Reproduction
เ ม่ือวันท่ี 9 มิ .ย. 2559 ศูนย ์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนินได ้จัดงานฉลอง 
วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 61 ปีให้กับ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธาน
กรรมการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยในช่วงเช้าเป็นงานเลี้ยงในบรรยากาศ 
ธีมงานวัด ช่วงค�า่เป็นงานปาร์ตีใ้นธมีงาน "JJ ONCE UPON A TEEN" ณ โรงแรม พลาซ่า 
แอทธนิ ีพร้อมมินิคอนเสิร์ต ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และ ตุ๊ก วิยะดา ปิดท้ายด้วย 
มินิคอนเสิร์ต เบน ชลาทิศ สนุกสนานและเรียกเสียงกรี๊ดกันจนจบงานเลยทีเดียว
On 9th June 2016, Jetanin institute of Assisted Reproduction hosted the  
61st birthday party for its president Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong. in the 
morning, the party was in a funfair theme, while in the evening, the party theme 
was “JJ Once Upon a teen”, held at Plaza Athenee Bangkok, the party featured  
mini concerts by Paiboonkiat 'Pun' Keowkaew, took Wiyada, and Ben chalathit. 
We enjoyed the party very much. 

Clinical Observation Program
เม่ือวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2559 บริษัท เอ็มเอสดี จ�ากัด จัดโครงการ "Clinic  
Observation Program" ณ โรงแรม สวิส โซเทล นายเลิศ ปาร์ค โดยมีแพทย์  
นกัวทิยาศาสตร์ และวทิยากรรบัเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้าน IVF มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  
งานนี้มีผู้ร่วมงานเดินทางมาจาก ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย มาเลเซียและ
ไทย โดยวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ 
ศนูย์รกัษาผู้มบีตุรยากเจตนนิยงัได้เชิญผูร่้วมงานทุกท่านชมห้องทดลองปฏิบัตกิารของ
ทางศูนย์ด้วย
During 4th-5th June 2016, MsD co.,Ltd organised the ‘clinic Observation 
Program’ at swissotel Nai Lert Park Hotel. speakers i.e. ivF specialist  
doctors and scientists thailand shared their experiences. the program brought  
attendees  from taiwan, Hong Kong, singapore, Australia, Malaysia and thailand. 
it allowed the speakers and attendees with a valuable discussion during the 
program. Jetanin also welcomed all delegates for a laboratories visit.

Thailand Travel Mart 
2016, Chiang Mai
เมือ่วนัที ่8 – 10 ม.ิย. 2559 ศูนย์รกัษาผูม้บีตุรยากเจตนนิ
ได้ร่วมออกบูธในงาน "ไทยแลนด์ แทรเวล มาร์ท 2016"  
ณ ศูนย ์ประชุมและแสดงสินค ้านานาชาติเชียงใหม่  
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
ในงานดังกล่าวเป็นงานท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวแบบ 
B2B ประจ�าปีที่ใหญ่ที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้แทนของ 850 
บริษัท จาก 51 ประเทศทั่วโลกได้พบปะกัน นับเป็นโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อีกทั้งได้ร่วมสนุกกับการ
แสดงทางวฒันธรรมและงานนิทรรศการทางประวัตศิาสตร์
และศิลปะล้านนา และของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
Once again, Jetanin attended the annual travel mart 
during 8th-10th June 2016, at the chiang Mai international 
exhibition and convention centre. Organised annually 
by the tourism Authority of thailand, ttM+ is thailand’s 
largest annual B2B tourism and travel trade, it’s allow 
us to meet with over 850 delegates from over 51 
countries doing great business while networking and 
enjoyed cultural performance and colour that showcases 
the history and art of Lanna and AseAN.
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Jetanin’s staff makes merit  
at Wat Chak Daeng
เม่ือวันที่ 11 มิ.ย. 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน น�าโดย พล.ต.อ.นพ. 
จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยากเจตนนิ และคณุอษุณย์ี 
เจตน์สว่างศร ีผูอ้�านวยการศนูย์รกัษาผูมี้บตุรยากเจตนนิ พร้อมด้วยทมีแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่ ร่วมท�าบุญที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
On 11st June 2016, Jetanin institute of Assisted Reproduction’s staff, led by  
Pol.Gen.Dr.Jongjate Aojanepong, its president, and Khun Usanee Jetsawangsri, 
its director, made merit at Wat chak Daeng, Phra Pradaeng, samut Prakan. 

The 32nd Annual Meeting of ESHRE 
เมือ่วนัที ่3 – 6 ก.ค. 2559 พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ
ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยากเจตนนิ และคณุอษุณย์ี เจตน์สว่างศรี ผูอ้�านวยการศนูย์รกัษา 
ผู้มีบุตรยากเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เดินทางไป 
ร่วมการประชุมประจ�าปี ครั้งที่ 32 ของสมาคมการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภะ
วิทยาแห่งยุโรป (ESHRE) ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังเสร็จจากการ
ประชุมทางคณะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่อ
During 3rd - 6th July 2016, Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, president of 
Jetanin institute of Assisted Reproduction, and Khun Usanee Jetsawangsri, 
the institute’s director, together with doctors, nurses and staff, attended  
the 32nd Annual Meeting of the european society of Human Reproduction 
and embryology (esHRe) held in Helsinki, Finland, at Messukeskus expo 
and convention centre Helsinki Messuaukio. 

World Embryologists Day 
at JETANIN
วันที่ 25 ก.ค. ของทุกปี ถือเป็นวัน "World Embryologist 
Day" เพ่ือเฉลิมฉลองให้แก่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่
ท�างานเกีย่วกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุท์ัว่โลก วนัดังกล่าว
ตรงกับวันเกิดของ Louise Brown เด็กหลอดแก้วคนแรก 
ของโลกที่ถือก�าเนิดขึ้นมาในปี ค.ศ. 1978 ในวันนี้ศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยากเจตนินจึงจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการขอบคุณ 
ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ผู ้ท�างานเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ด้วย
 n 25th July of every year is the World embryologists Day, 
which is the day to honour doctors, scientists, and workers 
in reproductive medicine worldwide. the day was chosen 
because it is the birthday of Louise Brown, the first ivF  
baby born in 1978. On this day, Jetanin institute of Assisted 
Reproduction had a party as a celebration for the doctors 
and scientists working in ivF area. 

|  News & Activities  |

Lab safety & Biological 
and Chemical spill  
kit procedure
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ จัดอบรม "Lab safety & Biological 
and Chemical spill kit procedure" เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
และมีความรู ้ ในการจัดการสารเคมีและสารคัดหลั่ง 
ที่ปนเปื้อนในพื้นที่ท�างาน
On 4th July 2016, the Academic Administration 
committee, Laboratory Department, held the training 
“Lab safety & Biological and chemical spill kit procedure” 
for the department’s staff to provide them knowledge 
on work safety and management of chemical substances 
and body fluid contaminated in working areas.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P43.pdf   1   8/30/16   12:12 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P44.pdf   1   8/30/16   12:10 PM


	P1_Cover_Final
	p2
	p3
	P4_Contents
	p5
	P6_Editor
	p7
	P8
	P9
	P10
	P11-13
	P14-16
	P17
	P18-20
	p21
	P22-23_Edit
	P24-26
	P27-29
	P30_running_Edit
	P31-33
	P34-36
	p37
	P38_cycle2
	p39
	p41
	P42
	p43
	P44



