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maximise success 

every step of the way
We provide what you need to secure 
improved results throughout the IVF journey.

Optimal care throughout the IVF journey

The key to success in IVF is care. Careful handling of 
gametes and embryos outside the human body is an 
enormous challenge Throughout the process, staff at 
the clinic must be provided with all they need to max-
imise confi dence in the fi nal result and minimise work 
stress.

Vitrolife has been at the forefront of IVF since the 
beginning, with a 30-year track record of development 
and collaboration with universities, clinics, and custo-
mers worldwide. The result is an unbroken chain of 
innovative high quality products that ensures optimal 
care at every step throughout IVF treatment.
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นํ้าแรธรรมชาติไดถูกแบงออกเปน 3 ประเภท คือ

ประเภทแรก คือนํ้าแรที่มีสวนผสมของแรธาตุ
ที่จำเปน และไมจำเปนตอรางกาย

ประเภทที่สอง คือธารนํ้าที่อยูใตดิน 
และสูบขึ้นมาใชอุปโภคหรือบริโภค

ประเภทที่สาม นํ้าที่อยูใตดินแลวผุดขึ้นมาตาม
ธรรมชาติซึ่ง “Iceland Spring” เปนนํ้าแร
ธรรมชาติที่อยูในประเภทนี้ โดยมีแหลงกำเนิด

1

2

3
อยูบริเวณรอบนอก ของเมืองเรคยาวิก 
ในเขตสงวนเฮลดเมริก (Heidmork) ของประเทศไอซแลนด 
อันเกิดจากฝนและหิมะที่ตกลงมา เมื่อหลายพันป กลายเปน
ธารนํ้าแข็ง หรือ กลาเซียร (Glacier) จากนั้นกลาเซียร 
(Glacier) ละลายและไหลลงผานใตชั้นหินลาวา รวมตัวเปน
ธารนํ้าไหลใตพื้นดิน แลวผุดขึ้นมาเปนนํ้าพุรอน
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13 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันท่ีน�้าตา 
คนไทยท้ังประเทศไหลรดแผ่นดิน  
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเ ด็จพระปร มินทรมหาภู มิพล 

อดุลยเดช ประชาชนจากท่ัวทุกสารทิศเนืองแน่น 
ท้องสนามหลวงเพ่ือกราบถวายบังคมพระบรมศพ 
ของพระองค์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นภาพประวัติศาสตร ์
อีกบทหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าคนไทยรักพระเจ้าแผ่นดิน
อย่างหาท่ีสดุมิได้

ฉบับนี้ ได้น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีสมบรูณ์ท้ังข้อคดิ แนวทางการด�าเนนิชีวติ และการด�ารง
ตนให้เป็นคนดี โดยผู ้อ่านสามารถเก็บความทรงจ�า 
ท่ีงดงามของพระองค์ผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยบทความ 
Health Tips น�าเสนอ “แอปพลเิคชันร�ำลกึรชักำลท่ี 9 
ท่ีคนไทยควรม”ี นอกจากนีย้งัมีบทความพิเศษ “พระรำช
กรณียกิจด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในรัชกำล 
ท่ี 9” อกีด้วย

ส�าหรับคุณแม่ท่ีก�าลังต้ังครรภ์ไม่ควรพลาดบทความ
เชิงลึก “โรคไข้ซิกำ” ซึ่งแฝงภัยร้ายจนอาจท�าให้ทารก 
ท่ีคลอดออกมามีสมองเลก็ หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ต้ังครรภ์ได้ และยังมีเร่ืองน่ารู้เสริมสร้างศักยภาพให้คุณ 
ได้อย่างไม่น่าเช่ือ โดยบทความ Quality of life น�าเสนอ 
“เลอืกฟังเพลงท่ีเหมำะสมจะช่วยเพ่ิมประสทิธภิำพกำร
ท�ำงำนได้ดย่ิีงข้ึน” หรือใครท่ีก�าลงัหมดไฟในการท�างาน 
Live Smart ก็มีไอเดียดีๆ มาช่วยจดุไฟในตัวคณุให้ลกุโชน
อกีคร้ังกับ “10 เทคนิคช่วยให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์” 
อ่านจบแล้วลองเลือกแบบท่ีชอบ ไม่แน่ว่าอาจจะป๊ิงไอเดีย
ใหม่ๆ ด้วยวธิง่ีายๆ ท่ีคาดไม่ถงึ

เราอาจจะโศกเศร้าอาดูรปานใจจะขาด แต่ขอให้ต้ังสติ
และเปลีย่นความโศกเศร้าน้ันเป็นพลงัแห่งการท�าความดี 
เปลีย่นตัวเองให้เป็นคนดียิง่ขึน้ เพ่ือให้สงัคมของเราน่าอยู่
ยิง่ขึน้ ช่วยเหลอืเก้ือกูลกันมากขึน้ และเพ่ือด�าเนนิรอยตาม
หลกัการใช้ชีวติของพระผูเ้สด็จสู่สวรรคาลยั

o
ctober 13, 2016 was the day that all the 

tears of Thai people poured over the 

kingdom upon the passing of His Majesty 

king Bhumibol adulyadej. People from 

everywhere have been flooding the Royal Field to 

pay respect to his body. It is another historic scene 

showing the infinite love and respect of the Thais to 

the beloved late king.

In this edition, we reminisce about the late king’s 

royal grace, which is perfect in terms of ideas, ways 

of life, and good conducts. You can recall all the 

beautiful memories about him through applications. 

The column Health Tips present “Applications that 

all Thais should have in this era”. Besides, there is 

a special article “The Royal Duties in Science and 

Technology of His Majesty the Late King Rama IX.”

For pregnant mothers, you should not miss an 

in-depth story about “Zika virus” which links to unusually 

small heads and brain damage in newborns and 

pregnancy complications. additionally, there are 

heaps of interesting features that will help enhance 

your capabilities. Quality of life presents “Right 

music for more productivity”. For those who are in  

need for some boost, live Smart has some ideas that 

 will spark your enthusiasm again with “10 techniques 

to boost creativity” Read it and pick up your favourite 

choices. Your creativity might be encouraged again 

through these unbelievably easy ways.

We all are in grief, but may we stay strong and 

change the sorrow to be motivation to do good 

things, to change ourselves to be a better person, 

to make our societies a better place full of love and 

kindness, and to follow the living philosophies of our 

beloved late king.

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

In our  
remembrance 
ความทรงจำาครั้งสำาคัญ

ของคนไทย





พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัชกาลที่ 9

ThE ROyAL DUTIEs IN scIENcE 
AND TEchNOLOgy Of  

His Majesty tHe Late  

King RaMa iX

|  THE RoyAL DuTIES  | เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ
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โครงการฝนหลวง
มีพระราชด�าริครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2498 
แก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่าจะ
ทรงค ้นหาวิ ธี การท� า ให ้ เ กิดฝนตก 
นอกเหนือจากท่ีจะได้รับจากธรรมชาติ 
โ ด ย ก า ร น� า เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม ่ 
มาประยุกต์กับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้เกิด 
มี ศั กยภาพของการ เป ็ นฝน ให ้ ไ ด ้  
“ฝนหลวง” หรอื “ฝนเทียม” จงึก�าเนิดขึน้ 
โดยประยุกต์ผลการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการด้านฝนเทียมของประเทศต่างๆ 
เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
อิสราเอล 
The Royal Rain Project

In 1955, His Majesty shared with M.R. 

Debariddhi Devakula his wishes for the 

first time to devise a way to make rain 

to add to natural rainfall using modern 

technology and available resources. 

The “Royal rain” or “artificial rain” was 

therefore the resulting brainchild of His 

Majesty and involved the application of 

academic research on art i f ic ial 

rainmaking from various countries 

including the united States, australia, 

and Israel. 

โครงการแก้มลิง
เป็นอีกโครงการท่ีช่วยบรรเทาความ 
เดื อดร ้ อนของประชาชนชาวไทย  
ซ่ึงด�าเนินการโดยระบายน�้าจากตอนบน
ให้ไปตามคลองในแนวเหนือใต้สู่คลอง 

พกัน�า้ขนาดใหญ่ท่ีชายทะเล เมือ่ระดบัน�า้
ในทะเลลดต�่ากว่าในคลองก็ระบายน�้า
ออกจากคลองทางประตูระบายน�้ า 
ด้วยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก 
The Monkey Cheeks Project

This is another project that helps absorb 

the suffering of Thai people during 

flooding season by draining the excess 

amount of water from upper areas to a 

large storage canal in coastal areas. 

When the seawater level becomes 

lower than the water level in the canal, 

the tidal flow is then naturally driven 

downwards by the gravity force.

กังหันน�้าชัยพัฒนา
กังหันน�้ าชัยพัฒนา คือส่ิงประดิษฐ ์ 
ซ่ึงเกิดจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
เพื่อแก้มลพิษทางน�้า ซ่ึงสร้างเครื่อง 
ต้นแบบได้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532  
การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์
เพื่อเติมอากาศให ้กับน�้าหรือใช ้เพื่อ 
ขับเคล่ือนน�้าได้ 
Chaipattana Aerator

Chaipattana aerator was one among 

His Majesty’s numerous initiatives to 

solve the water pollution. The prototype 

was first created in 1989. This aerating 

machine turns the water into a fine spray 

allowing it to thoroughly be aerated and 

controls the flow of the water.

ตลอด 70 ปี ภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พสกนิกรชาวไทยต่างอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ และพระ

ปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการพระราชด�าริหลายโครงการของพระองค์
ท่ี แสดงถึงความห ่วง ใยต ่อปวงชนชาวไทย 
ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้ 
Over 70 years under a prosperous reign of 
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej, 
the people of Thailand has lived peacefully 
under his grace as well as his wisdom  
and abilities in science and technology. 
Thousands of the Royal Development  
Projects vividly illustrate how much love 
and care His Majesty had for his people. 
The followings are some examples of such 
projects:
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ไบโอดีเซลจากปาล์มประกอบอาหาร
สู่เช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ทรงเป็นผู้น�าทางด้านการพฒันาพลังงาน
ทดแทน ผ่านโครงการส่วนพระองค์ 
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีโครงการ 
ผลิตแก๊สชีวภาพ เอทานอล แก๊สโซฮอล์ 
และไบโอดีเซลจากปาล์ม ในชื่อ “การใช้
น�้ามันปาล์มกล่ันบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง
ส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ได้จดสิทธิบัตร
ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2546 ทรงได้
รับการทูลเกล ้าฯ ถวายรางวัลจาก 
“โครงการน�้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจาก
น�้ามันปาล์ม” ในงาน บรัสเซลส์ ยูเรกา 
ซ่ึงเป็นงานแสดงส่ิงประดิษฐ์ใหม่ของ 
โลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม 
The Royal Palm Oil Project

With such a great vision, His Majesty 

king Bhumibol adulyadej had developed 

many renewable energy projects since 

1979, such as the production of biogas, 

ethanol, gasohol and biodiesel from 

palm. This Royal Palm Oil project was 

granted a royal patent by the Ministry of 

Commerce on april 9, 2001 and in that 

very same year, His Majesty the king 

was presented gold medal for the 

ingenious palm oil project for diesel 

motor vehicles from the Brussels 

Eureka 2001 event, which is a showcase 

of new scientific inventions hold 

annually in Brussels, Belgium.

แกล้งดิน เร่งก�ามะถัน
ท�าปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปร้ียว
จากปัญหาดนิเปรีย้วในบรเิวณป่าพรท่ีุถกู
น�้าท่วมใน จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จึงมีพระราชด�าริให้ทดลอง “แกล้งดิน” 
ด้วยการท�าให้ดนิแห้งและเปียกสลับกันไป 
เพื่อกระตุ ้นให้สารไพไรท์ท�าปฏิกิริยา 
กับออกซิเจน แล้วปลดปล่อยก�ามะถัน
ออกมา ท�าให้ดินเปรี้ยวจัด จากน้ัน
ปรับปรุ ง ดินด ้วยการใช ้น�้ าร ่ วมกับ 
ปูนมาร์ลหรือปูนฝุ่น แล้วไถพลิกกลบดิน 
ความเป ็น เบสของปูนจะท� า ให ้ดิน 
ซ่ึงเปรีย้วจัดถกูกระตุน้ให้ “ชอ็ก” จงึปรบั
สภาพสู่สภาวะปกติ จนกระท่ังสามารถ
เพาะปลูกข้าวได้ 
The Soil Aggravation Project

according to the soil acidity in flooded 

peat swamp area in Narathiwat, the 

southernmost part of Thailand, His 

Majesty the king took the initiative to 

start a “soil aggravation” project. This is 

a process of making soil acidic by 

alternating between wetting it and 

drying it to speed up the soil’s chemical 

reaction. This causes the pyrite to 

interact with the air’s oxygen and the 

resulting sulfur causes the soil’s acidic 

level to peak. afterwards, the soil is 

t reated by in t roducing var ious  

de-acidified techniques, for example, 

rinsing, adding liming materials, and 

ploughing over in order to “shock” the 

soil. His Majesty’s techniques have 

eventually turned wastelands into arable 

farmland.

ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เมื่ อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช 
ด�าเนินกลับมาประทับอยู่ประเทศไทย
เป็นการถาวร ในปี พ.ศ. 2495 พระองค์
ได้ทรงตัง้สถานีวทิย ุอ.ส. ขึน้ ท่ีพระราชวงั
สวนดุสิต และชื่อสถานีวิทยุได้น�ามาจาก
อักษรย ่อของพระท่ี น่ังอัมพรสถาน  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีใช้ออกอากาศครั้งแรก  
ต่อมาย้ายสถานีวทิย ุอ.ส. ไปตัง้ในบรเิวณ
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
Royal Endeavors in 

Radio Broadcasting 

In 1952, after returning to Thailand 

permanently, His Majesty established 

the Or Sor Radio Station at Dusit Palace, 

naming the station after the initial of 

amporn Satarn Mansion which was 

where His Majesty made the station’s 

first broadcast. later on the station was 

moved to Chitralada Palace. 

“การน�า
เทคโนโลย ี
สมัยใหม่มา
ประยุกต์กับ
ทรพัยากร 
ท่ีมอียู่ ให้เกิด 
มีศกัยภาพ 
ของการเป็น 
ฝนให้ได้”
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“สุขพอท่ีพ่อสอน” 
รวบรวมพระราชด�ารัสและพระบรม
ราโชวาท ผ่านการคัดสรรจากส�านัก 

ราชเลขาธิการ และได้รับพระบรมราชานุญาต 
อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง 
ค�าสอนของพ่อหลวง
“Suk Por Tee PorSorn” (The 
Father’s teachings for happiness) 
This application gathers royal speeches and 

addresses given by King Rama IX which all of  the 

speeches and addresses are presented so that 

people can always recall the king’s teachings.

4“OHM Books Shelf”
รวมพระราชกรณียกิจ พระราชด�ารัส 
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ยงัมหีนังสือเพือ่น้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคุิณ
อีกด้วย
“OHM Books Shelf ” This application 

is where you can find royal duties, royal speeches, 

and royal addresses of King Rama IX, HM Queen, 

and royal members. Besides, there are books that 

can well remind people of the royal grace.

ในห้วงเวลาความสูญเสียครัง้ย่ิงใหญ่ของคนไทย
ทุกคนอยากบนัทึกเรือ่งราวของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้ในความ
ทรงจ�า เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเป็น 
หมวดหมู่ เราจึงน�าเสนอแอปพลิเคชันเก่ียวกับ 
พ่อหลวงรัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล 
ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาและน้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคุณของพระองค์ สามารถ
ดาวน์โหลดฟรีได้ท้ังระบบ iOS และ Android

In the time of great loss for all Thais, 
everyone, in remembrance of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej, wants to study 
and record all of his anecdotes. To facilitate 
the search, we introduce here some 
useful applications related to the late 
king. These tools will serve as good 
sources for those who are interested in 
studying and recalling all of the gracious 
kindness bestowed by the late king to his 
people. All the applications can be freely 
downloaded through both iOS and Android. 

ApplicAtions that all thais 
should have in this era

แอปพลิเคชันร�ำลึกรัชกำลที่ 9 ท่ีคนไทยควรมี

By BANANA |  HealtH TIps  |

1“พระอจัฉริยภาพของแผ่นดิน”
ผู ้พัฒนาแอปพลิเคชันได้รวบรวมภาพ
พระราชกรณียกิจต่างๆ และบทเพลง 

พระราชนิพนธ์ไว้มากมาย นอกจากน้ียงัมสีารคดี
เฉลิมพระเกียรติให้รับชมด้วย
“Phra Atchariyaphab Khong 
Phaendin” (The Proidgy of the 
Kingdom) The application’s developer has 

gathered King Rama IX’s royal duties and musical 

compositions, as well as documentaries in honour 

of the late king.

3“ฉันรกัในหลวง”
แอปพลิเคชันส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลย ีAR โดยผู้ใช้งานสามารถรบัชม

ภาพและเสียงได้ในรูปแบบ 3 มิติ น�าเสนอ 
เรือ่งราวเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ และบทเพลง 
พระราชนิพนธ์ 
“Chan Rak Nai Luang” (I love the 
king) An innovative application equipped with 

AR technology allows users to view 3D pictures, 

presenting King Rama IX’s royal duties and 

musical compositions.

5“ค�าพ่อสอน”
แอปพลิเคชนัท่ีรวบรวมพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป ็นแนวทางให้
ประชาชนน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต
“Kham Por Sorn” (The Father’s 
words) This application presents a collection 

of King Rama IX’s royal addresses that people can 

use as guidelines for life.
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| Topic FOCuS |

ThreaT of  
ZIka vIrus 
Disease to 
PregnanCy
โรคไข้ซิกา ภัยร้ายสตรีมีครรภ์

ข ่าวการแพร ่ระบาดของไวรัสซิกาทางภาค 
ตะวันออกของประเทศบราซิล ภัยร้ายเงียบท่ีแฝง
มาจากยุงท่ีเป็นพาหะ น�าโรคมาสู่หญิงต้ังครรภ์ 
และส่งผลโดยตรงต่อระบบสมองของทารก ท�าให้
เกิดความผิดปกติสมองลีบแบน พัฒนาการช้า  
ตัวเล็ก แคระแกรนเม่ือข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
สร้างความต่ืนตระหนกให้แก่ผู ้คนจ�านวนมาก 
รวมถึงหญิงท่ีก�าลังต้ังครรภ์ ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทย
มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเช้ือในหลายจังหวัด  
ดังนั้น จึงควรท�าความรู้จักและเข้าใจไวรัสซิกากัน

โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)  
เป็นโรคท่ีเกิดจากการตดิเชือ้ไวรสัท่ีชือ่ว่า 
ไวรัสซิกา (Zika virus) ไวรัสซิกาน้ัน 
เป็นไวรัสซ่ึงอยู ่ในตระกูลฟลาวิไวรัส 
(flavivirus) จ�าพวกเดียวกับไวรัสเดงกี 
(Dengue virus) และไวรสัไข้สมองอกัเสบ
เจอี (Japanese Encephalitis virus)  
ซ่ึงมียุงลายเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ 
ไวรัส ถ ่ายทอดจากแม่สู ่ ลูกในหญิง 
ตั้งครรภ์ อีกท้ังองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ได้รายงานถึงการตรวจพบเชื้อ
ไวรัสซิกาในน�้าเชื้ออสุจิจึงสามารถติดต่อ
ได้ทางการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน

โดย ทนพ. ภาณุรังษี วิวัฒโนดม 
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By Mr. Panurangsee Wiwatnodom, 
Medical technologist, Routine 
Laboratory
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จากข้างต้นอาการท่ีพบบ่อยท่ีสุดของ
การตดิเชือ้จะมไีข้ต�า่ๆ ตาแดงและผ่ืนแดง
ตามร่างกาย (Maculopapular rash)  
มักจะมีเยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเน้ือ 
หรือปวดข้อ และรู ้สึกปวดเมื่อยตาม 
ร่างกาย โดยแสดงอาการประมาณ 2-7 วนั 
ส่วนใหญ่มกัมอีาการไม่รนุแรง แต่มคีวาม
ส�าคัญเป็นอย่างมากในหญิงตั้งครรภ์ 
เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์
ท�าให ้ เ กิดสภาวะศีรษะเล็กผิดปกติ 
(Microcephaly) ส่งผลให้ทารกมีความ
บกพร่องทางสมองและพัฒนาการช้า

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันหรือไม ่

และรักษาโรคไข้ซิกาอย่างไร ?
ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน

โรค แต ่สามารถป ้องกันโรคได ้โดย 
การระมัดระวังยุงกัดเป็นหลัก โดยการ
สวมเส้ือที่ปกคลุมร่างกายมิดชิด ฉีดหรือ
ทายาป ้องกันยุงและหลีกเ ล่ียงการ 
เดนิทางไปยงัพืน้ท่ีท่ีมกีารระบาดของโรค 
โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวัง
เป็นพิเศษ 

ด้านการรักษาท�าได้โดยการรักษา
ตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญ เน่ืองจากไม่มียารักษาโรค 
โดยเฉพาะ เช่น รับประทานยาลดไข้  
ดื่มน�้ามากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ อาการ
ของโรคก็จะสามารถหายได้ ส่วนในหญิง
ตัง้ครรภ์น้ันควรมกีารตรวจ Ultrasound 

เพื่อติดตามสภาวะต่างๆ ของทารก 
ในครรภ์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ต่อไป

การตรวจวินิจฉยัโรคซกิา 

ทางห้องปฏิบติัการ
เน่ืองจากอาการเบ้ืองต้นของโรค 

ไข้ซิกามีความคล้ายคลึงกับไข้เลือดออก
ถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยกว่า แต่มี
สาเหตจุากเชือ้ไวรสัในกลุ่มเดยีวกัน ท�าให้
เกิดความสับสนในการตรวจวนิิจฉยัขึน้ได้
จึงต้องมีการตรวจวิเคราะห์ท่ีมีความ
จ�าเพาะยิ่งขึ้นในการจ�าแนกชนิดของโรค
ให้แม่นย�ามากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ 1) การตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกา โดยการ 
เจาะเลือดหรือเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจหา
เชื้อด้วยวิธีการ Real-time PCR หาก 
ผู้ป่วยมีอาการไม่เกิน 5 วัน 2) การตรวจ
หาภมูคุ้ิมกันต่อเชือ้ไวรสัซิกา (Antibody) 
ด้วยวิธีการ ELISA โดยการเจาะเลือด 
หากผู้ป่วยมอีาการตัง้แต่ 5 วนั เป็นต้นไป 
ท�าให้สามารถวินิจฉัยโรคซิกาได้อย่าง
รวดเร็วและท�าการรักษาและติดตาม 
ผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ซิกายังไม ่มีแนวทางรักษาท่ีแน่นอน 
การป้องกันและระมัดระวังตัวเองอย่าให้
เป็นโรคน้ันเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคน 

The outbreak of Zika virus in the eastern part 
of Brazil has been in the spotlight recently. 
This  is  a  s i lent  threat  of  mosquito 
-borne disease being transmitted to  
pregnancy and the infect ion during  
pregnancy can directly cause congenital brain 
abnormalities, including microcephaly, 
developmental delays and dwarfism. Once 
the news captures the global headlines,  
it brings panic to the public, especially  
pregnant women. Currently, Thailand has 
reported infected patients in several  
provinces. Therefore, let’s get to know and 
understand more about this Zika virus.

Z
ika virus disease is caused by 

Zika virus,which is a member 

of the Flavivirus genus, the 

same family with Dengue virus 

and Japanese Encephalitis virus. It is 

spread by daytime-active aedes 

mosquitoes and can be transmitted from 

a pregnant woman to her fetus. The World 

Health Organization (WHO) has reported 

that the virus is detected in sperm and 

can be transmitted through sexual 

intercourse as well.

coUNTRiES wiTH coNFiRMED ZikA cASES
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areas with known outbreaks. Pregnant 

women must be very careful.

So far, no specific treatment has 

come to availability. Most treatments 

provided to the patients are based on a 

supportive guideline, for example, 

treating fever with antipyretics, drinking 

enough water, and getting plenty of rest, 

and with due care, the patient can 

eventually be fully recovered. In pregnant 

women, serial ultrasounds should be 

considered as a measure to monitor 

whether there is any fetal anomalies.

Laboratory testing for Zika virus 

diagnosis

Due to being in the same virus family 

and having similar symptoms with Dengue 

infection, diagnosing Zika virus disease 

can be a very tricky one. It therefore 

The most common symptoms are low 

grade fever, red eyes, and maculopapular 

rash. It  is often accompanied by 

conjunctivitis, muscle and joint pains, and 

general malaise.These symptoms are 

usually mild and last for 2-7 days. 

However, the infection during pregnancy 

is very critical as it can affect fetal head 

(Microcephaly), neurological disorders, 

and developmental delays.

Is there any vaccine available and 

how to treat Zika Virus disease ?
There is currently no vaccination for 

the disease, however, avoiding mosquito 

bites plays an important role as a 

protection measure here. This can be 

done by wearing long enough cloth to 

cover the entire body, using insect 

repellent, and avoiding traveling to the 

requires much more specific diagnostic 

tests to differentiate the infection. The 

diagnostic tests can be divided into two 

strategies: 1) detection of viral genome 
from the blood and urine samples by 

real-time PCR method in patients with 

less than 5 days onset of symptoms.  

2) detection of anti-Zika virus antibodies 

in patient serum by ElISa method in 

patients with more than 5 days onset  

of symptoms.These confirmatory testing 

scan make a rapid diagnosis and improve 

the effectiveness of the treatment and 

disease monitoring.

Nevertheless, as there is no known 

treatment for Zika virus disease, 

protecting yourself and staying alert for 

this infection is still the best practice, 

especially in all pregnant women. 

“nevertheless, 
as there is 
no known 

treatment for 
Zika virus 

disease, 
protecting 

yourself and 
staying alert 

for this 
infection is  

still the best 
practice.”

 Baby with Typival Head Size Baby with Microcephaly Baby with Severe Microcephaly

Typical head size Typical head size
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เม่ือคณุผู้ชายต้องการรักษามีบตุรยาก แต่ไม่สามารถ
เก็บอสุจิได้ในวันท่ีท�าการรักษา คุณผู้ชายสามารถ
เก็บอสุจิและแช่แข็งล่วงหน้าไว้ได้ ช่วยให้ภรรยาพร้อม
ท�าการรักษาตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีคุณผู้ชาย 
ท่ีรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดหรือฉายรังสี ควรมีการ 
แช่แข็งอสุจิก่อนการรักษา เนื่องจากยาและรังสี 
เหล่านั้นมีผลต่อการสร้างอสุจิ หากรักษาไปแล้ว 
อาจจะท�าให้ไม่มีการสร้างอสุจิในอนาคต

มี ใครอีกบ้างท่ีควรแช่แขง็อสุจ?ิ
 ผู ้ชายที่ท�าอาชีพที่มีความ 

เสีย่งสงู เช่น ทหาร ต�ารวจ ทีอ่าจ 
จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงขณะ

ปฏิบัติหน้าที ่หรือคณุผูช้ายทีท่�างานในพ้ืนที่
โรงงานอุตสาหกรรมโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม สารเหล่านี้อาจจะท�าลาย
ระบบสืบพันธุ์ได้

 ผู้ชายที่มีประวัติเป็น “ผู้ชายวัยทอง”  
เร็วกว่าปกติ (Premature andropause) 
ท�าให้การสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน 
ลดลง รวมถึงฮอร์โมนตัวอ่ืนๆ ด้วยที่

เกีย่วข้องกบัการสร้างอสจุ ิท�าให้พบว่าอสจุิ
มีจ�านวนลดลง

 ผูช้ายทีต้่องเดินทางไกล หรือจากบ้านไป
เวลานานๆ แต่อยากมบุีตรกส็ามารถแช่แข็ง
อสุจิไว้เพื่อใช้รักษามีบุตรยากได้

 ผู้ชายที่แต่งงานช้า เมื่ออายุมากขึ้นก็จะ
ท�าให้คณุภาพของอสจุลิดลงทัง้จ�านวนอสจุิ
และรูปร่างของอสุจิ 

 ผู้ชายที่มีอสุจิน้อย และมีแนวโน้มมีอสุจิ
ลดลงจนไม่มีอสุจิในอนาคต 

cryopreservaTIon of 
sPerM for future use 
การแช่แข็งอสุจิเพื่อใช้ในอนาคต

โดย ทนพญ. สุภาพร อาภาธนานนท ์ 
นักเทคนิคการแพทย์,ห้องปฏิบัติการ 
ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By supaporn Apathananon, Medical 
technician, sperm Laboratory
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A male patient under infertility treatment, 
who cannot collect semen on the treatment 
day, now can store his sperm and freeze 
them in advance.This will allow his  
wife to take the treatment at any time.  
In addition, patients, who are undergoing 
a chemotherapy or radiation therapy, 
should have their frozen sperm before the 
treatment too as the drugs and radiation 
may negatively affect or even eliminate 
their sperm productivity in the future.

 any man with low sperm count who 

has a tendency to have no sperm in 

the future. 

 any man who is gettingsterilized. 

Sperm can be frozen and used in case 

they decide to have more children in 

the future.

How long can we store frozen sperm?
Being frozen in liquid nitrogen under 

temperature of -196 
๐
C, the sperm can 

be stored for more than 10 years by 

the standard. However, the report has 

found that frozen sperm of more than 

20 years can still yield a successful 

result through ICSI technique. Quality 

control in cryopreservation of sperm. 

Before the sperm freezing, the patient 

must be tested for Hepatitis B and C 

and HIv infection. If the sample is 

infected with these viruses, they will 

be isolated in a provided nitrogen tank 

to keep other samples safe without 

any exposure risk to those virus. 

“อสุจิที่แช่แข็ง
นานมากกว่า 

20 ปี สามารถ
น�ามาท�าอ๊ิกซี่
และท�าให้คุณ 

ผู้หญิงตั้งครรภ์
ได้ส�าเร็จ”

 ผู้ชายที่จะท�าหมัน ก็สามารถเก็บอสุจ ิ
แช ่แข็งไว ้  เผื่ออนาคตต ้องการมีบุตร  
ก็สามารถน�ามาใช้งานได้

เราสามารถแช่แข็งอสุจิได้นานเท่าไหร่?
การแช่แข็งอสุจิในถังไนโตรเจนเหลว

ภายใต้อุณหภมู ิ-196 °C โดยมาตรฐานแล้ว
สามารถอยู่ได้นานมากกว่า 10 ปี แต่ทั้งนี ้
มีรายงานพบว่า อสุจิที่แช่แข็งนานมากกว่า 
20 ปี สามารถน�ามาท�าอ๊ิกซ่ีและท�าให้ 
คุณผู้หญิงต้ังครรภ์ได้ส�าเร็จ

การควบคุมคุณภาพในการแช่แข็งอสุจิ
ก่อนการแช่แข็งอสุจิ คุณผู้ชายจะต้อง 

ท�าการตรวจเลอืดเพ่ือหาเช้ือไวรัสตับอักเสบ 
บี ซี และเชื้อเอช ไอ วี หากพบว่าตัวอย่าง
ใดมีเช้ือไวรัสเหล่านี้ ก็จะถูกแยกไว้ในถัง
ไนโตรเจนที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้ตัวอย่าง 
อ่ืนๆ ปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงที่จะ
สัมผัสกับเชื้อไวรัสดังกล่าว 

W
h o  e l s e  s h o u l d 

cryopreserve their 

sperm?
 any man with a 

high-risk career, such as soldier or 

police, who could be injured on duty,or 

those who work in industrial area with 

heavy metals, such as lead, mercury, 

and cadmium.These substances may 

harm their reproductive system.

 any man with a history of an  

e a r l y  m e n o p a u s e  ( P r e m a t u r e 

andropause).This condition results  

in a decrease in testosterone level  

as well as other hormones involved  

in spermatogenesis.It consequently 

decreases the amount of their sperm.

 any man who wants to have children 

but has to travel away from home for 

a long time, Sperm freezing enables 

them to take infertility treatment.

 any man who has a delayed 

marriage. aging can decrease sperm 

quality both on the amount and shape.
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The roLe of hyaLuronIc acId To 
the ICsI teChnIque 
บทบาท HyaLuRonic aciD กับการทำา icsi

ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก เป็นท่ียอมรับกันว่า
คุณภาพของตัวอสุจิมีบทบาทส�าคัญต่อผลการ
ปฏิสนธิ และรวมถึงผลการเจริญเติบโตของตัวอ่อน  
ในกระบวนการสร้างอสุจิจะมีระยะการเปล่ียนสภาพ
ให้เป็นตวัอสุจิโดยสมบรูณ์ (spermiogenesis) ซึง่มี
กระบวนการท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งเรียกว่า a plasma 
membrane remodeling step เป็นกระบวนการ 
ท่ีจะสร้างตวัรบัจ�าเพาะ (receptors for hyaluronic 
acid; HA) ท่ีจะจับกับเซลล์ไข่ในฝ่ายหญิงบริเวณ 
Cumulus oophorus (Huszar et al., 2011) 

ท้ังน้ีเป็นท่ีทราบกันดีในปัจจุบันและ 
ได ้ รับการพิ สูจน ์ ให ้ เ ห็นว ่ าตั วอสุจิ 
ท่ีสามารถจับกับ HA ได้ เป็นอสุจิท่ีมี
กระบวนการการเจริญเติบโตและม ี
สารพันธุกรรมท่ีสมบูรณ์ (Cayli et al., 
2003; Huszar et al.,2003; Huszar et 
al., 2007) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้
เห็นว่าตัวอสุจิดังกล่าวจะพบโครโมโซม
ผิดปกติและปริมาณดีเอ็นเอแตกหัก 
(DNA fragmentation) ได้น้อย ในขณะ
ท่ีตัวอสุจิ ท่ี โตไม ่สมบูรณ ์  ( sperm 
dysmature) มักจะพบปริมาณ lipid 
peroxidation สูง อนัเป็นผลให้มปีรมิาณ
ดเีอน็เอแตกหักสูงไปด้วย และจากสภาวะ
ดังกล่าวน้ีเองท่ีท�าให้ผลการปฏิสนธิและ
การเจริญเติบโตของตัวอ ่อนด้อยลง 

ป 
กติแล ้ ว ในการปฏิสนธิทาง
ธรรมชาติ เซลล์ไข่ซ่ึงถูกล้อม
รอบด้วย Hyaluronic Acid 
( HA )  ห รื อ อี ก ชื่ อ ห น่ึ ง คื อ 

Hyaluronan ซ่ึงเป ็นสารประกอบ 
glycosaminoglycan โมเลกุลใหญ่ จะมี
ส่วนเก่ียวข้องในกลไกของการคัดเลือก 
ตัวอสุจิ คือ เฉพาะตัวอสุจิท่ีโตเต็มท่ี 
(mature sperm) เท่าน้ันท่ีจะมีตัวรับ
จ�าเพาะกับ HA ท่ีอยูร่อบๆ เซลล์ไข่ ท�าให้
เกิดการจับกันแล้วเกิดกลไกทางชีวเคมี
ท�าการย่อยเปลือกไข่ ตัวอสุจิจึงสามารถ
เข้าถึงไข่และเกิดการปฏิสนธิได้ ดังน้ัน
บทบาท HA จึงเปรียบเสมือนเป ็น  
“ตวัคัดเลือกทางสรรีวทิยา (Physiologic 
selector) ” ทางธรรมชาติน่ันเอง  

โดย ทน.พญ.นภัค สุรัตนสิงห์  
นักเทคนิคการแพทย์,  
ห้องปฏิบัติการเล้ียงตัวอ่อน
By napak surattanasing, Medical 
technician, embryo Laboratory
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I t  is widely accepted in infert i l i ty  
treatment that the quality of the sperm  
is essential to the fertilization result as  
well as the growth of the embryo.  
In spermatogenesis process, there is  
a transformation stage of spermatids  
into spermatozoa, which is cal led  
spermiogenesis. This stage has an  
important step called a plasma membrane  
remodeling step, which will create a  
specific receptor for hyaluronic acid (HA) 
to bind to the egg cell in the cumulus 
oophoru sarea (Huszaret al., 2011) . 

g
e n e r a l l y ,  i n  n a t u r a l 

fertilization, an egg cell that 

is surrounded by Hyaluronic 

acid (Ha) or Hyaluronan, a 

large - molecular glycosaminogly can 

compound,  is  invo lved in  the 

mechanism of sperm selection. Only 

the mature sperm will have specific 

receptor of the Ha around the egg cell.

They will bind and create a biochemical 

mechanism to digest the zona 

pellucida of an egg cell. and as a 

result, sperm can reach the egg and 

fertilize.The Ha then plays an important  

role of a natural “physiologic selector”. 

It is well known today and has been 

proved that sperm that can bind to Ha 

is sperm with completed nuclear 

maturation and DNa integrity (Cayliet 

al., 2003; Huszaret al., 2003; Huszaret 
al., 2007) .Moreover, these Ha-bound 

spermatozoa show low chromosomal 

aneuploidies and DNa fragmentation, 

while dysmature sperm often found 

(Yagci et al., 2010) ดังนั้น จึงมีแนวคิด
ว่าหากสามารถเลือกตัวอสุจิที่จับกับ HA 
ก่อนจะน�าไปท�า ICSI หรือฉีดเข้าไปใน
เซลล์ไข่ น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของ
การรักษา (Jakab et al. , 2005; 
Parmegiani et al., 2010) ท้ังยังมีผล
การศึกษาที่พบว่าวิธีดังกล่าวช่วยท�าให้
คุณภาพตัวอ่อนและการฝังตัวเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญ (Parmegiani et al., 
2010) และลดการเกิดภาวะ pregnancy 
loss อันเป็นผลให้อัตราการคลอดมีชีพ
ของทารกสูงขึ้นด้วย (Majumdar et al., 
2013) 

ในป ัจจุ บัน วิธีมาตรฐานในการ 
คัดเลือกตัวอสุจิส�าหรับท�า ICSI หรือ 
ฉีดเข้าเซลล์ไข่ ทางห้องปฏิบัติการเล้ียง 
ตัวอ่อนจะพิจารณาจากรูปร่างและการ
เคล่ือนท่ีของตัวอสุจิเท่าน้ัน ซ่ึงพบว่า 
บางคร้ังการพจิารณาคุณภาพตวัอสุจด้ิวย
สายตาดงักล่าวเพยีงอย่างเดยีวอาจท�าให้
มี โอกาสเลือกตัวอสุจิ ท่ีมี โครโมโซม 
ผิดปกติ (Zavaczki et al., 2006) หรือ
ตัวอสุจิ ท่ี ไม ่มีความสามารถในการ
ปฏิสนธิไปใช้ได้ (Ceik-Ozenci et al., 
2004) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีแสดง 
ให้เห็นว่า ไม่ใช่ตัวอสุจิท่ีเคล่ือนไหวหรือ
เคล่ือนท่ีได้ทุกตัวจะมีความสามารถ 
ในการจับกับ HA (Huszar et al., 2003) 
แต่อย่างไรก็ตามผลจากการใช้เทคนิค 
การจับกันระหว่าง HA และตัวอสุจิ 
ก่อนท�า ICSI นั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน 
ในเรื่องของประสิทธิผลและความคุ้มค่า
ในการท�า เน่ืองจาก เป็นเทคนิคท่ีต้อง 
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากวิธกีารท�า 
ICSI มาตรฐาน

ใช้ HA ในการคัดเลือกอสุจิก่อนท�า 
ICSI อย่างไร

ปัจจุบัน มีวิธีการเตรียม HA ในการ
คัดเลือกตัวอสุจิ  2 แบบ แบบแรก  
ทางห้องปฏิบัติการเล้ียงตัวอ่อนเป็นผู้
เตรียมจานเล้ียง ท�าการหยดน�้ายาท่ีมี 
ส่วนผสมของ HA และหยดอสุจ ิแล้วเลือก
ตัวอสุจิท่ีมีการจับกับ HA ตรงรอยต่อ
ระหว่าง HA media และ semen  
ท่ีก้นจานเล้ียงเพื่อมาท�า ICSI ซ่ึงวิธีน้ี 
ค่อนข้างยุ่งยากในเรื่องการเตรียมจาน
เลี้ยง แต่มีข้อดีในเรื่องของราคาท่ีถูก 
ส�าหรบัแบบท่ีสอง เป็นลักษณะจานเล้ียง
ส�าเร็จรูปที่มีการเคลือบ HA ที่พื้นผิวจาน
เล้ียงมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานแต่ราคาค่อนข้างสูง 

ข้อบ่งชี้การใช้ HA ในการคัดเลือกอสุจิ
ก่อนการท�า ICSI

แม้ว่าจะมีรายงานการใช้ HA ในการ
คัดเลือกตัวอสุจิ กันอย ่างแพร ่หลาย 
ในปัจจุบัน แต่พบว่ายังไม่มีผลสรุปถึงข้อ
บ่งชี้ในการใช้ท่ีเป็นสากล เน่ืองจากมีผล
งานวิจยัท่ีออกมาหลากหลายซ่ึงมท้ัีงท่ีไป
ในทิศทาง เดี ยว กันและขัดแย ้ ง กัน  
แต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการใช้ HA 
ในการคัดเลือกตัวอสุจิก่อนการท�า ICSI 
ในคนไข้ท่ีมปีระวตัไิม่เคยเกิดการปฏิสนธิ 
(Total failed fertilization) หรือมีการ
ปฏสินธิในอตัราต�า่ๆ (Low fertilization) 
รวมถึงคนไข้ท่ีมีภาวะมีบุตรยากโดยหา
สาเหตุไม่ได้ (Unexplained infertility) 
จะช่วยท�าให้ผลการปฏิสนธิสูงข้ึนได้ 
(Seung et al., 2012) อีกทั้งมีการศึกษา
ท่ีพบว่าในคนไข้ฝ่ายชายท่ีมีผลการตรวจ
วิเคราะห์อสุจิไม่ดี (poor prognosis) 
เมื่อน�ามาท�า HA selected sperm  
จะท�าให้ประสิทธิผลการรักษาท่ีดีขึ้น 
(Nijs et al., 2010; Cayli et al., 2003; 
Huszar  et al., 2006; Parmegiani et 
al., 2010; Majumdar et al., 2013) 
รวมท้ังยังพบว ่าการใช ้ HA ในการ 
คัดเลือกตัวอสุจิก่อนการท�า ICSI น้ัน 
ไม่ได้มีผลเสียต่อการการเจริญเติบโต 
และการฝังตัวของตัวอ่อนแต่อย่างใด 
(Worrilow et al., 2012) และมีนักวิจัย
บางท่านเสนอแนะให้ใช้ HA เป็นตัว 
คัดเลือกอสุจิเน่ืองจากมีความจ�าเพาะ
และมีความเส่ียงต�่ากว่าวิธีการคัดเลือก
อสุจิโดยวิธีอื่นๆ (Said et al., 2011) 

ดงัน้ัน ในคนไข้ท่ีรบัการรกัษาภาวะมี
บุตรยากและมีความพยายามในการใช้
เทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
รักษาแล้วแต่ยังคงไม่ประสบความส�าเร็จ 
การพิจารณาใช้ HA ในการคัดเลือกตัว
อสุจิก่อนการท�า ICSI อาจจะเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 

รูปแสดงการจับกันระหว่างตัวอสุจิและ ha บริเวณรอยต่อระหว่าง ha media กับ semen
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with high lipid peroxidation, resulting 

in high volume of DNa breakage. The 

state thus deteriorates the result of 

fertilization and growth of the embryo 

(Yagciet al., 2010) . For this reason, 

there is the idea that if you can  

choose sperm binding to the Ha 

before proceeding the ICSI or being 

injected into the egg cell, it will 

enhance the  e f fect i veness  o f  

the treatment (Jakabet al., 2005; 
Parmegianiet al., 2010) . Furthermore, 

a study has also showed that this 

method increases the quality of 

embryo and implantation significantly  

(Parmegianiet al., 2010) and reduces 

the occurrence of pregnancy loss, 

which yields a higher live birth rate as 

a result (Majumdaret al., 2013) .

according to the current standard 

method of sperm selection for ICSI or 

injection into the egg cell, the embryo 

laboratory’s consideration is based 

only on shape and movement of 

sperm. It is found that judging the 

sperm quality by sight alone can 

sometimes lead to choosing the ones 

with chromosomal abnormalities 

(Zavaczkiet al., 2006) or ones without 

fertilization capability (Ceik-Ozenciet 

al., 2004) . Also, a research has shown 
that not all moving sperm has the 

ability to bind to Ha (Huszaret al., 

2003) . However, the result of binding 

technique between Ha and sperm 

before the ICSI is still controversial in 

terms of  i ts  ef fect iveness and 

worthiness as it’s time-consuming and 

more expensive than the standard ICSI.

“It has also 
found that 
using ha in 
sperm selection 
prior to IcSI 
does not 
negatively 
affect the 
growth and 
implantation 
of the embryo 
in any way ”

sperm usage (Nijset al., 2010; Cayliet 
a l . ,  2003;  Huszaret  a l . ,  2006; 
Parmegianiet al., 2010; Majumdaret 
al., 2013) . It has also found that using 

Ha in sperm selection prior to ICSI 

does not negatively affect the growth 

and implantation of the embryo in any  

way (Worrilowet al., 2012). Some 

researchers have encouraged the use 

Ha for sperm selection as it has higher 

specificity and lower risk than other 

sperm selection methods (Said et al., 

2011) .

Therefore, in any unsuccessful 

case where infertility treated patients 

have already tried various techniques 

to increase the effectiveness of 

treatment, using Ha for sperm 

selection prior to ICSI may be another 

interesting alternative.

How to use HA to select sperm 
prior to ICSI?

Currently, there are 2 methods to 

prepare Ha for the sperm selection.

For the first method,the embryo 

laboratory will prepare culture dish, 

feed liquid droplets containing Ha and 

semen drip into the dish, select the 

sperm that is bound to Ha at the 

boundary between Ha media and 

semen at the bottom of the dish, and 

feed them for the following ICSI. This 

method is rather complicated during 

the culture dish preparation, but has 

an advantages in terms of cheap 

pricing. For the second method,it uses 

ready made dish that has an Ha 

coating,which allows a convenient and 

easy use despite its higher price.

Indications for HA usage to select 
sperm prior to ICSI

Even though the use of Ha for 

sperm selection is widely reported 

nowadays , i t s  s tandard  usage 

indications have not come to a 

conclusion yet as there has been 

much research about this that goes 

one way or another. However, it seems 

that using Ha in sperm selection prior 

to ICSI in patients with a history of a 

tota l  fa i led fer t i l izat ion or  low 

fertilization as well as patients with 

unexplained infert i l i ty can help 

increase fer t i l i za t ion  success  

(Seunget al., 2012) . a study has found 

that  pat ients wi th poor sperm 

prognosis  can have improved 

treatment results under Ha selected 
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เป็นเช้ือไวรสัในตระกูลเฟลวิไวรสั (Flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึง
ใกล้เคียงกับไวรสัเดงกี(ไข้เลือดออก) ไวรสัไข้เหลือง ไวรสัเวสต์ไนล์   
(ไข้สมองอกัเสบ) และเช้ือไวรสัเจอ ี(ไข้สมองอกัเสบเจอ)ี ซึง่ท้ังหมดล้วน
มียุงลายเป็นพาหะไวรัสซิกาถูกค้นพบครั้งแรกจากน�้าเหลืองของ 
ลิงวอก ท่ีถูกน�ามาจากป่าซกิาในประเทศยูกันดาจึงเรยีกว่าไวรสัซกิา
เม่ือ พ.ศ. 2490

ไวรัสซิกา
Zika vIrus

โดย น.ต.นพ.ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
By sqn.Ldr.Pinyo hunsajarupan 

oB/GYn (Women) reproductive Medicine

วรัสซิกาถูกพบในคนครั้ งแรก 
เมื่อปีพ.ศ. 2511 ในประเทศ
ไนจเีรยี ไวรสัซิกาพบได้ในประเทศ
แถบทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา 

ทวีปเอเชียใต ้  และหมู ่ เกาะในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

ความส�าคัญ
▶ กลุ่มเส่ียงติดเชื้อไวรัสซิกาที่มีอันตราย
มากท่ีสุดคือ กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ ซ่ึงหาก 
ตดิเชือ้แล้วจะท�าให้ทารกในครรภ์มศีีรษะ
เล็กกว่าปกติ ไวรัสซิกายังไม่มีวัคซีน
ป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหาย
ได้เองภายใน 7 วัน
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ติดต่อได้อย่างไร
▶ ไวรัสซิกาเป็นเชื้อไวรัสท่ีมียุงลาย 
เป็นพาหะ ดงัน้ันการตดิต่อจงึมาจากการ
ถูกยุงลายกัด นอกจากน้ียังติดต่อได  ้
ทางเลือด ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

รักษาได้อย่างไร
▶ ไวรัสซิกาเป็นโรคท่ีไม่รุนแรง ยกเว้น
สตรีตั้งครรภ์ท่ีติดเชื้อจะท�าให้ทารก 
มีความพิการ คือมีศีรษะเล็กกว่าขนาด
ปกต ิอาการของโรคเหมอืนคนเป็นไข้หวัด 
ธรรมดา การรกัษา คือพกัผ่อนมากๆ ดืม่น�า้ 
ให้เพียงพอ และรักษาตามอาการเท่านั้น 

สถานการณ์ของไวรัสซิกาในต่างประเทศ
▶ องค์การอนามยัโลกพบว่าเชือ้ไวรสัซิกา
ระบาดในแถบทวีปอเมริกาใต้อย่างหนัก
มาตั้ ง แต ่ เ ดื อนพฤษภาคม  2558  
โดยเฉพาะในประเทศบราซิลและ
โคลอมเบีย ซ่ึงประเทศบราซิลถือเป็น
ประ เทศ ท่ี มี ก า ร ระบาดมาก ท่ี สุ ด 
จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน หลังพบเด็กทารกแรกเกิด
ติดเช้ือและมีความผิดปกติของศีรษะ
ทารกเกือบ 4,000 ราย ส่วนในประเทศ
โคลอมเบียมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาถึง 
600,000-700,000 คน ทางกระทรวง
สาธารณสุขโคลอมเบียจึงประกาศ
แนะน�าให้สตรีเล่ือนการตั้งครรภ์ออกไป 
6-8 เดือนเพื่อหลีกเล่ียงการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
องค์การอนามยัโลก หรือ WHO ประกาศ
ให ้การระบาดของไวรัส ซิกา เป ็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ โดยผู้อ�านวยการองค์การอนามยั
โลกระบุว่า การประกาศครั้งน้ีเพื่อท�าให้
นานาชาติร่วมมือในการปรับปรุง และ 
ส่งเสริมการตรวจหาผู้ติดเชื้อ อีกท้ังเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัย
โรคท่ีดีกว่าเดิม แต่ยังไม่จ�าเป็นต้อง 
ออกข้อจ�ากัดด้านการค้าและการเดินทาง

ส�าหรับประเทศท่ีมีการระบาดของ
ไวรัสซิกาตามรายงานของศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรค หรอื CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2559) มท้ัีงหมด 48 ประเทศ 
ซ่ึงส่วนใหญ่อยู ่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
อเมริกากลาง อเมริกาใต้

สถานการณ์ของไวรัสซิกาในประเทศไทย
▶  เมื่ อวัน ท่ี  19 มกราคม 2559  
กองควบคุมโรคของไต้หวัน ได้ออกมา
ประกาศว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา  
1 ราย เป็นชายไทยท่ีเดินทางเข้าไป
ท�างานในไต ้หวันผ ่านทางสนามบิน

Zika virus is a member of the Flaviviridae 
family, genus Flavivirus. It’s similar to  
dengue virus (Dengue hemorrhagic fever), 
yellow fever virus, West Nile virus (Enceph-
alitis) and JE virus (Japanese encephalitis) 
as they all are mosquito-borne illness that 
is spread by the Aedes species. Zika virus 
was first isolated in 1947 from the serum of 
a rhesus monkey that was place in a cage in 
the Zika Forest of Uganda, where this virus 
was named after.

“มีประกาศ 
ให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา 
เป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องรายงาน
กระทรวง
สาธารณสุข”

L
ater on in 1968, Zika virus 

was found in human in 

Nigeria. Zika virus is now 

found in africa, america, 

South asia, and islands in the western 

Pacific. 

The importance

▶ The most vulnerable group to Zika 

virus is pregnant women as the infection 

may cause a baby born with an 

abnormally small head and brain. 

Currently, there is no vaccination 

against Zika virus, but most patients  

can be fully recovered with in 7days.

Transmission

▶ Zika virus is a mosquito-borne virus, 

which is transmitted through the bite  

of the aedes mosquitoes. Blood 

transfusion and sexual intercourse  

can also be other sources of infection. 

นานาชาติเถาหยวน
ในประเทศไทย กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เชื้อไวรัส 
ซิกาสามารถพบได้ในทุกภาคของไทย 
โดยพบรอยโรคมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506  
แต่มาพบผู้ป่วยรายแรกเมือ่ปี พ.ศ. 2555 
และตัง้แต่น้ันมาก็พบผู้ป่วยเฉล่ียปีละ 2-5 
ราย ซ่ึงผู้ป่วยทุกรายหายได้เอง และยัง 
ไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อไวรัสซิกา 
ในหญิงตั้งครรภ์ จนท�าให้เด็กเกิดความ
พิการ แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออก
ประกาศจัดให้ “โรคติดเชื้อไวรัสซิกา” 
เป็น “โรคติดต่อท่ีต้องรายงานกระทรวง
สาธารณสุข” เพือ่ควบคุมและตดิตามการ
แพร่ระบาดของโรค

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 ศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคสหภาพยโุรป (European 
Center for Disease Prevention and 
Control) ระบุเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า 

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน  
4 จังหวัดของประเทศไทยอยู่ในระดับ 
สีแดง คือมกีารแพร่กระจายของโรคอย่าง
กว้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และ
เชยีงใหม่ แต่หลังจากน้ันก็ดเูหมอืนว่าเชือ้
ไวรสัซิกาได้เงยีบสงบโดยยงัไม่มกีารตรวจ
พบอีกเลย 

ถ ้าหากใครท่ีต ้องเดินทางไปใน
ประเทศในแถบอเมริกาใต้หรือประเทศ 
ท่ีมีการระบาด รวมท้ังการเดินทาง 
ในประเทศไทยไปยัง 4 จังหวัดที่ม ี
การระบาดของเชื้อไวรัสซิกาก็ควรใส่ใจ
สุขภาพให้มาก และระวงัอย่าให้โดนยงุกัด
ก็จะเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุด 
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international cooperation to improve 

and promote early detection of the 

disease as well as to develop vaccines 

and better diagnosis. However,the 

restrictions on trade and travel were not 

yet required.

according to the report of Centers 

for Disease Control and Prevention 

(CDC), united States, (as of May 26
th
, 

2016), there has been a total of 48 
countries with Zika virus outbreak, 

mostly in North america, Central 

america and South america.

Situation of Zika virus disease in 

Thailand

▶ The Centers for Disease Control of 

Taiwan announced on January 19
th
, 

2016 that a man, who traveled from 

Thailand to work in Taiwan via  

Taoyuan International airport, was 

identified Zika virus infected.

The Department of Disease  

Control, Ministry of Public Health of 

Thailand, also revealed that Zika virus 

infection can be found in all regions  

of Thailand. The signs of the disease 

have been recorded since 1963, but  

its first patient was identified in 2012. 

2-5 patients have been averagely 

reported per year ever since and all of 

them recovered to their good health. 

up until now, there has been no report 

of children born with disabilities by Zika 

virus infection in pregnant women. 

However, the Ministry of Public Health 

issued a notice provided that “Zika virus 

is an infectious disease that must be 

reported to the Ministry of Public 

Health” in order to control and monitor 

the spread of the disease. 

European Center for Disease 

Prevention and Control stated, on 

august 19
th
, 2016, that the situation of 

the Zika virus infection in 4 provinces 
of  Thai land,  i .e .  Chanthabur i , 

Phetchabun, Buengkan and Chiang 

Mai,was on ‘red alert’ level with 

increasing or widespread Zika virus 

transmissions in the last three months.

afterwards, it seems that the infection 

has calmed down without any reported 

evidence again. 

anyone, who has to travel to South 

america or epidemic areas, including 

those 4 provinces of Thailand, should 
be very careful and avoiding mosquito 

bites as it is the best preventive action 

so far. 

Treatment

▶ Zika virus is a disease that usually 

shows mild symptoms except in 

pregnant women, The effect can be 

devastating as it can cause a baby  

born with an abnormally small head  

and brain. Its symptomsare similar to 

the common cold, so the treatment is 

mainly based on a supportive guideline, 

for example, taking a lot of rest, drinking 

enough water, and etc.

Worldwide situation of Zika virus 

disease

▶ The World Health Organization (WHO) 

found that Zika virus outbreak has 

severely spreadout over South america, 

particularly in Brazil and Colombia, 

since May 2015. Brazil became the 

highest epidemic area and WHO was 

left with no choice but to declare a  

state of emergency after almost 4,000 
newborns were found with Zika 

infections and head anomalies. 

Colombia also showed high infection 

number of up to 600,000-700,000 

patients. The Colombian Ministry of 

Health suggest people to postpone 

their pregnancy for 6-8 months to  

avoid this virus infection.

On February 1
st

, 2016, WHO 

dec la red  Z ika  v i rus  a  Pub l ic  

Health Emergency of International 

Concern. Its director stated that  

this announcement aimed for an 

“on august 
19th, 2016, that 
the situation of 
the Zika virus 

infection in  
4 provinces  
of thailand”

อ้างอิง/References
• Department of Disease Control, Ministry of Public Health 
• Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 
• World Health Organization (WHO)
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ป็นเวลานานหลายปีท่ีคุณเส้าเหมย สุง และคุณวิชิน ลัทธยาพร รอคอยสมาชิก
ตัวน้อยเพื่อเติมเต็มค�าว่า “ครอบครัว” ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น พวกเขาใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุขจนเวลาล่วงเลยมากว่า 5 ปี แต่ดวงใจดวงน้อยท่ีรอคอยก็ไม่มาเสียที 

ท้ังสองจึงตัดสินใจปรึกษาแพทย์เพ่ือช่วยให้สมปรารถนา

baby, tHe faMiLy's 
ComPLeteneSS
ลูกคือความสมบูรณ์ของครอบครัว

คณุวชิิน : ดใีจ เพราะรอมานาน มคีวามตืน่เต้น 
ปนๆ กังวลนิดหน่อยว่าเราจะดูแลเขาได้ดีไหม  
มีการเตรียมตัวหาข้อมูลและเข้าอบรมครรภ์
คุณภาพกับโรงพยาบาลเจตนิน มีปัญหาอะไร 
ก็ถามคุณหมอท่ีฝากครรภ์ไว้ หลักๆ เราเข้าออก 
โรงพยาบาลบ่อยๆ ก็ถามคุณพยาบาลหลายคน 
ท่ีผมถามและเป็นห่วงคือ เรือ่งน�า้หนักคุณแม่เยอะ
ไปไหม เดก็ดิน้มากน้อยไปไหม เรือ่งของอาหาร
เสรมิ แต่ตอนนีผ้มมากังวลว่าคลอดแล้วจะอยูไ่ฟ
อย่างไร (หัวเราะ)

▶ ได้ท�าอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ไหม
คณุเส้าเหมย : ท�าค่ะ กับคุณหมอสมศร ี ได้เจอ
หมอ 3 ครัง้แล้ว ซาวด์ให้ละเอยีดมาก ตอนเห็น
น้องเคล่ือนไหวตื่นเต้น มีความสุขมาก ถามคุณ
หมอหลายอย่าง คุณหมอตอบละเอียดมาก  
คุณหมอบอกน้องสมบูรณ์นะ เราก็ดใีจ
คณุวิชนิ : มอีมน้ิวโชว์ด้วยครบั ดีใจมาก ผมรอ
คุณหมอพูดค�าเดียว น�้าหนักโอเคไหม ทุกอย่าง
ปกต ิพอหมอบอกทุกอย่างปกต ิโล่งใจแล้ว

▶ มีอาการแพ้ท้องไหม
คณุวชิิน : มแีพ้ท้องราวๆ 1 เดือน ช่วงน้ันเขาจมกู
จะไวมาก คนท่ัวไปไม่ได้กล่ินแต่เขาได้กล่ิน อาหาร
บางอย่างได้กล่ินก็รับประทานไม่ได้ น�้าเปล่าซ้ือ
มาลองทุกยีห้่อเขาได้กล่ินหมด เหลืออยู ่2 ยีห้่อท่ี
ดืม่ได้ น่ังรถไม่เกิน 5 นาทีต้องเตรียมถุง เพราะ
เขามอีาการพะอดืพะอม ช่วงแพ้ท้องเราจงึไม่ค่อย
ได้เดนิทางไปไหนกันไกลๆ ตอนน้ันผมสงสารมาก
แต่ไม่รูจ้ะช่วยยงัไง เตม็ท่ีก็ถามว่าอยากกินอะไร
จะขับรถไปซ้ือให้ แต่เขาก็ไม่ยอม อยากได้แต่
อาหารพื้นบ้านของเขา คืออาหารจีนยูนนาน  
ซ่ึงเขาท�าเป็นคนเดยีว รูสู้ตรอยูค่นเดยีว

▶ เตรียมดูแลลูกหลังคลอดไว้อย่างไร
คณุวิชิน : ตอนน้ีคิดว่าคลอดแล้วถ้ายงัหาคนมา
ช่วยเล้ียงไม่ได้คงให้พีส่าวมาช่วยเล้ียง แต่ตอนน้ี
เอาทีละสเต็ป คิดไม่ไกล แต่ผมวางแผนไว้แล้ว 
ต้องเรยีนมาแตร์แน่ๆ (หัวเราะ)

คุณเส้าเหมย สุง อายุ 38 ปี
Mrs.Shaomei Xiong, Age 38 years

คุณวิชิน ลัทธยาพร อายุ 49 ปี
Mr.Vichin Latayapron, Age 49 years

จากท่ีอื่นๆ มาเหมือนกัน แต่รู ้สึกว่าท่ีน่ีโอเค 
เพราะท่ีอื่นก็ยังไล่ตามอยู่ เจตนินคือท่ีหน่ึงของ
เมอืงไทย คนรูจ้กัหลายคนก่อนเลือกท�าท่ีน่ีพวก
เขาก็หาข้อมลูท่ีอืน่มาเยอะแล้วเหมอืนกัน

▶ ประทับใจอะไรที่เจตนินบ้าง
คณุเส้าเหมย : เราหาข้อมลูมาเยอะแล้ว ก็ตกลง
ใจกันว่าเลือกท่ีน่ี เพราะมคีวามอบอุน่ มอีะไรถาม
พยาบาลได้ตลอด คุณหมอก็ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเตม็ท่ี
คณุวชิิน : กับพยาบาลเราคุยกันสนทิใจได้เกือบ
ทุกท่าน มีอะไรก็ถามได้เลย ท่ีอื่นเวลาไปรอคิว 
อยากถามอะไรก็อาจจะเกร็งๆ คุณหมอก็คงตอบ
เหมือนให้ก�าลังใจ แต่ที่นี่สนิทกันแล้วก็คุยตรงๆ 
ง่ายๆ เรารูสึ้กสบายใจกว่า

▶ ความรู้สึกหลังจากได้รับการรักษา
คณุเส้าเหมย : ตอนน้ีตัง้ครรภ์ 6 เดอืนกว่าแล้ว
น้องเป็นผู้หญิง รูสึ้กตืน่เต้นมาก

▶ ท�าไมจึงตัดสินใจเลือกการท�าอ๊ิกซี่
คณุเส้าเหมย : ในความรูสึ้กผู้หญิง แต่งงานแล้ว
ไม่มีลูกก็รู้สึกครอบครัวไม่สมบูรณ์ อยากมีลูก  
ลูกจะท�าให้ครอบครวัของเราสมบูรณ์ขึน้ แต่เรา 
ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ
คณุวชิิน : เรารูจ้กักันมาประมาณ 6 ปี แล้วตกลง
แต่งงานกันได้ 5 ปีแล้ว ก็คิดว่าสาเหตท่ีุท�าให้เรา
มบุีตรยากเพราะเราท�างานยุง่ท้ังคู่ ในส่วนของผม
เมื่อก่อนท�างานเยอะมาก กลับบ้านค่อนข้างดึก 
ความเครยีดก็มส่ีวน การใช้ชวีติประจ�าวนัมส่ีวน
หมด ตวัเขาเองก็มปัีญหานิดหน่อยแต่เป็นสาเหตุ
เล็กๆ การมาท�าเดก็หลอดแก้วท�าให้เราร่นระยะ
เวลา ท�าให้เราสบายใจข้ึนด้วย ซ่ึงคุณหมอแนะน�า
ให้ท�าอิก๊ซ่ีแบบปกต ิท�าอิก๊ซ่ีได้ตวัอ่อนเยอะหน่อย 
และเป็นวธิท่ีีสามารถประสบความส�าเรจ็ได้สูง

▶ เหตุผลที่เลือกรักษาที่โรงพยาบาลเจตนิน
คณุเส้าเหมย : มัน่ใจกับท่ีน่ี มห้ีองแล็บท่ีดท่ีีสุด
คุณวิชิน : ผมเช่ือในตัวคุณหมอ ผมเคยไปถาม



www.jetanin.com  |  25  |

F
or several years, Mrs.Shaomei Xiong and Mr.Vichin Latayapron 
have been waiting for the blessing of having a baby to make their 
"family" even more complete. They live a happy life for over five 

years, but their dream has not yet came true. Eventually, they  
decided to consult a doctor to find a way to have their wish fulfilled.

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

after child birth.

▶ Have you done a 4D ultrasound?
Mrs.shaomei: Yes, I  have that with  

Dr.Somsri. We met her 3 times now and she 

did a very thorough ultrasound every time. 

Seeing the movement of my baby makes me 

very happy. I asked her tons of questions and 

she responded each and every one of them 

very clearly. She told me that the baby is 

healthy and I'm very happy.

Mr.Vichin: It sucked its thumb to show us. 

I'm very happy too. What I've been waiting to 

hear from the doctor is if the weight is okay 

and if everything is normal, when she said so, 

it's such a relief really.

▶ Any morning sickness?
Mr.Vichin: It had been about a month that 

she had the morning sickness. She was very 

sharp-nosed that she could smell what no 

other can. She couldn't eat some food 

because of their smells. She could drink only 

two brands of water as all other brands were 

too smelly to her. She needed to bring a plastic 

bag for any longer-than-5-minutes ride as she 

easily felt sick, so we hardly went anywhere. 

I really felt pity for her but there was nothing 

much I could do. I offered to go buy any food 

she may like to eat but she refused all the time. 

She only had an appetite for her traditional 

dishes, which was Yunnan food. and she was 

the only one who can cook them.

▶ Any plan after the birth?
Mr.Vichin: I think if we can't find any nanny, 

my sister will be the one to help. However, we 

will go just step by step for now, and no long 

term plan but she will definitely go to Mater 

Dei School (laughing).

▶ Any thought for those unsuccessful 
couples? 
Mr.Vichin: If you have an infertile problem, 

please don't hesitate. Just come in to get 

investigated and consult with the doctor and 

your time will be saved. The more you age, 

the more IvF is difficult. Please at least come 

to talk to the doctor for the information and 

you can make a decision later.

They also have another remaining healthy 

embryo as a result, which they plan to bring 

one more life adding more happiness to their 

family in the future. 

▶ ฝากอะไรถึงคู ่ท่ียังไม่ประสบความส�าเร็จ 

ในการตั้งครรภ์
คุณวิชิน : ถ้ามีปัญหามีลูกยาก อย่าเสียเวลา 
ลองผิดลองถกูครบั ลองมาตรวจ มาปรกึษากับ
คุณหมอก่อน เพราะอายุยิ่งมากการท�าเด็ก 
หลอดแก้วก็จะยิง่ยาก มาคุยกับหมอ มาเอาข้อมลู
ก่อนแล้วค่อยตดัสินใจนะครบั

ตอนน้ีนอกจากจะมลูีกสมความต้ังใจแล้ว พวกเขา
ยงัเหลือตวัอ่อนท่ีสมบูรณ์อกี 1 ตวั ซ่ึงแน่นอนว่า 
ในอนาคตถ้าจะมีสมาชิกเพ่ิมอีกสักคนก็คงจะ
ไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป 

▶ Why did you choose ICSI?
Mrs.shaomei: life after marriage, without 

children, is incomplete in the women's eye. 

I want to have children too as they will 

complete our family even more. However, 

we've left this matter in the hand of the nature 

all along.

Mr.Vichin: We've known each other for about 

6 years and our knot was tied 5 years ago. 

I thought that the reason for our infertility came 

from us both being very busy person. In the 

past, I worked so hard and came home rather 

late at night. The stress also contributed here 

and our daily lifestyles too. She did have some 

problems, but not that serious. The IvF allows 

us to shorten the waiting time. It also relieves 

us. The doctor suggests us to go for a regular 

ICSI, which will create a number of embryos 

and it is a method that can be highly successful.

▶ The reason that you chose Jetanin 

Hospital. 
Mrs.shaomei: I'm pretty confident in getting 

a treatment here. It has the best lab in town.

Mr.Vichin: I trust the doctors. I went to many 

hospitals and I feel this is the right place as 

the others are steps behind. Jetanin is the 

best in Thailand. Many of my friends who 

chose to take a treatment here before us also 

did a lot of research as well.

▶ What impresses you at Jetanin?
Mrs.shaomei: We made a lot of research 

and compared against each other. Then we 

mutually agreed to choose this hospital 

because of its cordiality. We can always ask 

the nurses should we have any questions. The 

doctors also do their best to help.

Mr.Vichin: We are much closer to almost 

every nurse here, compared to anywhere else. 

We can ask them anything, which we may feel 

awkward to ask elsewhere. The doctor might 

try to encourage us with their answers but 

when you are very familiar with the doctor,  

like we are here, things will go much smoother. 

We can discuss things in a simple and 

straightforward way. We feel comfortable here.

▶ How do you feel after the treatment?
Mrs.shaomei: I'm six-month pregnant now 

with a baby girl. I'm so excited.

Mr.Vichin: I'm so glad. Our long waiting is 

now over. It's kind of a mix feeling between 

excitement and a little worry if we can take a 

good care of our baby. We've done a lot of 

homework and attended Quality Pregnancy 

training with Jetanin Hospital. We would ask 

our obstetrician if anything. as we visit the 

hospital quite frequently, we ask many of the 

nurses we met too. My concerns as well as 

my regular questions are whether my wife 

gains too much weight? Is the baby kicking 

too often or too few? What supplements 

should she eat? Now I'm starting to worry how 

she would belying by the fire after child birth.  

It's a traditional practice for Thai women  
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ขอบคณุครอบครวั “มาร์ธงั” ท่ีให้เกียรตเิปิดใจถึงเรือ่งราวก่อนท่ีจะประสบความส�าเรจ็ 
กับการมีสมาชิกใหม่เกิดข้ึนทีเดียวถึงสองคน เพราะกว่าจะมาถึงวันท่ีท้ังคู่เล่าด้วย
รอยย้ิมเปี่ยมสุข คุณกัญทิพา และสามี คุณกีโยมม์ มาร์ธัง ชาวฝรั่งเศส ท้ังสอง

ต้องเสียน�า้ตาหลายคราจากการเสียลูกน้อยในครรภ์ แต่วนันีพ้วกเขาก�าลังมีความสุขท่ีสุด

an endurIngLy Long 
journey, But pRoveD 
tHe Most woRtHy one
การเดินทางที่ยาวนานแต่คุ้มค่าท่ีสุด

▶ คุณเจอกันที่ไหน และแต่งงานมานาน
เท่าไหร่ถึงอยากมีลูก
คุณกีโยมม์ : ผมท�างานอยู ่ ท่ีเซ่ียงไฮ  ้
มา 10 ปี แล้วก็พบกับเธอท่ีน่ัน แล้วก็
แต่งงานกันเมื่อปี 2010 เราจัดงานแต่ง 
ท้ังท่ีเซ่ียงไฮ้และท่ีไทย
คุณกัญทิพา : ก่อนหน้าน้ันกินยาคุม 
มาตลอด พอตั้งใจจะมีลูกก็หยุดยาคุม
ก่อน 6 เดือน ช่วง 2 ปีแรกเราก็ปล่อย 
ตามธรรมชาต ิแต่พอปี 2012 ก็ยงัไม่มา 
ตอนน้ันดิฉันอายุ 33 ปี แล้วประวัติ
ครอบครัวพี่น ้องมี ลูกยากหมดเลย  
จงึตดัสินใจบินกลับมาหาหมอท่ีเมอืงไทย 
และเริม่รูจ้กัการท�า IVF

▶ ก่อนจะมารู้จักเจตนิน เคยรักษา
ที่ไหนมาบ้าง
คณุกัญทิพา : ลองมาหลายท่ีเหมอืนกัน 
ครัง้แรกตดิประมาณ  8 สัปดาห์แล้วแท้ง 
ตอนน้ันมาท�าก็บินไปๆ กลับๆ ไทยกับ
เซ่ียงไฮ้ พอหลุดเราเลยรอแป๊บหน่ึง 
ประมาณปี 2014 ลองท�าท่ีเซ่ียงไฮ้ด้วย 
เพราะไม ่อยากไปๆ กลับๆ แล ้วมี
ประสบการณ์ไม่ดคืีอท�าแล้วไม่ตดิ ตอนน้ัน 
เราท�างานหนักทั้งคู่ วันละ 12 ชั่วโมง

พอปี 2015 ดฉินัอาย ุ36 แล้ว ก็คุยกัน 
ว่าเราต้องเอาจรงิแล้ว จงึลาออกจากงาน
ท่ี เ ซ่ี ย ง ไ ฮ ้ ม าหา คุณหมอ ท่ี เจต นิน  
ได้ยินมาจากเพื่อนๆ ว่าท่ีน่ีคือเบอร์ 1  
ของประเทศ ตอนมาพบกับคุณหมอเราก็
ไม่ค่อยได้เตรยีมตวั ไข่ก็ไม่มเีลย คุณหมอ
เลยให้พักร่างกายก่อน ระหว่างน้ันก็มีไป
หาหมอแผนจนีท่ีเยาวราชกินยาจนี 5 - 6 
เดือน โชคดีมากคุณแม่ไปไหว้พระกับ 
คุณหมอสมเจตน์ท่ีพม่าเลยรู้จักกัน แล้ว
เพื่อนดิฉันเคยรักษากับคุณหมอก็ติด  
ก็เลยเลือกรกัษากับคุณหมอสมเจตน์ค่ะ

▶ คณุหมอแนะน�าการรักษาอย่างไรบ้าง
คณุกัญทิพา : คุณหมอบอกว่าร่างกายเรา
ผลิตไข่ไม่ดี ส่วนฝ่ายชายปกติ คุณหมอ 
ให้ยาบ�ารุงมากิน แนะน�าให้ออกก�าลังกาย 
เล่นโยคะ พยายามอย่าเครยีด ดแูลตวัเอง
แบบน้ีอยู่หลายเดือน พอไปพบคุณหมอ
อกีที คุณหมอแนะน�าท�าอิก๊ซ่ีตัง้แต่แรกเลย 
ได้ตวัอ่อนท้ังหมด 2 ตวัก็อิก๊ซ่ีเลย เอาให้
ชัวร์ไปเลยดีกว่าเพราะไข่เราน้อยมาก  
ถามว่าโอเคไหม เราก็โอเค ถ้ามนัจะเพิม่
ความเป็นไปได้ในการมีลูก จากน้ันคุณหมอ 
แนะน�าให้ไปเท่ียว ผ่อนคลาย คุณหมอจะ
โทรมาบอกทุกวันว่าได้ไข่เท่าน้ันเท่าน้ี 
คุณหมอก็ลุ้นไปด้วยกันกับเรา ตอนน้ัน 
เราไปเ ท่ียวทะเลก็รอโทรศัพท ์จาก 
คุณหมอหรือพยาบาล ซ่ึงโทรมาอัพเดต
ทุกวนั เหมอืนเขาลุ้นกันทุกคน
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เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

▶ นาทีที่รู้ผลว่าส�าเร็จแล้วรู้สึกอย่างไร
คุณกัญทิพา : ตอนไปฟังผลมีคุณแม่ 
กับพี่สาวไปด้วย คุณสามีอยู ่ท่ีเซ่ียงไฮ้  
พอรูว่้าได้ลูกแฝดเขาท้ังตกใจและดใีจมาก 
เพราะท�ามา 4 รอบแล้ว ส�าเร็จสักที  
คุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสน้อยท่ีจะติดคู่ 
ตอนน้ีอายุครรภ์ 8 เดือนแล้ว ตอนโทร 
ไปบอกคุณสามเีขาร้องไห้ดใีจมาก พ่อแม่
เขาก็ดีใจมากเพราะเป็นหลานคนแรก 
ตอนท่ีไปอลัตราซาวด์ตืน่เต้นมาก ดไูม่เป็น
หรอกค่ะแต่คุณหมอก็ช่วยแนะน�า บอกว่า
แขง็แรง ลูกแฝดได้ยนีพ่อเขาตวัใหญ่มาก 
แถมยงัได้แฝดชาย-หญิงด้วย ตืน่เต้นและ
ดใีจท่ีสุดค่ะ

▶ ช่วงตั้งครรภ์ดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
คณุกัญทิพา : คุณหมอให้อยูบ้่านพกัผ่อน 
เพราะเราไม่ได้ต้ังท้องธรรมชาตแิละไม่ได้
อาย ุ20 กว่า แล้วตรวจเจอเบาหวานด้วย
แต่ไม่เป็นไรมากค่ะ ตอนนีคุ้ณสามก็ีดูแล
อย่างไข่ในหิน ปรนนิบัติอย่างดีมาก  
คุณหมอไม่ให้ออกก�าลังกาย ไม่ให้เดิน
เยอะ ไม่ให้แอคทีฟเหมือนคนอื่น ให้ใช ้
ชวีติเบาๆ อยูบ้่าน พอช่วงท้องแก่คุณสามี
ก็ย้ายกลับมาอยูด้่วยท่ีกรงุเทพฯ

▶ มีการวางแผนให้สมาชิกใหม่อย่างไร
คุณกีโยมม์ : เราเป็นคู่พ่อแม่ท่ีมีสอง
วฒันธรรม เลยอยากให้ลูกเตบิโตโดยไม่มี
ความขดัแย้งในเรือ่งวฒันธรรม ประเพณี 
ภาษา สังคม แล้วอยากให้เขาได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้ังประเทศฝรั่งเศสและ
ประเทศไทย อยากให้ลูกได้ความเป็นเรา
ท้ังคู่ อย่างศาสนาก็ต้องเข้าใจท้ังครสิต์และ
พุทธ และต้องพูดได้ท้ังภาษาไทยและ
ฝรัง่เศส อกีภาษาคือภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษาของพ่อและแม่ ท่ีใช ้ ส่ือสารกัน  

พวกเราเลือกซ้ือบ้านอยูท่ี่เมอืงไทย เพราะ
ท่ีผ่านมาย้ายประเทศไปเร่ือย เราท�างาน
หาเงินใช้ชีวิตสนุกสนาน พอมีลูกก็เริ่ม 
คิดว่าเราต้องมีบ้านนะ และเราเลือก
ประเทศไทย

▶ ฝากให้ก�าลังใจคู่ที่ยังไม่ประสบความ
ส�าเร็จในการตั้งครรภ์
คุณกีโยมม์ : เราท�ามาหลายครั้งแต  ่
ไม่ประสบความส�าเรจ็ จนเม่ือกรกฎาคม 
2015 อยู่เซ่ียงไฮ้ เราท�างานหนักและ
ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน  
วนัหน่ึงมาฉกุคิดว่าเราประสบความส�าเรจ็
ในชีวิตการงานก็จริง แต่วันท่ีเราตาย  
เราไม่ได้ตายกับหน้าท่ีการงาน เพือ่นร่วมงาน 
ไม่ได้มาเฝ้าเราอยูท่ี่ข้างเตยีง แล้วอะไรล่ะ
ท่ีเราคิดอยากประสบความส�าเร็จ ก็คือ
ครอบครัวน่ันเอง หมอท่ีเซ่ียงไฮ้บอกว่า
เธอมไีข่ท่ีอยูใ่นร่างกายน้อยมากๆ น้อยจน
หมอบอกว่า โอกาสแทบจะเป็นศูนย์  
ตอนน้ันเรามาคิดว่า เราไม่มเีวลาท่ีจะเสีย
อกีต่อไปแล้ว
คณุกัญทิพา : เราเข้าใจว่าคนอยากมก็ีคือ
อยากม ี มนักลายเป็นเอาท้ังกายใจไปทุ่ม 
แต่ถ้าเรายังท�างานหนักยังไงมันก็ไม่เวิร์ก 
ลองให้เวลาตัวเองท�าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด 
เพราะถ้าปล่อยไปแบบไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ 
ก็เครยีดตลอด เราต้องวางแผนท�าให้เตม็
ท่ี กินอาหารดีๆ  ดแูลสุขภาพ ถ้าถงึวนัท่ี
เราอายุมากขึ้นจนมีลูกไม่ได้จริงๆ จะได ้
ไม่ต้องมาคิดว่าเรายังไม่ได้ท�าอันน้ันลอง
อันน้ีเลย ดิฉันรู้จักหลายคนท่ีอยากมีลูก 
แต ่ เขาได ้ท�า ทุกวิถีทางแล ้วหรือยัง  
ฝากก�าลังใจไปให้อย่าเพิ่งท้อ ลองไปพบ
คุณหมอ ปรึกษาแนวทางในการรักษา  
มนัไม่ใช่เรือ่งเกินความคาดหมาย ถ้าเรามี
ความมุง่มัน่เราต้องท�าได้ 

t
oday, we're honoured to welcome 
"Martin" family, Mrs.Guntipa Martin 
and her French husband Mr.Guillaume 

Martin, as our special guests. They will share 
us the story before they can finally wear a 
big smile on their faces for successfully 
adding two new members to their family. 
After having been through tears several 
times from losing babies, they eventually 
find a happy ending and become the happiest 
couple in town.

▶ Where did you meet and for how 
long after the marriage that you plan 
for a child?
Mr.guillaume : I had been working in 

Shanghai for 10 years and I met her 

there. We got married in 2010 and the 

ceremonies were held both in Shanghai 

and Thailand.

Mrs.guntipa : I had taken birth-control 

pills all along and stopped it 6 months 

before we started our reproductive 

intention. We left this matter into the 

nature's hand during the first two years, 

but it wasn't successful. until 2012, 

with my age and my family's infertile 

records, we decided to fly back to  

see the doctor in Thailand and learnt  

about IvF.

▶ Have you ever been treated 
anywhere before Jetanin?
Mrs.guntipa : We've tried many 

places before, to be honest. The first 

attempt was successful but we lost  

the baby just eight weeks right after 

that. at that time, we went back and 

forth between Thailand and Shanghai. 

We took a break for a while after such 

disappointment. Later on in 2014, we 
tried again in Shanghai to avoid 

frequent travels and yet we still failed. 

It may be because of our hard work as 

we were both working 12 hours a day 

at that time.

When I turned 36 in 2015, we had 

a talk that we had to take this matter 

seriously now. He then quit his job in 

คุณกัญทิพา มาร์ธัง อายุ 37 ปี
Mrs.Guntipa Martin, Age 37 years
คุณกีโยมม์ มาร์ธัง อายุ 38 ปี
Mr.Guillaume Martin, Age 38 years
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be successful? It is the family. The 

doctor in Shanghai said that she had 

extremely few reserve eggs in her body 

that the chances were almost zero.  

We then thought that we couldn't 

waste no more time.

Mrs.guntipa : We understand how it 

feels like to want to have kids. It turns 

out that we put our body and mind into 

it. But if we're still working hard, it's 

really not going to work anyway. Give 
yourself time to do everything at your 

best. If you let things go without a plan, 

you'll be stressful all the time. We need 

to plan it very carefully, eat good food, 

and take care of our health. If we 

became old and couldn't really have a 

kid, we won't regret the things we 

haven't done. I know many people who 

want to have children, but have they 

given their all yet? I want to encourage 

them please just don't give up. They 

should try going to consult a doctor. It 

has nothing to do with miracle at all. 

Where there is a will, there is a way. 

during the ultrasound even I couldn't 

understand anything but the doctor 

kindly explained it all. He said the twin 

were healthy. They must have got their 

papa's genes, so they're so big. 

They're even boy and girl twin. How 

could I be any happier?

▶ How do you take care of yourself 
during the pregnancy?
Mrs.guntipa : The doctor asks me to 

stay home and rest because I don't get 

pregnant naturally and no longer in my 

twenties. I'm also diagnosed with 

diabetes, but it's not that serious. Now 

my husband treats me with too well. 

I feel kind of overprotected. The doctor 

asks me not to exercise, not to walk a 

lot, and stay less active than others. I 

just simply need to live an easy life at 

home. My husband moved back to 

Bangkok when I was far gone in my 

pregnancy.

▶ Any plan for your new members?
Mr.guillaume : We are parents of  

two cultures. I want my kids to grow 

up without any conflict in cultural, 

traditional, language, and social 

aspects. I want them to learn both  

the histories of France and Thailand. I 

want them to be like us. They must 

understand Christianity and Buddhism 

and speak both Thai and French as 

well as English, which is the language 

their parents use to communicate with 

each other. We choose to settle down 

in Thailand as we used to move to 

many places and worked and lived our 

lives to the fullest. Once we knew 

we're having kids, we started to think 

that we'd need a home and we chose 

Thailand.

▶ Any encouragement for those who 
have not achieved their goal yet?
Mr.guillaume : We did several 

attempts without success. until July 

2015, we were working hard and 

successful in our careers in Shanghai. 

One day, we realized that we did 

succeed in the job, but the day we die, 

we won't die with it. Our colleagues 

won't stay besides our dead-beds.  

So, what should we really achieve to 

Shanghai and came to see the doctor 

here in Jetanin. We heard from our 

friends that this is the number one in 

the country. We were not well-

prepared at all and I had no eggs, so 

the doctor advised me to take a rest 

first. In that while, I also took a traditional 

Chinese medicine from China Town for 

5-6 months. luckily, my mom went to 

the same trip with Dr. Somjate to 

Myanmar, so they know each other. I 

also have a friend who had a successful 

result with him. I decided so easily to 

receive the treatment with Dr. Somjate.

▶ How does the doctor suggest you 
during the treatment?
Mrs.guntipa : He told us that my body 

has a poor egg production and my 

husband is in perfect condition. He 

prescribed me some medicines and 

also suggested me to get some 

exercises, go to yoga class, and avoid 

stress. I was taking a very good care 

of myself for months and came back 

to see the doctor again. He suggested 

us to go for the ICSI from the start and 

we got two embryos. They were all 

taken just to make sure because I had 

very few eggs. We were okay with that 

as it may increase the possibility for us 

to have a child.

after that, the doctor advised us to 

go for a trip and chill out. He called us 

on a daily basis about the progress. He 

was into this as much as us. We were 

by the beach waiting for an update from 

either the doctor or the nurse every 

day. It was as if they were all with us.

▶ How did you feel the moment you 
knew the result?
Mrs.guntipa : I went for the result with 

my mom and my sister while my 

husband was in Shanghai. When he 

knew he had a twin, he was shocked 

and overwhelmed as we had failed  

for four times already so he couldn't 

expect that. He even burst into tears 

with joy. The doctor also said that  

the chance was really slim for us  

to have a twin. I'm now eight-month 

pregnant. My husband's parents are 

happy too because these are their first 

grandchildren. I was extremely excited 

“It has nothing 
to do with 
miracle at all. 
where there is 
a will, there is 
a way”
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Need to kNow 
มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ยืนยัน 
แล้ว 1,030 ดวง และรอการยืนยันอีก 4,696 ดวง  
ซึ่งในจ�านวนนี้อาจมีดาวที่ส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้
There is discovery of 1,030 exoplanets that have  

been confirmed while the other 4,696 are still waiting  
for confirmation. among these, some may be liveable.

ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ด า ว อั งค า ร
เท่านั้นแต่มนุษย์ยังมองไป
ไกลแสนไกลในอวกาศเพื่อ
คน้หาบา้นหลังต่อไปของเรา 
และตอนนี้มีดาวสองดวงท่ี
คณุควรท�าความรูจ้กัเอาไว้  
เผื่อได้ไปเยือน
Apart from the Mars,  
humans look over the 
space beyond to find 
their next home. Here 
are two planets you 
should know of just in 
case we have a chance 
to be there.

Source / แหล่งที่มา  msn.com

eaRtH 2.0
kepler-452b

proxima b

Habitable ZoNe
เราเรียกบริเวณระยะห่างท่ีพอเหมาะท่ีจะพบน�้าเป็นของเหลวได้ว่า Habitable Zone เราพบว่า 
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องอาศัยน�้าในสภาพของเหลว ดังนั้น หากเราต้องการพบส่ิงมีชีวิตนอกโลก 
ส่ิงแรกท่ีจะพยายามหาดูก็คือดาวเคราะห์ท่ีมีน�้า แต่หากดาวเคราะห์ดวงนั้นอยู ่ใกล้ดาวฤกษ์ 
เกินไปน�้าก็จะระเหยเป็นไอไปหมด และหากอยู่ไกลเกินไปน�้าก็จะเป็นน�้าแข็งไปหมด
We call the range of orbits around a star within which a planetary surface can support 

liquid water “Habitable Zone”. We have found that all lives on earth rely on liquid  

water. Therefore, if we want to find creatures outside the Earth, the first thing we need 

to search for is a planet that has water. However, if such planet is too close to a star, 

water can evaporate. Yet, if it is too far, water will become freeze. 

 เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าโลก  
60 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ G2 
(คล้ายดวงอาทิตย์ของเรา) 385 วัน
 บนพื้นผิวอาจมีภูเขาไฟท่ียังคุกรุ่น ทะเล 
แสงแดด เน่ืองจากอยู ่บริเวณระยะห่างท่ี 
พอเหมาะเหมือนโลกกับดวงอาทิตย์
 ยงัไม่ทราบว่ามสีภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 
หรืออาจจะมี/ไม่มี มนุษย์ต่างดาวก็ได้
 อยู่ห่างจากโลก 1,400 ปีแสง หากใช้
เทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันต้องใช ้เวลา 
เดนิทาง 25 ล้านปี
 It is the planet that is bigger than the 

earth up to 60%, orbiting the Sun-like 

star G2 about 385 days;
 On its surface, there might be active 

volcanoes, seas, and sunlight as it is far 

from the Sun in similar distance as the 

Earth; 
 It is still unknown how the environment 

on the planet looks like. Probably there 

are aliens on the planet, or probably not. 

 The planet is away from the Earth 

about 1,400 l ight-years. Current 
aerospace technology might take time 

about 25 million years to go there. 

 มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1.3 เท่า เป็นดาว
บริวารของดาวฤกษ์ Proxima Centauri  
โดยใช้เวลา 11 วัน ในการโคจรรอบดาวฤกษ์
ของมัน
 อยู่ห่างจากโลก 4.2 ปีแสง หรือประมาณ 
40 ล้านล้านกิโลเมตร แต่ก็ยังใกล้พอที่มนุษย์
จะส่งยานอวกาศไปเยือน
 โครงการ Breakthrough Starshot จะส่ง
ยานอวกาศจิว๋ท่ีสามารถเดินทางด้วยความเรว็
เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ของความเรว็แสง คือราว 
215.8 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมง ต้องใช้เวลา 
20-25 ปี จึงจะไปถึง Proxima b และใช้เวลา
อีก 4 ปี เพื่อส่งภาพถ่ายกลับมายังโลก
 Proxima B is 1.3 times bigger than 

the Earth. It is a satellite of the Proxima 

Centauri, orbiting around its star about 

11 days.

 It is far from the Earth about 4.2 light-
years or about 40 trillion kilometres. It is 
close enough for humans to send a 

spaceship, though. 

 The Breakthough Starshot Project 

will launch a tiny spaceship that can 

travel as fast as 20% of the speed of light, 

about 215.8 million kilometres per hour. 

It will take around 20 – 25 years to reach 
the Proxima B and take another 4 years 
to send photos back to the Earth.
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ฟังเพลงตอนท�างานไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลาย แต่ยัง
ช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ ถ ้าเลือก 
ฟังเพลงให ้ถูกแนว โดยการศึกษาล ่าสุดจาก
มหาวทิยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ ค้นพบว่า 
การฟังเพลงส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท�างาน  
ย่ิงถ้าหากเป็นงานท่ีต้องท�าซ�้า ๆ เป็นกิจวัตร เช่น  
การเช็กอีเมล การคีย์ข้อมูล การฟังเพลงจะช่วย
ท�าให้เราท�างานเหล่านี้ได้เร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

เลือกฟังเพลงตอนทำางานให้ถูกแนว 
ช่วยให้ ไอเดียพุ่งกระฉูด

Listening to music not only makes you relax, 
but it also increases your productivity. You 
need to make a right choice, though. Latest 
studies from the University of Birmingham, 
England, suggest that music is effective in 
raising efficiency in work, especially those 
repetitive ones, such as checking emails and 
filling out data. Listening to music will make 
your task go by that much faster and more 
accurate.

rIghT musIc 
foR MoRe pRoDuctivity

Source / แหล่งที่มา : businessinsider.com

Songs that include sounds 
of nature help boost moods 
and focus

la tes t  s tud ies  o f  Rensse laer 

Polytechnic Institute suggest that 

listening to songs that feature sounds 

of nature could boost moods and 

focus. The studies show that songs that 

have natural elements could soothe 

subjects’ minds, increase their learning 

ability and concentration, directly 

affecting their working efficiency. 

Moreover, these sounds are kind of 

white noise, which will not disturb  

brain functioning. The researchers 

recommended that sounds of water 

are the best. 

เพลงที่มีเสียงของธรรมชาติ
ช่วยให้อารมณ์ดีและมีสมาธิ
การศึกษาล่าสุดของสถาบันเรนส์เซลแลร์ 
โพลีเทคนิคพบว่า การฟังเพลงท่ีมีเสียง
ประกอบจากเสียงของธรรมชาต ิสามารถ
ช่วยให้ผู้ฟังอารมณ์ดีและมีสมาธิในการ
ท�างานมากขึ้น โดยในการวิจัยน้ันแสดง
ให้เห็นว่า เสียงธรรมชาติท่ีอยู่ในเพลง 
ช่วยให้อาสาสมัครมีจิตใจสงบลง มีการ
เรียนรู้และสมาธิท่ีดียิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการท�างาน ขณะที่เสียง
เหล่าน้ีก็ยังเป็นเสียงในแบบท่ีเรียกว่า 
“White noise” ซึ่งจะไม่ไปรบกวนการ
ท�างานของสมองอีกด้วย ท้ังน้ี นักวิจัย 
แนะน�าว่า ถ้าอยากให้ได้ผลดีท่ีสุดก็ควร
ฟังเสียงน�้าไหล
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“เพลงที่มี
จังหวะที่เร็ว
และเร้าใจ 
สามารถช่วย
ให้ท�างานมี
ประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น”

สแกนเพื่อฟังดนตรีแบบบาโรก
Scan to listen to Baroque music

work at full capacity. 

However ,  researchers  f rom 

Xinzhuang University in Taiwan show 
different results. They found that those 

who listen to the songs they strongly 

like or dislike could distract them. 

Therefore, music you’re ambivalent 

about could be best.

จังหวะของเพลงก็ส�าคัญ
ต่อการท�างานของสมอง
ไม่เพียงแต่เสียงประกอบหรือโน้ตเพลง
เท่าน้ันท่ีมีผลต่อการท�างาน แต่จังหวะ
ของเพลงก็มส่ีวนส�าคัญต่อการท�างานของ
สมอง โดยการศึกษาจากนักวิจัยชาว
แคนาดาพบว่า เพลงที่มีจังหวะที่เร็วและ
เร ้าใจ สามารถช่วยให ้การท�างานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้ 

ยังมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
แมรีแลนด์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
และโรงพยาบาลฮาร์เบอร์ในบัลติมอร์  
ซ่ึงพบว่า เพลงท่ีเหมาะกับการฟังเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างานควรเป็นดนตรี
แบบบาโรก (Baroque music) เพราะ 
จะช่วยให้สมองผ่อนคลายความเครยีดได้
ดีกว่าเพลงในแนวอื่นๆ

Music tempo matters

Not only featured sounds or melodies 

can affect productivity, music tempo 

can have varying effects on brain 

functioning. a study by Canadian 

researchers found that listening to  

up-tempo music could result in better 

performance. 

In addition, studies from the university 

of  Mary land,  the univers i ty  of 

Pennsylvania Health System and 

Harbor Hospital in Baltimore suggest 

that baroque music could increase 

productivity since it helps brain relax 

better than other genres of music. 

ระดับความดัง
ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิ
ไม่ใช่แค่แนวเพลงเท่าน้ัน แต่ระดบัความดงั 
ของเสียงก็มีส่วนส�าคัญในเรื่องของสมาธิ
อีกด ้วย ซ่ึงในเรื่ อง น้ีมหาวิทยาลัย
อลิลินอยส์ มหาวทิยาลัยบริตชิ โคลัมเบีย 
และมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ต่างก็พบว่า 
ระดับเสียงเพลงท่ีเหมาะสมสามารถช่วย
สร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ดี ก็คือระดับ
เสียงปานกลาง เพราะสามารถกระตุ้นให้
สมองคิดและประมวลผลได้ดยีิง่ขึน้ ดงัน้ัน
ควรฟังในระดับความดังท่ีพอเหมาะ 
ซ่ึงวัดได้ง่ายๆ โดยเสียงจะต้องไม่เบา 
จนได้ยนิเสียงพดูคุย แต่ก็ไม่ควรดงัไปกว่า
เสียงของเครื่องตัดหญ้า หรืออยู่ในช่วง
ระหว่าง 60-80 เดซิเบลนั่นเอง

Volume directly affects 

concentration

apart from music genre, sound volume 

can take effect to concentration. 

Researchers from the university of 

I l l inois, the university of British 

Columbia, and the university of virginia 

found that moderate sound volume can 

help boost creativity as it can enhance 

cognitive functioning. accordingly, to 

enhance your brain’s functioning, just 

turn the volume to the right level-not 

so soft that you can hear people talking, 

but not louder than a lawn mower 

working. let’s say it should be right 

between 60-80 decibels. 

เพลงบรรเลง
ดีกว่าเพลงที่มีเนื้อร้อง
แม้ว่าการฟังเพลงจะท�าให้เรามีสมาธิ 
ได้มากขึ้น แต่เพลงท่ีมีเน้ือร้องก็อาจจะ
ท�าให้สมองถูกรบกวนได้ โดยการศึกษา
จากบริษัท เคมบริดจ์ ซาวด์ แมเนจเมนท์
พบว่า เสียงเพลงบรรเลงน้ันจะไม่เข้าไป
รบกวนสมอง แต่เพลงท่ีมเีน้ือร้องจะท�าให้
ผู้ฟังสามารถไขว้เขว และท�าให้ผู้ฟังหันไป
สนใจกับเสียงพดูคุยรอบข้างมากกว่างาน
ที่ท�าอยู่ตรงหน้าง่ายกว่าปกติ

Songs without lyrics are better
although listening to music can 

enhance concentration, songs with 

lyrics can distract brain functioning. 

Research from Cambridge Sound 

M a n a g e m e n t  d i s c o v e r s  t h a t 

instrumental music will not cause 

distraction while songs with lyrics can 

distract listeners and make them simply 

shift focus away from the works they 

are doing to the words in the songs.

เพลงที่ชอบ
ช่วยพาสมองโลดแล่น
การได้ฟังเพลงท่ีชอบไม่ได้แค่ช่วยให้เรา
รู้สึกผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมอง
ของเราโลดแล่นได้มากขึ้นเช่นกัน เรื่องน้ี
ถูกยืนยันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เทเรซา 
เลซิอุก แห่งมหาวิทยาลัยไมอามี ว่าการ
เลือกฟังเพลงตามความชอบน้ันมีความ
ส�าคัญ โดยเฉพาะกับคนท�างาน จะช่วยให้
งานท่ีท�าเสร็จไวยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช ่วย
สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ได้อีกด้วย เพราะ
เม่ือได้ฟังเพลงท่ีชอบแล้วเราก็จะรู ้สึก
อารมณ์ดแีละผ่อนคลายลง จนท�าให้สมอง
ท�างานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

แต่ก็ยังมผีลการวจิยัจากมหาวทิยาลัย
ซินจวงในไต้หวันซ่ึงให้ผลท่ีแตกต่างกัน 
โดยพบว่าหากผูท่ี้ท�างานได้ฟังเพลงท่ีชอบ
มากๆ หรือไม่ชอบมากๆ อาจท�าให้สมาธิ
ของผู้ฟังไขว้เขวได้เช่นเดียวกัน ดังน้ัน  
ทางที่ดีก็ฟังเพลงแนวกลางๆ ดีกว่า

Your favourite songs can boost 
your brainpower
listening to your favourite songs not 

only makes you relax, but it also boosts 

your brainpower. This statement is 

confirmed by Teresa lesiuk, an 

assistant professor at the university of 

Miami. She revealed that personal 

choice in music is important. It will help 

get the job done more quickly and 

boost creativity. When we listen to 

music we like, we will be in good mood 

and relax. as a result, our brains can 
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10 เทคนิคช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เราทุกคนคงจะต้องเจอกับสถานการณ์สมองตัน เช่น คิดงานไม่ออก ไม่มีแรงบันดาลใจ 
หรืออะไรก็ตามที่ท�าให้เรารู้สึกว่า “คิดไม่ออก” มีอยู่หลายวิธีท่ีจะช่วยให้หลอดไฟในหัว 
ของคุณมัน “ปิ๊ง” ขึ้นมาได้ บทความนี้ขอน�าเสนอเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ท่ีจะช่วยให้คุณ
ระเบิดความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้
In some stage, we all experience a ‘creative block’. For example, you just 
can’t come up with any new ideas, you have no inspiration, or you just  
feel like ‘your brain goes blank’.  Actually, there are many ways to ‘spark’ 
creativity. In this article, we will give you a few tips to stimulate your  
creativity. 

10 TechnIques 
to Boost cReativity
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1. ค้นหาสิ่งที่อยากท�า
เริม่จากค้นหางานอดิเรกหรอืเลือกท�าอาชพี
ท่ีคุณถนัดและมคีวามสนใจ หรอืส่ิงท่ีคิดว่า
คุณอยากจะท�า เพราะรูสึ้กว่า “ฉนัเกิดมา
เพื่อส่ิงน้ี” ซ่ึงมันก็อาจจะเป็นได ้ ท้ัง  
การเขยีน ถ่ายรปู วาด ป้ัน ออกแบบ และ
อืน่ๆ อกีมากมาย ท่ีคุณรูสึ้กว่ามนัจะช่วยให้
คุณแสดงพรสวรรค์ออกมาได้ 

1. Find what you want to do
Just find something. any hobbies or 

careers you love. Find what you can do 

or what you think you want to do. 

Something you feel like ‘I was born for 

this.’ It can be writing, photographing, 

drawing, sculpturing, designing or any 

other things that you feel that it will 

shine out your talent. 

2. เพ่ิมพูนความรู้จากการอ่าน
เมือ่ไหร่ท่ีคุณรูสึ้กเริม่มอีาการ “สมองตนั” 
การอ่านหนังสือดีๆ  สักเล่ม อาจจะช่วยให้ 
ไอเดยีดีๆ  ของคุณผุดขึน้มาก็เป็นได้ และจะ
ดยีิง่ขึน้หากคุณใช้หนังสอืในการต่อยอดด้วย
การหาข้อมูลท่ีน่าสนใจในเรื่องท่ีท�าอยู่  
ซ่ึงสมยัน้ีคุณก็สามารถเลือกอ่านได้ท้ังจาก
หนังสือ บล็อก หรือบทความในอนิเทอร์เน็ต

2. Read some books
Whenever your feel that you brain goes 

blank, reading a good book can help. 

Good ideas will pop up and it will be 
even better if you are reading to find 

interesting information about what you 

are passionate about. You can read 

books, blogs or articles on the Internet. 

3. หมั่นฝึกฝนในสิ่งที่ท�าอยู่
เริม่จากส�ารวจตวัเองว่า เป้าหมายในชวีติ 
คืออะไร และส่ิงใดจะช่วยให้ไปถงึเป้าหมาย
น้ัน พยายามหมัน่ท�าสิง่น้ันบ่อยๆ เพราะยิง่
คุณฝึกฝนมากเท่าไร ก็จะช่วยลับฝีมือ 
ของคุณมากเท่าน้ัน เพราะสุดท้ายคุณก็จะ
รู้สึกสนุกกับการหาแนวทางการท�างาน
ใหม่ๆ และภมูใิจในพฒันาการของผลงาน 
ท่ีดขีึน้ และรกัในส่ิงท่ีคุณท�ามากขึน้
 
3. Practice
“Practice makes perfect.” keep 

practicing to sharpen your skills. If you 

are passionate on something, keep 

doing it. The more your practice, the 

more you love what you are doing. You 

will have fun experimenting on things 

and you can see that you are getting 

better and better.

4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ลองหาเวลามาพูดคุย แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นกับเพือ่นๆ ไม่ว่าจะทางส่ือออนไลน์
หรือออกมาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา 
เพราะจะช่วยให้คุณได้หยดุคิด และได้รับ 
ข้อแนะน�าบางอย่างท่ีอาจจะช่วยให้คุณ 
มคีวามคิดดีๆ  ผุดขึน้มาก็เป็นได้
 
4. Get opinion from others
Find some time to talk and exchange 

your ideas with your friends, probably 

through either social media or in 

person. That will help boost your 

creativity and get some advices that 

might help you enhance your ideas. 

5. ฟังเพลง
ก่อนท่ีจะเริม่ท�างานใหม่ๆ ลองเลือกฟังเพลง
ท่ีคุณชอบหรอืเพลงท่ีสร้างความผ่อนคลาย 
เพราะการฟังเพลงดีๆ  มส่ีวนส�าคัญในการ
ช่วยสร้างพลังบวกให้กับคุณ พลังบวก 
ท่ีทรงประสิทธิภาพน้ีจะช ่วยสร ้ าง 
แรงบันดาลใจในการท�างานให้กับคุณ 

5. Listen to music
Before starting new project, why don’t 

you listen to your favourite songs to get 

some inspiration. listening to good 

“เมื่อไหร่ที่รู้สึก
เริ่มมีอาการ 
สมองตัน 
อ่านหนังสือดีๆ 
สักเล่ม อาจจะ
ช่วยให้ไอเดีย
ผุดขึ้นมาก็ได้”

music can boost up your energy and 

give you a different aura, thus motivating 

you to work. Some artists always work 

while listening to music. Some even 

sing along with it!

6. ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ออกไปหาธรรมชาตบ้ิาง ให้ธรรมชาตสิร้าง
แรงบนัดาลใจให้กับคุณ การออกไปสัมผัส
พลังของธรรมชาตก็ิช่วยให้สมองโล่งและ
ช่วยให้มีความคิดดีๆ ออกมาได้ รวมถึง 
การออกก�าลังกายเล็กๆ น้อยๆ ก็ยงัช่วย
กระตุน้สมองได้ด้วยนะ

6. Go out and get some fresh air
Get out and let Mother Nature inspire 
you. The power of nature can relax your 

soul and clear your mind. The natural 

atmosphere will boost your creativity. 

also, gentle exercise can help stimulate 

your brain cells.

7. อย่ากลัวที่จะลองท�าสิ่งใหม่
การคิดนอกกรอบเป็นส่วนส�าคัญในการช่วย
ส่งเสรมิให้มคีวามคิดสร้างสรรค์ เริม่จากการ
ทดลองท�าส่ิงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
เปล่ียนการใช้วสัดอุปุกรณ์ วิธดี�าเนินการ 
หรอืกระบวนการคิดก็ตาม แนวคิดน้ีอาจจะ
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ช่วยให้คุณสามารถท�างานเจ๋งๆ แบบท่ี 
ไม่เหมอืนใครออกมาก็ได้
 
7. Try something new
Try to do new things, like using new 

tools, new methods, or new ideas. 

Don’t forget that creativity has no limit. 

a new way of thinking might help you 

create fantastic, original work 

8. เล่น เล่น เล่น และเล่นให้สนุก
ถ้ารู้สึกว่าท�างานออกมาแล้วตั้งไม่รู้ก่ีชิ้น 
ต่อก่ีชิน้ แต่ก็ยงัไม่มงีานท่ีชอบเลย พกัก่อน
และออกไปเล่นอะไรกัน จะเล่นกีฬา  
เล่นเกม หรอืลองท�าอะไรท่ีคุณอยากจะท�า
แต่ยังไม่เคยมีโอกาส เช่น ท�าเบเกอร์รี  
เขยีนกลอน เป็นต้น ส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยให้
กลับมาสดชืน่และมพีลังขึน้มาอกีครัง้
 
8. Play, play, play and have fun
If you feel like all your works do not 

work, just take a break and go play. 

You can play sports or games or do 

whatever you want to do but haven’t 

had any chances. For instance, you 

might try to do bakery, write a poem 

or do something else. Whatever it is, 

the fun activities can refresh and boost 

your energy up again.  

9. จงสนุกกับสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่
ความลับอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้คุณประสบ
ความส�าเรจ็ก็คือ การใส่ใจและใส่ความสนุก
ลงไปในงาน แม้ว่าจะเจอส่ิงท่ีผิดพลาด 
ก็อย่าเพิง่ไปหงุดหงิด แล้วคุณจะรูว่้ายิง่คุณ

สนุกกับงานมากเท่าไหร่ งานของคุณก็จะย่ิง
ออกมาดมีากขึน้เท่าน้ัน
 
9. Enjoy what you are doing 
One secret that will help your work 

successful is to have your heart into it 

and totally enjoy it. although you do 

some mistakes, don’t be cranky. Take 

it easy. The more you enjoy it, the better 

your output is. 

10. ต้องมีสมาธิ
เมือ่ไหรท่ี่คุณมีไอเดยีดีๆ และมีพลังที่จะ
ท�างาน ขอให้มสีมาธอิยูกั่บส่ิงน้ัน เพราะ 

มฉิะน้ัน ไอเดยีดีๆ  ท่ีคุณมมีนัจะหายไปก็
เป็นได้ถ้าหากคุณมอีาการวอกแวก บางคน
ฝึกตวัเองให้ท�างานได้แม้จะมส่ิีงเร้าเกิดขึน้
รอบตวัก็ตาม

10. Stay focused
Whenever you come up with good 

ideas or feel enthusiastic to work, stay 

focused. You probably lose your ideas 

if you heed the call of distractions. 

Sometimes you need to master 

working despite distractions. 

“บางคน 
ฝึกตัวเอง 

ให้ท�างานได ้
แม้จะมีสิ่งเร้า

เกิดขึ้นรอบ 
ตัวก็ตาม”

Source / แหล่งที่มา naldzgraphics.net
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inteRnet Of ThINgs
อินเทอร์เน็ตกับทุกสรรพสิ่ง
ใครๆ ก็เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และก็มีแนวโน้มว่าทุกคนพร้อม 
ท่ีจะโยงใยตัวเองสู่สังคมนี้ จนเกิดค�าว่า “สังคมเช่ือมโยง” (U-Society) 
ย่อมาจาก “สังคมเครือข่ายส่ือสารทุกแห่งหน” (Ubiquitous Society) 
ซึ่งการที่ผู้คนในสังคมเช่ือมโยงกันผ่านเครือข่ายต่างๆ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น 
แต่มีมานานแล้ว เช่น ญ่ีปุ่นมีนโยบาย U-Japan มีต้ังแต่ปี 2544  
ภายใต้แนวคดิ ต้องสามารถเช่ือมโยงกัน เม่ือไรก็ตาม ท่ีไหนก็ตาม 
อะไรก็ตาม และใครก็ตาม

อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็น
ตวักลางเชือ่มโยงทุกๆ ส่ิง 
เมื่อผู้คนเสพติดกับชีวิต 
ท่ีต ้องเชื่อมต่อกับโลก

ภายนอก ดั ง น้ันแนวคิด เรื่ อ ง 
U-Society จะเป็นจรงิได้ต้องอาศัย
เทคโนโลยีหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญ 
ก็คือ “Internet of Things” หรือ 
“อินเทอร ์เน็ตกับทุกสรรพส่ิง”  
รวมถึงการท่ีมนุษย์สามารถส่ือสาร
กันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทุกส่ิง 
ท่ีกล ่าวถึง น้ันอาจเป ็นอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ท่ีท�าหน้าท่ีเหมือนสัมผัส 
ทั้ง 5 ของมนุษย์ ฝังอยู่ในข้าวของ
เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั เพือ่ตรวจ
รบัรูส้ภาวะต่างๆ หรอืส่ังงานได้ เช่น 
ส่ังสตาร์ทรถและเปิดแอร์ระหว่าง 
ท่ีคุณก�าลังจ่ายเงินอยู่ในห้างสรรพ
สินค้า ส่ังเปิด-ปิดไฟบ้าน ส่ังสปริง
เกอร์รดน�้าต้นไม้ในสวน รู้ว่าลูกๆ 
ของคุณอยู่ท่ีไหนจากนาฬิกาข้อมือ
ของพวกเขา หรือตู้เย็นแจ้งเตือน 
ว่าอาหารในตู้แช่แข็งก�าลังจะหมด
อายุ เป็นต้น

โดยในปี 2555 มีรายงานว่า 
มีอุปกรณ์เซ็นเซอร ์เชื่อมต ่อกับ
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3.7 ล้านตัว 
และคาดว่าจะเพิม่ขึน้มากถงึ 1 ล้าน
ล้านตัวภายในปี 2565 สาเหตุท่ี
เทคโนโลยี Internet of Things 
ก้าวหน้าไปอย่างมากก็เน่ืองมาจาก

Anyone can access the internet. And it is likely 
that everyone is ready to unite themselves to 
this social network until the word “U-Society”, 
which stands for “Ubiquitous Society”, 
is coined. The way people get connected 
through the social networks does not just 
happen recently, but it has had a history 
behind it. Japan has long had a U-Japan 
policy since 2001 under the theme that 
anyone must be connected at anytime, 
anywhere, and anyhow.

การ เริ่ ม ใช ้ อิ น เทอร ์ เ น็ต
โปรโตคอลแบบ IPv6 ซ่ึงท�าให้
อุปกรณ์แต่ละตัวมีไอพีแอดเดรส 
ไม่ซ�้ากัน และมันยังท�าให้อุปกรณ์
เซ็นเซอร์สามารถระบุต�าแหน่ง 
ได้ด้วย และเน่ืองจากอุปกรณ์ท่ี 
ทันสมัยเหล ่า น้ีพัฒนาไปอย ่าง
รวดเรว็ เช่น เซ็นเซอร์ต่างๆ มขีนาด
เล็กและราคาถูกลงกว ่า 90%  
เมื่อทุกอย่างเป็นใจ ความฝันท่ีว่า
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ทุกตัวจะเชื่อมต่อ
กันท้ังโลก รวมท้ังเชือ่มต่อกับมนุษย์
แบบท่ีตั้ ง เป ้า เอาไว ้ว ่ าจะเป ็น 
U-Society จึงอยู่ไม่ไกลเกินความ
เป็นจริงแล้ว

i
nternet has become the hub 

that connects everything 

t o g e t h e r .  Pe o p l e  g e t 

addicted to the life that 

connects to the outside world. In 

order to make the u-Society 

concept become reality, it requires 

a technology that is “Internet of 

Things” as its integral part as well 

as how people can communicate 

with each other via the internet. all 

of the above may act as sensory 

devices that imitate five human 

senses and are embedded into 

everyday appliances to monitor 

the surrounding conditions, such 

as starting the car and turning on 

the air conditioner while you are 

making a payment in the mall, 

turning on and off the lights, 

turning on the sprinkler to water 

the plants at home, knowing your 

children’s whereabouts from their 

wrist watches, getting a reminder 

from the refrigerator at home that 

the food in the freezer is about to 

expire, and etc.

In 2012, it was reported that 

there were more than 3.7 million 

sensor devices connected to the 

Internet and it is expected to reach 

1 trillion devices by the year 2022 

due to the significant progress of 

the Internet of Things technology. 

With the use of IPv6 internet 

protocol, each device will have a 

unique IP address and it also 

enables them to be located as 

well. and according to the rapid 

development of these advanced 

devices, for example, these 

sensors become much smaller 

and cheaper by more than 90%. 

Once everything allows, a dream, 

which all sensor devices connect 

to the entire world as well as its 

people to become the u-Society 

as expected, will be no longer 

beyond our reach. 
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 New Indication for Primary Cervical Cancer Screening

 One Step for HPV Genotyping 16/18

 Large Clinical Validation in the USA - ATHENA Trial

 Fully Automated System
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Knowing the Risk Matters - HPV 16/18
The cobas® HPV test gives you to know more
about your patient’s risk for cervical cancer
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accompanying documents before use ”

"A
d

ve
rtise

m
e
n

t fo
r m

e
d

ic
a
l p

ro
fe

ssio
n

a
ls a

n
d

 p
u

b
lic

 h
e
a
lth

 o
ffi

c
ia

ls"



|  40  |  www.jetanin.com

|  NEwS & aCTIvITIES  |

Road show at Roche  
Diagnostics thailand
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ 
ในหัวข้อ ‘เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการแช่แข็งไข่
ทางเลือกส�าหรับผู ้หญิงยุคใหม่’ โดยคุณหมอโยโกะ  
ทาวาราซูมิดา ให้กับพนักงานบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
Dr.Yoko Tawarasumida of Jetanin Institute for assisted 

Reproduction was invited as a speaker in the topic of 

“advance Technology in Infertility and preserving fertility 

by egg for future use” for Roche Diagnostics Thailand’s 

staff, on 29
th
 September, 2016 at Roche Diagnostics 

(Thailand) ltd Office.

Merck Ltd organised a ‘sino-thai 
a.R.t. symposium’ 
ระหว่างวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2559 บริษัท เมอร์ค ได้จัดการประชุมสัมนา  
‘Sino-Thai A.R.T. Symposium’ ที่เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
จากประเทศจีน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  
และทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาของทางศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยากเจตนิน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วย และน�าชมห้องปฎิบัติการของศูนย์
รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
During 29

th
-30

th
 October, Merck ltd organised a ‘Sino-Thai a.R.T. Symposium’ 

at Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Centralworld. Speakers and 
attendees IVF specialist doctors from China, embryologists / scientists / 
counselors / nurses and technicians from Jetanin have brought their expertise 
and shared experiences in assisted Reproductive Technology. The session was 

value added to both speakers and attendees. Jetanin also welcomes the 

delegated for a hospital and laboratories visit.

Hygienic Hand washing 
for safe Life training
คณะกรรมการควบคุมการตดิเชือ้ ได้จดัฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 
หลักสูตร “มือสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค” ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 
เจตพงษ์ เอ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559
On 21

st
 -23

rd
 September 2016, Jetanin Institute for 

assisted Reproduction held the training session of ‘Hygienic 

Hand Washing for Safe life’, to our staff organised by Jetanin 

Infection Control Committee at Jetapong a Building. 

the Birthday party for Khun usanee 
Jetsawangsri, Director of Jetanin 
institute
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2559 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ 
ศูนย์รักษาผู้มบุีตรยากเจตนิน ได้เป็นประธานในการจดังานฉลองครบรอบวนัคล้าย
วันเกิดให้กับ คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู้อ�านวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมแสดงความยินดี
อย่างคับค่ัง และมีการแสดงเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
On 2

nd October 2016, Jetanin Institute leaded by Pol.Gen.Dr. Jongjate 
aojanepong, President of Jetanin Institute for assisted Reproduction a birthday 

party for khun usanee Jetsawangsri Director of Jetanin Institute. Doctors, 

nurses, staffs, and guests joined the occasion to congratulate her birthday.
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พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน  
ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน เมื่อวันท่ี  
3 พฤศจิกายน 2559
Jetanin Institute for assisted Reproduction Centre expresses its heartfelt 

condolences to the royal family on the passing of His Majesty, king Bhumibol 

Adulyadej, Level 4 Jetapong A Building, on 3rd
 November 2016.

sharing our expertise  
in Beijing, china
ดร. ภิญโญ หรรษาจารุพนัธ์ และทีมงานของศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนิน ได้รบัเชญิ 
จากมหาวทิยาลัยปักก่ิง เพือ่แบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ์ 
ให้กับแพทย์และคนไข้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2016
Dr.Pinyo Hunsajarupan and our team were invited by Peking university Hospital 

Investment Group, to share our experience about the Assisted Reproductive 
Technology to doctors and patients, on 26

th
 November 2016.

the training  
‘introduction of first aid’
การฝึกอบรมประจ�าปี หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของโรงพยาบาลเจตนิน โดยทีม
วิทยากรจากแผนกฉุกเฉิน ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์  
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
On 30

th
 November 2016, we held our annual training 

for a Basic life Support Course (BlS) for Jetanin’s staffs 

by the professional trainers from the emergency 

department Charoenkungpracharak Hospital.

|  NEwS & aCTIvITIES  |

iso 9001: 2008  
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการประชุมตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 (Surveillance visit)  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า 
ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคารเจตนิน
Jetanin Institute for assisted Reproduction held the meeting 

to monitor the quality system ISO 9001: 2008 (Surveillance 
visit) on 16

th
 November 2016 by united Registrar of Systems 

Ltd. (URS) – at Meeting Room, Jetanin Building. 



maximise success 

every step of the way
We provide what you need to secure 
improved results throughout the IVF journey.

Optimal care throughout the IVF journey

The key to success in IVF is care. Careful handling of 
gametes and embryos outside the human body is an 
enormous challenge Throughout the process, staff at 
the clinic must be provided with all they need to max-
imise confi dence in the fi nal result and minimise work 
stress.

Vitrolife has been at the forefront of IVF since the 
beginning, with a 30-year track record of development 
and collaboration with universities, clinics, and custo-
mers worldwide. The result is an unbroken chain of 
innovative high quality products that ensures optimal 
care at every step throughout IVF treatment.

Distributor  A.P.TEC (Thailand) 
Tel 662-9262428-30 
www.aptec-thailand.com
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ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลเจตนิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้
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“ พระเสด็จดับขันธ์ ”
 แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน
 ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว
 สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก
 โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบน้ำาตาหนาว
 หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี ปฐพีสะทกหาว
 โอ้ว่าประชาอุระระร้าว พระเสด็จ ณ แดนใด
 น้ำาตาดอกไม้ร่วง พิลาปร่ำาระงมไพร
 ปานใจ จะขาดใจ... จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...
 โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์
 ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร มหิธรธำารง พระทศธรรม
 พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว พญาโศกโศกแว่ววิโยคย่ำา
 ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำา ยะเยียบย้ำา ร่ำาร้าว...หนาวน้ำาตา

 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และผู้ร่วมงาน


