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“การปิดทองหลังพระน้ัน เมื่อถึงคราวจำาเป็นก็ต้องปิด  
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก  

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า  
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 
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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.

Distributor  A.P.TEC (Thailand) 
Tel 662-9262428-30 
www.aptec-thailand.com
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..พบกับนํ้าแร Iceland Spring ไดแลววันนี้..

สุขภาพที่ดี ไมใชเรื่องบังเอิญ
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พระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรีและพระรำช
นิพนธ์เพลง ของพระบำทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหำภมิูพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 
นั้น เป็นท่ีประจักษ์ต่อสำยตำชำวโลก 

และเหล่ำพสกนกิรชำวไทย เนือ้หำส่วนหนึง่ภำยในเล่มนี้
จึงได้รวบรวมพระอัจฉริยภำพทำงดนตรีต้ังแต่ทรง 
พระเยำว์ และน�ำเสนอควำมหมำยท่ีมำของบทเพลง 
พระรำชนพินธ์ในรัชกำลท่ี 9 ซึง่ล้วนมีเนือ้หำเพ่ือควำมสขุ
ควำมสำมัคคีและเมตตำต่อปวงชนของพระองค์ ในท้ำย
บทควำมมีบทเพลงให้เรำได้ร่วมกันร�ำลึกและซำบซึ้ง 
ในพระมหำกรุณำธคิณุท่ีพระองค์ทรงมีต่อกำรดนตรีไทย

ส่วนของบทควำมประจ�ำฉบับนี้ก็มีข่ำวดีมำบอก 
เม่ือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีกำรพัฒนำอย่ำงรุดหน้ำ 
ช่วยให้หลำยๆ ครอบครัวมีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จ 
ในกำรต้ังครรภ์สงูขึน้ เช่นเดียวกับเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ท่ีก้ำวล�้ำไปมำก เรำได้รู ้จักและเรียนรู้ไปกับสิ่งใหม่ๆ 
ท่ีเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตมำกขึ้น สำมำรถเปลี่ยนแปลง 
กำรใช้ชีวิตให้ดีขึ้น แต่ต้องรู้เท่ำทันและใช้ไปในทำงท่ี 
เป็นประโยชน์

ตอนนีน้อกจำกต้องเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ แล้ว ยงัต้อง
ระวังภัยจำกเทคโนโลยีเหล่ำนี้ด้วย โดยในฉบับน้ีเรำมำ 
รู ้ เท ่ำทันกลโกงของโปรแกรมมัลแวร ์ชนิดร ้ำยแรง 
ท่ีสำมำรถแฝงตัวเข้ำมำอยูใ่นคอมพิวเตอร์ทำงอินเตอร์เนต็
และลอ็กไฟล์งำนต่ำงๆ ในเคร่ืองเอำไว้ ก่อนจะเรียกค่ำไถ่
เพ่ือปลดลอ็กไฟล์เป็นเงนินบัแสนบำท แต่ไม่ต้องตกใจไป
เพรำะเรำมีวธิปีกป้องข้อมูลของคณุ

เร่ืองนี้อ ่ำนไว้ไม่มีเอำต์กับเทรนด์กำรสร้ำงบ้ำน 
สมัยใหม ่ ท่ีตอบโจทย ์กำรใช ้งำนและแสดงตัวตน 
เจ้ำของบ้ำน และยังกลมกลืนไปกับกระแสโลก ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรสร้ำงบ้ำนอิงแอบธรรมชำติ บ้ำนประหยัด
พลงังำนช่วยลดภำวะโลกร้อน หรือกำรสร้ำงบ้ำนในพ้ืนท่ี
จ�ำกัด แต่สำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำย ช่วยให้ใช้ชีวิต 
ได้ง่ำยขึน้และใช้สอยทุกพ้ืนท่ีอย่ำงคุม้ค่ำจริงๆ

ท่ีพลำดไม่ได้คือเร่ืองรำวสุดประทับใจของคู ่สำมี
ภรรยำท่ีประสบควำมส�ำเร็จในกำรต้ังครรภ์ ซึ่งกว่ำจะมี 
วนันีพ้วกเขำได้ฟันฝ่ำอปุสรรคมำนกัต่อนกั ติดตำมควำม
ส�ำเร็จของพวกเขำได้ในบทสมัภำษณ์ท่ีจะท�ำให้คณุต้องยิม้
ไปด้วยกันค่ะ

H
is Majesty king Bhumibol adulyadej’s musical 

talent and music compositions are recognized 

by the world as well as Thai people. Some 

contents in this issue show his musical talent 

that revealed itself since he was young and introduce you 

to the meaning and origin of his music compositions. all 

of them were created to bring happiness, promote 

harmony and show his benevolence to the people. at the 

end of the article, there are music compositions to remind 

us about the king’s royal grace on Thai classical music. 

For regular columns in this issue, we have good news! 

When medical science has progressive development, 

it assists several families to have better chances to have 

successful pregnancy. as technologies and innovations 

are more advanced, we have known and learned new 

things that play a vital role in our lives. They can give us a 

better life, but in the meantime, we need to see through 

them and use them wisely. 

Now, besides learning new innovations, we need to 

beware of dangers of the technologies. In this issue, we 

will let you see through a dangerous malware that can 

attack your computer through the Internet. It will encrypt 

all files in the computer before demanding ransom for 

several hundred thousand baht. Once you pay, the files 

will be decrypted. No need to be frightened, though, as 

we will introduce you to the ways to protect your stuff. 

Stay trendy with the article ‘The rising trends for 

modern house building’ that meets demands in terms of 

functions and reveals house owner’s identity. also, these 

houses can get along well with the global trends. Either 

eco-friendly houses, energy saving houses to reduce 

global warming, or multifunctional houses in limited areas 

can make your life easier.

What not to be missed are the stories of two couples 

who have gained success in getting pregnant. They got 

through lots of obstacle before reaching this wonderful 

success. Follow their impressive stories through the 

interviews that will make you smile. 

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
บรรณำธิกำรบริหำร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

Melody  
of Life

ท่วงทำ�นองของชีวิต
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โปรดดนตรตีัง้แต่พระเยาว์
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงฝึกหัดดนตรี

ตัง้แต่พระชนมพรรษำ 10 พรรษำ เครือ่งดนตรชิีน้แรกท่ีทรงเล่นคือ หีบเพลง 
หลังจำกน้ันพระองค์ทรงน�ำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปซ้ือคลำริเน็ต 
มำทรงฝึกหัดเป่ำด้วยพระองค์เอง นอกจำกน้ีทรงอ่ำนหนังสือเก่ียวกับดนตรี
ตั้งแต่ยังทรงศึกษำอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงสนพระรำช
หฤทัยวิชำดนตรีอย่ำงจริงจัง และทรงศึกษำอย่ำงลึกซึ้ง

ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมพรรษำ 13 พรรษำ กับพระอำจำรย์ 
ชำวอลัซำส เวย์เบรชท์ โดยพระองค์ทรงเรยีนเป่ำแซกโซโฟน ทรมัเป็ต ศึกษำ
วิชำกำรดนตรี และกำรเขียนโน้ตต่ำงๆ ในแนวดนตรีคลำสสิค ต่อมำจึงเริ่ม
ฝึกดนตรแีจ๊ส และทรงดนตรสีำกล โดยทรงหัดเป่ำแซกโซโฟนกับเพลงจำก
แผ่นเสียงของวงดนตรท่ีีมฝีีมอื เช่น Johnny Hodges และ Sidney Bechet 
เป็นอำทิ จนทรงมีควำมช�ำนำญจึงทรงเป่ำสอดแทรกกับแผ่นเสียงได้เป็น
อย่ำงดี ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz มำก 

ส�ำหรับเครื่องดนตรีอื่นๆ ท่ีทรงเล่นมีเปียโน ทรงเล่นกีตำร์เมื่อ
พระชนมพรรษำ 16 พรรษำ จำกนั้นทรงเล่นขลุ่ยเพรำะเห็นว่ำเล่นไม่ยำก 
น้ิวคล้ำยๆ แซกโซโฟน ส่ิงท่ีพระองค์ทรงผูกพัน ทรงท้ังเล่นท้ังเรียนกับ
สมเดจ็พระบรมเชษฐำธริำช (รชักำลท่ี 8) เป็นเวลำนำน พระปรชีำสำมำรถ
ในกำรทรงดนตรีของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นท่ีประจกัษ์ในนำนำประเทศ ดงัเห็นจำกกำรท่ีทรงเข้ำร่วมบรรเลงดนตรี
กับวงดนตรีของประเทศต่ำงๆ ที่เสด็จพระรำชด�ำเนินเยือน ไม่ว่ำวงดนตรี
นั้นๆ จะมีกำรเล่นดนตรีในแบบใด โดยมิได้ทรงเตรียมพระองค์มำก่อน

บทเพลงพระราชนิพนธ์
พระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรีและกำรประพันธ์ของพระองค์ ยังสะท้อน

ออกมำในบทเพลงพระรำชนิพนธ์ต่ำงๆ เช่น แสงเทียน เพลงปลุกใจ เพลง
วอลต์ซท่ีมคีวำมไพเรำะ จนวงดนตรกีรงุเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี อนัเป็น
ที่รู้จักในนำมนครแห่งเสียงดนตรีที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงวอลต์ซ ยังน�ำบทเพลง
พระรำชนิพนธ์ของพระองค์ไปบรรเลง

วงดุริยำงค์ซิมโฟนี ออเคสตร้ำ แห่งกรุงเวียนนำ ได้อัญเชิญเพลงพระ
รำชนิพนธ์ชุด “มโนรำห์” “สำยฝน” “ยำมเย็น” “มำร์ชรำชนำวิกโยธิน” 
และ “มำร์ชรำชวัลลภ” ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนำ เมื่อ
วันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2507 พร้อมกันนี้สถำนีวิทยุกระจำยเสียงของรัฐบำล
ออสเตรียได้ส่งกระจำยเสียงเพลงและเสนอข่ำวนี้ไปทั่วประเทศ

พระองค์ทรงเริ่มพระรำชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษำได้ 18 
พรรษำ โดย “แสงเทียน” เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์เพลงแรก ปัจจบัุนมเีพลง
พระรำชนิพนธ์ทั้งส้ิน 48 เพลง ในยำมที่บ้ำนเมืองไม่สงบสุขก็พระรำชทำน
เพลงปลุกใจเพื่อเป็นก�ำลังใจแก่ข้ำรำชกำร ทหำร พลเรือน และประชำชน
ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อประเทศชำติ มิให้เกิดควำมย่อท้อในกำรท�ำควำมดี 
ต่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและต่อสังคม เพลงพระรำชนิพนธ์แต่ละ
เพลงน้ัน ล้วนแสดงออกถงึพระมหำกรณุำธคุิณท่ีมต่ีอพสกนิกรทุกหมู่เหล่ำ 
เช่น “ยำมเยน็” พระรำชทำนแก่สมำคมปรำบวณัโรคเพือ่น�ำออกแสดงเก็บ

เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

48 
บทเพลงพระราชนิพนธ ์ ในพระบาท 

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 
ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีท่ีชาวโลก

ยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราช
นิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอน
ดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้
ด้วยพระองค์เอง 

เงินบ�ำรุงกำรกุศล “ใกล้รุ่ง” บรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ในงำนของสมำคมเล้ียง
ไก่แห่งประเทศไทย “ยิ้มสู้” พระรำชทำนแก่โรงเรียนสอนคนตำบอด  
“ลมหนำว” พระรำชทำนในงำนประจ�ำปีของสมำคมนักเรียนเก่ำอังกฤษ
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ “พรปีใหม่” พระรำชทำนแก่พสกนิกรเน่ืองใน 
วันปีใหม่ “เกิดเป็นไทยตำยเพื่อไทย” “ควำมฝันอันสูงสุด” และ “เรำสู้” 
พระรำชทำนแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประเทศชำติ

นอกจำกน้ี เพลงท่ีทรงพระรำชนิพนธ์ท�ำนองเพลงแล้วจึงใส่ค�ำร้อง
ภำษำอังกฤษด้วยพระองค์เองได้แก่ Echo, Still on My Mind, Old 
Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island ที่ทรงพระรำช
นิพนธ์ท�ำนองจำกค�ำร้องภำษำไทย ได้แก่ “เพลงควำมฝันอันสูงสุด” และ 
“เรำสู้” นอกจำกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรงพระรำชนิพนธ์ท�ำนองและโปรด
เกล้ำ ฯ ให้มีผู้แต่งค�ำร้องประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์หลำยท่ำน 

พระอจัฉรยิภาพด้านดนตรี 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงตั้งสถำนีวิทยุ 

อ.ส. ขึ้น (อัมพรสถำน) เมื่อ พ.ศ.2495 เพื่อเป็นส่ือกลำงในกำรให้ควำม
บันเทิง สำระประโยชน์ และข่ำวสำรต่ำงๆ แก่ประชำชน ต่อมำได้โปรด
เกล้ำฯ ให้นักดนตรีรุ่นหนุ่มๆ มำเล่นร่วมกับรุ่นลำยครำมซ่ึงเล่นดนตรีไม่
ค่อยไหวตำมอำยุ ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดวงดนตรี “อ.ส.วันศุกร์” ขึ้น ปัจจุบัน
สถำนีวิทยุ อ.ส. ได้ย้ำยมำตั้งอยู่ในบริเวณสวนจิตรลดำ

ทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นส่ือผูกพันสถำบันพระมหำกษัตริย์กับนิสิต 
นักศึกษำ โดยเสดจ็ฯ ไปทรงดนตรร่ีวมกับนิสิตนักศึกษำมหำวทิยำลัยต่ำงๆ 
รวมท้ังเป็นส่ือกระชับสัมพันธไมตรีระหว่ำงประเทศกับนำนำประเทศ 
ได้อย่ำงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่น เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนกรุงเวียนนำ ประเทศ
ออสเตรีย พ.ศ. 2507 มหำวิทยำลัยกำรดนตรีและศิลปะกำรแสดงได้ถวำย
พระเกียรติให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกกิตติมศักดิ์ หมำยเลขที่ 23 ดังปรำกฏ
พระปรมำภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” จำรึกบนแผ่นหินอ่อนของสถำบัน 
อันเก่ำแก่ของยุโรปแห่งน้ี โดยประธำนสถำบันได้กล่ำวสดุดีพระองค ์
ในฐำนะท่ีทรงเป็นผู้สร้ำงสัมพนัธ์อนัดยีิง่ระหว่ำงดนตรตีะวนัออกกับดนตรี
ตะวันตก และทรงพระรำชนิพนธ์เพลงด้วยพระปรีชำสำมำรถ นับเป็น 
ครั้งแรกท่ีพระมหำกษัตริย ์แห่งทวีปเอเชีย ทรงมีบทบำทส�ำคัญยิ่ง  
ณ ศูนย์กลำงแห่งกำรดนตรีในทวีปยุโรป

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงละเลย
ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมของชำติ ได้มีพระรำชด�ำริให้มีกำร
รวบรวมเพลงไทยเดิม แล้วบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิมขึ้นเป็นหลักฐำน  
เพื่อพิมพ์เผยแพร่วิชำกำรดนตรีไทยในหมู่ประชำชนต่อไป ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้กรมศิลปำกรรบัเรือ่งน้ีไปด�ำเนินกำร ทรงสละพระรำชทรพัย์
ส่วนพระองค์ในกำรจัดพิมพ์โน้ตเพลงไทยชุดนี้ เป็นกำรรักษำศิลปะดนตรี
อันส�ำคัญของไทยไว้มิให้เส่ือมสูญ และยังเป็นกำรเผยแพร่วิชำดนตรีของ
ไทยออกไปในหมูป่ระชำชนผู้สนใจ ให้เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลำยยิง่ขึน้อกีด้วย 
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T
he 48 royal music compositions of  

His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

demonstrate his musical talent. He was a 

composer and musician celebrated and 

revered worldwide, talented for music playing and 

musical composition and arrangement. He was a 

music teacher to his close court officials and  

enjoyed fixing musical instruments by himself. 

his Majesty loved music since he was very young

king Rama IX started learning music when he was 10 years old. His 

first musical instrument was an accordion. after that, he spent his 

personal fortune on buying a clarinet and practiced it by himself. Besides, 

he read books about music since he had been studying in Switzerland. 

He was interested in music subject and studied it seriously. 

king Rama IX started learning music with Mr. Weybrecht, an alsace 

teacher, when he was 13 years old while he was staying in Switzerland. 

He focused on saxophone, trumpet, musicology, and note writing in 

field of classical music. later, he started learning jazz and playing 

international songs. He practiced playing saxophone from gramophone 

records of famous bands, such as Johnny Hodges and Sidney Bechet. 

When he was efficient, he could play it harmoniously with the records. 

His favourite music style was dixieland Jazz. 

For other musical instruments, he also played piano and guitar when 

he was 16 years old. after that, he learned Thai flute, thinking it was not 

difficult and its way of playing was similar to saxophone. He studied and 

played with his elder brother (king Rama VIII) for a long time. His musical 

talent was recognized internationally. He joined several international 

bands, in the countries where he paid a visit, to spontaneously play any 

styles of music without preparation. 

his Majesty’s royal music compositions

His genius for music and composition reflected through the royal 

music compositions, such as Candlelight Blues, patriotic anthems and 

waltzes that were so beautiful that the band of Vienna, australia, which 

was the city of music renowned for waltz, played them on their concerts. 

The Symphony Orchestra of Vienna played his royal compositions: 

Manohra Suite, Falling Rain, love at Sundown, Royal Marines March, 

and Royal Guards March, at the Concert Hall of Vienna on 3 October 

1964. at the same time, the austrian Government’s radio station also 

broadcasted the songs and spread this news nationwide. 

king Rama IX started composing songs when he was 18 years old 

in 1946. “Candlelight Blues” was his first song. In present, there are 48 

royal music compositions in total. during the time that the country was 

in conflict, he wrote patriotic anthems to encourage his officers and 

people not to be discouraged in doing good for the country, religions, 

themselves, and societies. 

Each royal music composition reflects his benevolence to his people. 

love at Sundown was the song he gave to the anti-Tuberculosis 

association of Thailand for playing in a fund-raising concert. “Near 

dawn" was played in an opening of an event hosted by the Chicken 

Breeders association of Thailand. Smiles was given to the School for 

the Blind, Winter Wind to the British alumni association, New Year 

Blessing to Thai people for New Year celebration, and When, Supreme 

dream, and We Fight to officers who were on duty for the nation.

The royal music compositions that the king composed melodies and 

wrote English lyrics by himself were Echo, Still on My Mind, Old 

Fashioned Melody, No Moon, and dream Island. The songs he 

composed from Thai lyrics included Supreme dream and We Fight. 

Other than those, the king composed only melodies and let several 

composers to write lyrics. 

his Majesty’s musical talent

king Rama IX established the ambara Sathan (Or Sor) Radio Station 

in 1952 as a channel to entertain and share knowledge and news to 

people. later he let young generation musicians to play music with his 

Vintage Band. as a result, the ‘Or Sor Friday’ band was established. 

Nowadays, the radio station was moved to Chitlada Palace. 

His Majesty used music to develop bond between the royal institute 

and students. His music also served as a mean to foster relationship 

with foreign countries. For instance, during his state visit to Vienna, 

australia, in 1964, the Hochschule fur Musik und darstellende kunst 

(academy for Music and Performing arts) honoured him by bestowing 

him honorary membership, making him its 23
rd

 honorary member. The 

institute’s president gave a speech to honour king Rama IX as he was 

the person who established good relationship between eastern and 

western music and was talented for music composition. This was the 

first time that an asian king played a key role in the European centre of 

music. 

king Bhumibhol adulayadej never ignored Thai classical music, which 

is the country’s cultural heritage. He initiated the gathering of Thai 

classical songs and recording of classical Thai melodies as evidence 

to be published and disseminated to people. He 

also assigned the Fine arts department to undertake 

this mission and spent his personal money on 

publishing this collection of Thai melodies. This was 

a great way to conserve Thai classical music and 

disseminate it to interested people and make it 

better known. 

สแกนเพื่อฟังเพลง 

พระราชนิพนธ์
Scan to listen music
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imsi (intracytoplasMic  

MorpholoGically selected  

sperM injection) 
เทคโนโลยีคัดเลือกอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน ์

กำ�ลังขย�ยสูง 6,000 – 12,000 เท่� เพื่อให้ได้ 
ตัวอสุจิลักษณะที่ดีม�ผสมกับเซลล์ไข่ในฝ่�ยหญิง โดย ทนพญ. สงวนศรี นรสิงห์  

นักเทคนิคการแพทย์, 
ห้องปฏิบัติการเล้ียงตัวอ่อน 

By Sanguansri Norasing, 
Medical Technologist, Embryo Laboratory
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เน่ืองจากมีการศึกษาจนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า คุณภาพของอสุจิในฝ่ายชายน้ัน 

ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิสนธิ และส่งผลต่อการเจรญิเติบโตของตัวอ่อนท่ีได ้

หลังจากน�าไปผสมกบัไข่ คุณภาพของตวัอ่อนท่ีได้ก็ส่งผลต่อความสามารถในการฝังตัว 

ที่โพรงมดลูก โดยทั่วไปอัตราความส�าเร็จของการท�าเด็กหลอดแก้วข้ึนอยู่กับปัจจัย 

ของทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ แต่สิ่งท่ีจะช่วยให้ส�าเรจ็นัน้นอกเหนอืจากฝีมือของแพทย์ 
นกัวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีแ่ล้ว ยังมสีิ่งท่ีมบีทบาทมากท่ีสดุน่ันกคื็อเทคโนโลยีน่ันเอง

กรณีคู่สมรสที่ทรำบแน่ชัดแล้วว่ำ
ปัญหำกำรมีบุตรยำกมีสำเหตุ 
มำจำกคุณภำพของอสุ จิ ใน 
ฝ่ำยชำย โดยทัว่ไปทำงทมีแพทย์ 

และห้องปฏิบัติกำรจะเลือกใช้เทคโนโลยี 
กำรท�ำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอ๊ิกซ่ี (ICSI : 
Intracytoplasmic Sperm Injection) โดย
ทำงห้องปฏิบัติกำรจะคัดเลือกตัวอสุจิที่มี
ลักษณะที่ดีและเหมำะสม 1 ตัวฉีดเข้ำไป 
ในไข่ 1 ใบ แต่วิธีอิ๊กซ่ีนั้นก็ยังมีข้อจ�ำกัด 
เพรำะโดยทั่วไปในกำรท�ำอ๊ิกซ่ีใช้ก�ำลังขยำย
ของกล้องจุลทรรศน์ในกำรคัดเลือกตัวอสุจิ
เพียง 200 - 400 เท่ำ ซ่ึงจะมองเหน็เพียงรูปร่ำง 
ภำยนอกของตัวอสจุเิท่ำนัน้ ถ้ำตัวอสจุมิคีวำม 
ผดิปกติภำยใน เช่น มถุีงน�ำ้ (Vacuole) ขนำดเลก็ 
อยู่ภำยในส่วนหัวของอสจุ ิ จงึค่อนข้ำงยำกทีจ่ะ 
แยกตัวอสุจิที่มีควำมผิดปกติแบบนี้ออกจำก
ตัวอสุจิที่ปกติได้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้ำวล�้ำไป
อีกข้ัน โดยมีกำรผลิตกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ 
คัดเลือกตัวอสุจิ มีก�ำลังขยำยเพ่ิมข้ึนไปจำก
เดิมเป็นมำกกว่ำ 6,000 เท่ำ ท�ำให้สำมำรถ
เลอืกตัวอสจุทิีมี่ลักษณะรูปร่ำงดีย่ิงข้ึน เทคนคิ
นี้เรียกว่ำ อิมซี่ (IMSI : Intracytoplasmic 
Morphological Selected Sperm 
Injection)

เทคนคิอิมซ่ี (IMSI) นัน้ ใช้กล้องจลุทรรศน์
ส�ำหรับคัดเลือกตัวอสุจิ โดยกล้องจุลทรรศน์
มีก�ำลังขยำยเพ่ิมข้ึนจำกวิธีอ๊ิกซ่ีเป็นมำกกว่ำ 
6,000 – 12,000 เท่ำ โดยอำศัยกำรท�ำงำน
ร่วมกันของ Optical resolution, Image 
c o n t r a s t ,  M a x i m u m  o p t i c a l 
magnification และ Magnification of the 
video ท�ำให้เมื่อน�ำก�ำลังขยำยของทุกส่วน 
มำคูณกันแล้วก็จะได้ก�ำลังขยำยเพ่ิมข้ึนจำก
วิธีอ๊ิกซ่ีหลำยเท่ำตัว ท�ำให้นักวิทยำศำสตร ์
มองเหน็รูปร่ำงของตัวอสจุไิด้ชัดเจนมำกย่ิงข้ึน
และสำมำรถเลอืกตัวอสจุท่ีิรูปร่ำงดีย่ิงข้ึน โดย
เลือกตัวอสุจิที่มีลักษณะปกติที่สุดโดยอำศัย
หลกักำรทีเ่รียกว่ำ MSOME ( Motile Sperm 
Organelle Morphology Examination) 
(Bartoov et al.,1981,2002, 2003) ในกำร
เลือกตัวอสุจิตัวที่ลักษณะดีที่ สุดจะต ้อง
ประกอบไปด้วยส่วนหำง ส่วนคอ และส่วนหวั 
ที่มีขนำดและลักษณะปกติ 

ส�ำหรับส่วนหัวของอสุจิถ้ำพบว่ำมีถุงน�้ำ
(Vacuole) อยู่ที่หัวแสดงว่ำตัวอสุจิดังกลำ่ว
อำจมีช้ินส่วนของพันธุกรรมที่แตกหัก (DNA 
fragmentation) กำรน�ำอสุจิที่มีลักษณะนี้
ผสมเข้ำไปในเซลล์ไข่ อำจส่งผลให้ตัวอ่อน 
ที่ผสมได้ไม่สมบูรณ์ และอำจไม่ท�ำให้เกิดกำร
ฝังตัวในโพรงมดลูก หรือฝังตัวแล้วเกิดกำร
แท้งได้ (Bartoov et al .,2001, 2002, 2003 
; Berkovitz et al 2006 ; Boitrelle et al 
2011) แต่ส�ำหรับในคนไข้บำงรำยอำจพบว่ำ
ตัวอสุจิทุกตัวที่ส่วนหัวมี vacuole ทั้งหมด 
ถ้ำในกรณีแบบนี้นักวิทยำศำสตร์จะเลือก 
ตัวอสุจิที่มีลักษณะดีรองลงมำ เช่น เลือกตัว 
ที่มี vacuole น้อยที่สุด ขนำดของ vacuole 
เล็กที่สุด เพื่อใช้ในกำรท�ำ IMSI 

  ข้อบ่งชี้ส�ำหรับกำรรักษำ
  โดยใช้วิธี IMSI (เจตนิน)

เนื่องจำกวิธี IMSI นั้นก็มีข้อจ�ำกัดในเร่ือง
ต้องใช้เวลำนำนข้ึนในกำรคัดเลือกตัวอสุจิ 
แ ล ะ ต ้ อ ง อ ำ ศั ย ค ว ำ ม เ ช่ี ย ว ช ำ ญ แ ล ะ
ประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที ่ตลอดจนอุปกรณ์
ที่แตกต่ำงจำกวิธี ICSI จึงท�ำให้กำรรักษำด้วย
วิธี IMSI อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น ส่วนขั้นตอน
กำรท�ำก็เหมือนกับกำรท�ำ ICSI เรำมำดูกันว่ำ
คนไข้แบบไหนบ้ำงที่แนะน�ำให้ใช้วิธี IMSI ใน
กำรรักษำปัญหำกำรมีบุตรยำก

ฝ ่ำยชำยตรวจควรได ้ รับกำรตรวจ  

กล้องส�าหรับท�า imsi
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This is a sperm selection technology using a microscope that 

provides high magnifying power of 6000X-12000X, where sperm 

is carefully selected before the microinjection takes place.

A
ccording to a well-proven result 

in a number of studies, we all 

know that the quality of sperm 

plays a massive role in a 

successful implantation of the pre-embryo 

and decreases the likelihood of miscarriage. 

The quality of the embryo will also affect its 

ability to implant in the uterus. In general, 

the IVF success rate largely depends on 

many factors from both male and female. 

However, the most important one that helps 

accomplish that, apart from the skill of the 

physicians, scientists, and technicians, is 

the technology itself. 

For couples who are certain that their 

infertility is caused by the poor quality of 

sperm, the doctors and the laboratory will 

b a s i c a l l y  p r e f e r  I C S I  m e t h o d 

(Intracytoplasmic Sperm Injection). The 

laboratory will select sperm without 

morphological alterations, one for each egg. 

Still, the ICSI method has some limitations 

as it uses a microscope with only 200X-400X 

magnifying power to select the sperm, 

which can only see the external shape of 

them. If they have internal abnormalities, 

such as a small vacuole in the head, it is 

rather difficult to differentiate the abnormal 

from the good.

Currently, thanks to the advanced 

modern technology, a super powerful 

microscope with more magnifying power 

up to 6,000X is invented for sperm selection, 

which allows even better sperm selection. 

T h i s  t e c h n i q u e  i s  c a l l e d  I M S I 

(Intracytoplasmic Morphological Selected 

Sperm Injection).

IMSI uses a much higher magnifying 

power microscope, 6000X-12000X, than 

ICSI method for its sperm selection. Such 

massive magnification is possible through 

the collaboration of optical resolution, image 

contrast, maximum optical magnification, 

and video magnification. all these parts 

multiply and result in a many more times 

magnifying power than ICSI method. The 

technicians get a clearer picture of the 

shape of the sperm and therefore make a 

better selection. The sperm with most 

normal appearance will be selected by a 

method called MSOME (Motile Sperm 

Organelle Morphology Examination) 

(Bartoov et al. ., 1981.2002, 2003). The 

criteria in selecting the best sperm are 

based on their normality in sizes and 

appearances of the tail, neck, and head.

The vacuole found in a sperm’s head 

indicates that the sperm may contain dNa 

fragmentation. Injecting such sperm into the 

egg cell may result in an impaired fertilization, 

implantation failure, or even a miscarriage 

(Bartoov et al., 2001, 2002, 2003; Berkovitz. 

et al 2006; Boitrelle et al 2011). However, 

in some patients, the sperm are all found 

with vacuoles in the head, the technicians 

therefore have to select the second best 

sperm possible for the IMSI, for example, a 

sperm with minimum and smallest vacuole.

  IndIcatIonS for IMSI treatMent 
  (JetanIn HoSpItal)

IMSI method has some drawbacks for 

being a time-consuming technique in 

sperm selection. It also relies on the 

expertise and experience of the technicians. 

Even though the process is pretty much the 

same with ICSI, but the equipment is quite 

different and thus makes IMSI treatment a 

more expensive option. Now we shall see 

which type of patients is recommended to 

treat their infertility with the IMSI method.

Male patients tested for Sperm dNa 

Fragmentation and get dFI value > 25%.

Patients come with failed or poor 

fertilization history (Normal fertilization 

<30%) from the last ICSI attempt.

Patients come with a history of poor 

quality embryo and have low rate of 

Blastulation at embryonic stage (BR <30%) 

from the last aRT.

Patients come with a history of failed 

implantation > 2 cycles.

as we may see that a fertilization failure 

can be caused by so many factors. However, 

with a correct advice from the expert and a 

little help from the advanced technology that 

is constantly evolving, becoming successful 

in having a child is now within your reach.

สีแดง : ตัวอสุจท่ีิลักษณะปกติ
 สีเหลือง :  ตัวอสุจท่ีิมี vacuole อยู่ภายในหัว
 สีฟ้า :  ตัวอสุจท่ีิมี vacuole ขนาดเล็กอยู่ภายในหัว

Sperm DNA Fragmentation โดยผลที่ได้
ค่ำ DFI > 25 %

มีประวัติ Failed fertilization หรือ 
Poor fertilization (Normal fertilization 
< 30 %) จำกกำรท�ำ ICSI ในรอบที่ผ่ำนมำ

มปีระวติัได้ตัวอ่อนคณุภำพไม่ดี ได้ตัวอ่อน 
ระยะ Blastulation ในอัตรำทีต่�ำ่ ( BR < 30 %) 
จำกกำรท�ำ ART ในรอบที่ผ่ำนมำ

มีประวัติ Failed implantation > 2 
cycles

จะเห็นได ้ว ่ ำควำมล ้มเหลวในกำร
พยำยำมมีบุตรมีมำกมำยหลำยสำเหตุ ถ้ำได้
รับกำรแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชำญให้ตรงจุด และ
อำศัยควำมก ้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่ม ี
กำรพัฒนำตลอดเวลำก็สำมำรถประสบ 
ควำมส�ำเร็จในกำรมีบุตรได้ไม่ยำก 
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sperm dna  
FragmenTaTion 

and eMbryo  
quality 

การตรวจความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอ
ของอสุจิ (Sperm DNA integrity) 
เป็นการตรวจประเมินภาวะมีบุตรยาก
ในฝ่ายชาย โดยประเมินจากค่า DNA 
fragmentation index (DFI) ซ่ึงจะ
บอกถึงภาวะท่ีดี เอ็นเอของอสุจ ิ

มีการแตกหัก ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อ
การปฏิสนธิและการเจริญเติบโต 

ของตัวอ่อน จนกระท่ังโอกาสในการ 

ตั้งครรภ์ ถ้าค่า DFI มีค่าสูงแสดงให้
เห็นว่ามีอสุจิท่ีมีดีเอ็นเอท่ีไม่สมบูรณ์
ปริมาณมาก

ำรตรวจ DNA fragmentation 
นั้นมีหลำยเทคนิค แต่ชุดตรวจ
ที่ รพ.เจตนิน น�ำมำใช้ เรียกว่ำ 
“Halosperm” โดยชุดตรวจนี้

ใช้หลักกำร Sperm Chromatin Dispersion 
test (SCD) เป็นกำรตรวจดกูำรเกิดลักษณะ 
“Halo” เมือ่อสจุถิกูเอำ nuclear proteins 
ออก ถ้ำดีเอ็นเอของอสุจิมีควำมสมบูรณ ์
จะเกิดลักษณะ “Halo” แต่ถ้ำดเีอน็เอมกีำร
แตกหัก ไม่สมบูรณ์จะไม่พบ Halo หรือพบ
ได้น้อยมำก

เมื่อทดสอบ Sperm DNA fragmen- 
tation แล้วจะพบลักษณะ Large halo และ 
Medium halo จัดเป ็นกลุ ่ม Non-
fragmented sperm ส่วนลักษณะ Small 
halo, no halo และ Degraded จัดเป็น 

โดย ทนพญ. สุภาพร อาภาธนานนท ์ 

นักเทคนิคการแพทย์, 
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Supaporn Apathananon, 
Medical Technologist, Sperm Laboratory
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A Sperm DNA integrity testing is a current 
method of infertility assessment in male by 

analyzing the DNA Fragmentation Index (DFI), 
which indicates the presence of broken and 

incomplete sperm DNA. Such fragmentation 
is associated with fertilization and growth of 

the embryo as well as chances of pregnancy. 

The high DFI result represents the high 
amount of sperm with fragmented DNA.

กลุ่ม Fragmented sperm ซ่ึงเรำจะเอำ
ลักษณะ Fragmented sperm มำค�ำนวณ
หำค่ำ DFI ต่อไป

ผ ล ก ำ ร ต ร ว จ  S p e r m  D N A 
Fragmentation มีควำมเก่ียวข้องกับ 
Embryo quality อย่ำงไร?

จำกงำนวจิยัของ M.Tandara และคณะ
ได้ท�ำกำรศึกษำเปรียบเทียบผล DFI และ 
ลักษณะ large halo เทียบกับ Fertilization 
rate พบว่ำ ถ้ำมี % large halo สูงจะให้
ผล Fertilization rate สูงเช่นกัน แต่ในทำง
กลับกันถ ้ ำค ่ ำ  %DFI  สูง  จะให ้ผล 
Fertilization rate ลดลง นอกจำกนี้ 
ยังมีงำนวิจัยของ Artur Wdowiak และ  
Iwona Bojar ทดลองเ ล้ียงตัวอ ่อน 
ใน EmbryoScope ท่ีสำมำรถติดตำม 
กำรเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้แบบ Real 
time เขำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของ
ตัวอ่อนที่ท�ำ ICSI จำก sperm  ที่มีค่ำ DFI 
ต�่ำ และ sperm ท่ีมีค่ำ DFI สูงเทียบกัน 
พบว ่ำตัวอ ่อนน้ันมีกำรเจริญเติบโตท่ี 
แตกต่ำงกัน โดยตัวอ่อนจำกกำรท�ำ ICSI 
ด้วยอสุจท่ีิมค่ีำ DFI ต�ำ่ จะมีกำรเจรญิเตบิโต
ท่ีเร็วกว่ำและให้ผลกำรตั้งครรภ์ท่ีส�ำเร็จ
มำกกว่ำกลุ่มที่ท�ำ ICSI ด้วยอสุจิที่มี DFI สูง 
สอดคล้องกับงำนวิจัยอีกหลำยๆ ชิ้นท่ีผล
กำรต้ังครรภ์และกำรฝั่งตัวของตัวอ่อนน้ัน
จะมีค่ำสูงเมื่ออสุจิมีค่ำ DFI ต�่ำ

แล ้วคุณผู ้ชำยท่ีมีค ่ำ DFI สูงจะมี 
ทำงเลือกในกำรรักษำมีบุตรยำกอย่ำงไร 
แพทย์ได้แนะน�ำให้มกีำรใช้เทคนิคท่ีเรยีกว่ำ 
IMSI (Intra-Cytoplasmic Morphologically 
Selected Sperm Injection) เพื่อเลือก
อสุจิท่ีมีรูปร่ำงดีและไม่มี vacuole ซ่ึง 
vacuole มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด DNA 
fragmentation ท�ำให้นักวิทยำศำสตร์
สำมำรถเลือกอสุจิ ท่ีมี คุณภำพดีไปท�ำ
ปฏิสนธิได้ตัวอ่อนที่มีคุณภำพดีต่อไป 

t
here are various techniques  

f o r  d e t e r m i n i n g  d N a 

fragmentation, while the assay 

that Jetanin Hospital selected 

is “Halosperm”. The kit, which is based 

on Sperm Chromatin dispersion (SCd) 

method, will review the appearance of 

“Halo” when sperm’s nuclear proteins are 

taken out. Sperm with intact dNa will 

produce a dispersion halo, which cannot 

be or is hardly found in sperm with 

fragmented dNa.

according Sperm dNa fragmentation 

test, a large and a medium halos are 

classified as Non-fragmented sperm 

whereas a small halo, no halo, and 

degraded one are grouped as Fragmented 

sperm. The dFI calculation is based on 

the appearance of the fragmented sperm.

How is a Sperm dNa Fragmentation 

result related to an Embryo quality?

From a research conducted by M.

Tandara and et.al. to compare dFI results 

and large halo against fertilization rate, it 

is found that a high percentage of large 

halo also yielded a high fertilization rate, 

but on the other hand, a high percentage 

of dFI resulted in a decreased fertilization 

rate. In addition, there is also another 

research by artur Wdowiak and Iwona 

Bo ja r ,  who  conducted  embryo 

experiments in EmbryoScope that allows 

real-time observation of developing 

embryos. He compared the growth of 

ICSI-induced embryos from sperm with 

low and high dFI values and found that 

they exhibited different growth. The ICSI-

induced embryos with low dFI sperm 

grew faster and had more successful 

pregnancy outcomes than those with high 

dFI sperm. This study is consistent with 

many other researches that the pregnancy 

and embryo implantation results are high 

when sperm have low dFI value. 

Then what are alternatives for infertility 

treatment available to men with high dFI 

values? The doctor would recommend 

the use of a technique known as IMSI 

(Intra-Cytoplasmic Morphologically 

Selected Sperm Injection) to select well-

formed and vacuole-free sperm. Vacuole 

is associated with dNa fragmentation and 

allows scientists to choose good quality 

sperm to further produce good quality 

embryos. 

The appearance of halo 

ลักษณะการเกิด halo
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Torch  
infections in  
preGnant woMen 
ก�รติดเชื้อ TORCH ในหญิงตั้งครรภ์

T
ORCH เป็นกลุ่มโรคติดเช้ือท่ี 

ก่อให้เกดิความผิดปกติกบัทารก
ในครรภ์หรือทารกแรกเกิด ได้แก่ 
Toxoplasmosis ,  Other 

Agents(Syphilis), Rubella, Cytomeg-

alovirus, และ Herpes Simplex Virus 

โดย ทนพญ. อาทิตยา บัวเรือง 
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By Atittaya Buareaung 
Medical Technologist, 
Routine Laboratory

มักไม่แสดงอำกำรตอนคลอด จะแสดง
อำกำรเมื่อเติบโตขึ้น เช่น มีไข้ ตับม้ำมโต 
เหลือง เลือดจำงซีด เกิดผ่ืน ต่อมน�้ำเหลือง
โต ปอดอักเสบ หำกเป็นท่ีสมองอำจมี
อำกำรชัก น�้ำค่ังในสมอง หัวลีบ สมองและ
ไขสันหลังอกัเสบ เน้ือสมองมหิีนปูนเกำะจบั 
ตำเหล่ ต้อกระจก จอตำอักเสบ ตำบอด  
หูหนวก ปัญญำอ่อน 

  rubella
หัดเยอรมัน เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส 

Rubella ผ่ำนระบบทำงเดนิหำยใจ จำกกำร
ไอ จำม หรือหำยใจรดกัน มีอำกำรคล้ำย
เป็นหวัด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เจ็บคอ  
เยือ่บุตำอกัเสบ มีไข้ต�ำ่ๆ ไม่รนุแรง หรอือำจ
ไม่ปรำกฏอำกำรไข้เลย มผ่ืีนสีแดงขึน้ เริม่ท่ี
ใบหน้ำ คอ แขนขำ และกระจำยท่ัวตัว  
หำกหญิงตัง้ครรภ์ตดิเชือ้ในช่วง 3 เดือนแรก
อำจท�ำให้เกิดภำวะแท้ง คลอดก่อนก�ำหนด 
หำกทำรกรอดชีวิตได้จะเกิดควำมผิดปกติ
หรือพิกำรแต่ก�ำเนิด เรียกว่ำ “โรคหัด
เยอรมันแต่ก�ำเนิด” (Congenital rubella 
syndrome – CRS) มีอำกำรคือ ทำรก 
เจริญเติบโตช้ำ หูหนวก ต้อกระจก นัยน์ตำ

  toxoplaSMoSIS
เกิดจำกกำรติดเชื้อ Toxoplasma 

gondii พบได้ท่ัวโลกโดยเฉพำะเขตร้อนและ
แถบใกล้เคียง รวมท้ังประเทศไทย สำมำรถ
พบกำรติดเชื้อท้ังในคนปกติและคนท่ีมี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มักพบในสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม ตัวกลำงท่ีส�ำคัญคือแมว แต่กำร 
ติดเชื้อมักเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำร 
ท่ีสุกๆ ดิบๆ เชื้อสำมำรถผ่ำนสู่ลูกทำงรก
โดยตรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอำกำร  
แต่มีผลกับเด็ก ซ่ึงควำมรุนแรงจะข้ึนอยู ่
กับว่ำได้รับเชื้อในช่วงใดของกำรตั้งครรภ์ 
หำกได้รับเชื้อในช่วงแรกของกำรตั้งครรภ์ 
(3 เดือนแรก) มีโอกำสท่ีจะแท้ง หรือตำย
แรกคลอด แต่หำกเด็กสำมำรถรอดมำได้ 



TORCH is a group of diseases that cause abnormalities to the fetus 

or newborn including Toxoplasmosis, Other Agents (Syphilis), 
Rubella, Cytomegalovirus, and Herpes Simplex Virus.

  toxoplaSMoSIS
This parasitic disease is caused by 

Toxoplasma gondii infection and occurs 

throughout the world, especially in tropical and 

nearby regions including Thailand. It can infect 

most types of warm-blooded animals, 

including humans, both normal and 

immunocompromised ones. Cats are its major 

transmission host. Toxoplasmosis is usually 

spread by eating poorly cooked food. Its 

pathogen can be transmitted directly to the 

baby via the placenta. It usually cause no 

symptoms in adult, but can badly affect 

children. The severity depends on which stage 

a child gets infected during the pregnancy.If 

its occurs during the first trimester, there is a 

chance of a miscarriage or a neonatal death. 

However, if the child survives, it usually shows 

no symptoms until a later stage of life, such as 

fever, hepatosplenomegaly, jaundice, anemia, 

rash, lymphadenopathy, or pneumonia. If the 

infection reaches the brain, it can cause a 

seizure, hydrocephalus, microcephaly, 

meningoencephalitis, calcium deposit in brain, 

strabismus, cataracts, retina inflammation, 

blindness, deafness, and mental retardation.

  rubella
Rubella is caused by Rubella virus infection 

through the respiratory tract via coughs, 

sneezes or breaths of people who are infected. 

It has flu-liked symptoms, which can create 

fatigue, headache, sore throat, conjunctivitis, 

low grade fever, or may not show any 

symptoms at all. a red rash usually starts from 

the face, neck, arms and legs, and spreads to 

the rest of the body. Infection during early 

pregnancy may result in a miscarriage, a 

premature labor, or a child born with 

“Congenital Rubella Syndrome” ( CRS). It can 

cause the baby a slow growth, deafness, 

cataracts, microphthalmia, retinopathy, 

congenital heart (Patent ductus arteriosus - 

Pda), mental retardation, behavior disorders, 

t h r o m b o c y t o p e n i a ,  a n e m i a ,  a n d 

hepatosplenomegaly. Rubella is preventable 

with the Rubella vaccine given at least one 

month before pregnancy.

  cytoMegalovIruS
Cytomegalovirus is a type of virus in the 

Herpes virus family, which is the same family 

with those that cause herpes, chickenpox, 

shingles, etc. This disease is spread from an 

infected person to those living close to them 

by direct contact with saliva, feces, urine, 

breast milk, semen, or secretion from the 

vagina. a baby born with the disease often 

shows no symptoms at birth. The study 

showed that only about 10% of infected infants 

came with petechiae, jaundice, yellow eyes, 

hepatosplenomegaly, microcephaly, low body 

weight, small body, and only very few came 

with severe symptoms.

  SypHIlIS
Syphilis is a sexually transmitted infection 

caused by the bacterium Treponema pallidum. 

It enters the body through the vagina 

membrane lesions and is transmitted through 

the lymphatic system and blood vessels. It may 

also be transmitted from mother to baby during 

pregnancy via a placenta or through vaginal 

birth, which may cause a perinatal death, a 

preterm labor, a slow growth, an edema, or 

an abortion.

It can be seen that each type of infection 

results in many disorders in the fetus ranging 

from a mild to serious severity that leads to a 

neonatal death. Some screening blood tests 

and vaccinations are absolutely necessary for 

pregnant women. TORCH agent and TORCH 

IgM Titer will be tested right away to find 

antibodies produced by the body. IgG may 

also be tested to view patient’s infection or 

immunization history in order to provide more 

effective care to pregnant women and to 

prevent any future disorders for the babies.

เล็ก (Microphthalmia) จอประสำทตำพิกำร 
(Retinopathy) หัวใจพิกำร (Patent ductus 
arteriosus – PDA) ปัญญำอ่อน มีพฤติกรรม 
ผิดปกติ มีภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ โลหิตจำง ตับโต 
ม้ำมโต ซ่ึงโรคหัดเยอรมนัสำมำรถป้องกันได้โดย
กำรฉดีวคัซีน โดยควรฉดีวัคซีนก่อนกำรต้ังครรภ์
อย่ำงน้อย 1 เดือน

  cytoMegalovIruS
เชื้อ Cytomegalovirus เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง

ในวงศ์ Herpes virus ซ่ึงไวรัสท่ีอยู ่ในวงศ์
เดียวกันน้ี ได้แก่ ไวรัสท่ีท�ำให้เกิดโรคเริม  
โรคอสุีกอใีส โรคงูสวดั เป็นต้น เกิดจำกกำรอำศัย
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีเชื้อน้ีอยู่ในร่ำงกำย อำจเป็น
ในน�้ำลำย อุจจำระ ปัสสำวะ น�้ำนม น�้ำอสุจิ  
หรอืน�ำ้จำกช่องคลอด  ทำรกท่ีตดิเชือ้จำกมำรดำ 
มักไม่มีอำกำรขณะคลอด พบว่ำประมำณ 10% 
ของทำรกท่ีตดิเชือ้ เมือ่คลอดออกมำจะมอีำกำร 
จุดเลือดออกตำมผิวหนัง ตัวเหลือง ตำเหลือง  
ตบัและม้ำมโต ศีรษะมขีนำดเล็ก น�ำ้หนักตวัน้อย 
ตัวเล็ก ส่วนน้อยจะมีอำกำรรุนแรง

  SypHIlIS
ซิฟ ิ ลิส เ กิดจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย 

Treponema pallidum เชื้อเข้ำสู่ร่ำงกำยทำง
รอยฉกีขำดของผนังช่องคลอด และแพร่กระจำย
ผ่ำนระบบหลอดเลือดและน�ำ้เหลือง เชือ้สำมำรถ
แพร่จำกมำรดำไปยังทำรกได้ด้วยกำรผ่ำนรก
โดยตรง และขณะคลอดทำงช่องคลอด ส่งผล 
กระทบต่อทำรกท�ำให้ทำรกตำยแรกคลอด 
คลอดก่อนก�ำหนด โตช้ำ บวมน�้ำ แท้งได้

จะเห็นได้ว่ำเชื้อแต่ละชนิดส่งผลให้เกิด 
ควำมผิดปกติหลำยอย่ำงต่อทำรกในครรภ์  
มีควำมรุนแรงจำกน้อยไปถึงมำกจนท�ำให้ทำรก
เสียชีวิตในครรภ์ได้ กำรตรวจคัดกรองโรคและ
ฉีดวัคซีนบำงชนิดจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก 
ต่อหญิงตั้งครรภ์ ส ่วนกำรตรวจเลือดทำง 
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อช่วยในกำรวินิจฉัยนั้น ได้แก่ 
กำรตรวจ TORCH Agent และ TORCH IgM 
Titer ซ่ึงเป็นกำรตรวจหำแอนติบอดีท่ีร่ำงกำย
ผลิตขึน้เพือ่ต่อต้ำนเชือ้ในทันที และอำจตรวจหำ 
IgG ร่วมด้วย เพ่ือดูประวัติกำรติดเชื้อหรือ
ภูมิคุ้มกันของคนไข้ ท้ังน้ีเพื่อให้กำรดูแลรักษำ
หญิงตั้งครรภ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
และเพื่อป้องกันควำมผิดปกติต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
กับเด็กในอนำคต 
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common geneTic  
diseases in  
south east asia
โรคท�งพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สามี-ภรรยาหลายคู ่ ท่ีประสบ
ปัญหามีบุตรยาก อาจเป็นปัญหา
จากการมีบุตรยากแบบทุติยภูมิ 
(Secondary infertility) ซ่ึงไม่ได้
เป ็นความบกพร ่องของระบบ
สืบพันธุ ์ แต่มีความผิดปกติทาง
พันธุกรรมซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ี
ท�าให้มีบุตรยากได้เช่นกนั โดยท่ัวไป
หากไม ่ มีการตรวจพันธุกรรม  
หลายคู่ไม่รู้ตวัว่าเป็นพาหะ (carrier) 
และอาจไม่มีทางทราบได้ว่าตนเอง
มียีนท่ีกลายพันธุ์ เน่ืองจากบาง
โรคจะแสดงอาการก็ต่อเม่ือได้รับ
แอลลีล (Allele) ท่ีผิดปกติจาก 

ท้ังฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ท่ีเป็นพาหะ  
(Recessive Inheritance) ซ่ึงหาก 

เป ็นยีนท่ีก่อให้เกิดโรคร้ายแรง 

ตัวอ ่อนจะไม ่สามารถเจริญไป 

เป็นเด็ก ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของ 

การแท ้งหรือไม ่ ตั้งครรภ ์  หรือ 

ในกรณีท่ีเลวร้ายกว่า คือสามารถ
เจริญไปเป็นเด็ก แล้วคลอดมา 

เป ็นเด็กท่ีมีโรคทางพันธุกรรม 
พาหะของโรคทางพันธุกรรมจึง
อาจประสบปัญหามีบุตรยาก

โดย สกล เพชรธนนนท ์
นักวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Sakon Petchthananon 

Scientist, Genetics Laboratory

รคทำงพันธุกรรมในแต่ละชนชำต ิ
มีแตกต่ำงกัน เช่น คนในแถบเอเชีย 
มกัพบโรคธำลัสซีเมยี (Thalassemia) 
ในพวกชนผิวขำว (Caucasians) 

มกัพบโรค Cystic Fibrosis (CF) โรค Sickle 
cell มักพบในคนแถบแอฟริกำ เป็นต้น 
โดยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรค 
ท่ีพบบ่อย ดงัน้ี

1 .  โ ร ค  C o n g e n i t a l  A d r e n a l 
hyperplasia (21-hydroxylase 

deficiency)

▶ เกิดจำกกำรกลำยพนัธุข์องยนี CYP21A2 

ท่ีท�ำหน้ำท่ีเ ก่ียวกับกำรสร ้ำงฮอร ์โมน 
cortisol ท่ีท�ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรควบคุม
ควำมเครียด รวมท้ังควบคุมระดับน�้ำตำล 
ในเลือด และ andosterone ท่ีท�ำหน้ำท่ี
เก่ียวกับกำรควบคุมระดับเกลือแร่ในไต  
โดยฮอร์โมน 2 ตัวน้ีมีผลต่อกำรสร้ำง
ฮอร์โมน androgen ท่ีเป็นฮอร์โมนเพศด้วย 

ดังน้ัน ทำรกท่ีเป็นโรคน้ีมีจะระดับเกลือแร่
ต�ำ่จนถงึขัน้วกิฤต เติบโตและพัฒนำกำรช้ำ 
รวมท้ังอวยัวะเพศก�ำกวม
2. โรคหูหนวก (Deafness)
▶ เกิดจำกกำรกลำยพนัธุข์องยนี GJB2 และ 
SLC26A4 ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรฟัง ผู้ท่ี
เป็นโรคจะไม่สำมำรถได้ยนิเสียงได้ตำมปกติ 
3.  โรค  Duchenne Muscular 
Dystrophy (DMD)

▶ ผู้ท่ีเป็นโรคจะมอีำกำรกล้ำมเน้ืออ่อนแรง 
แขนขำลีบ กำรหำยใจล้มเหลว รวมท้ังปัญหำ
เ ก่ี ย ว กับ หั ว ใจ  เ กิ ด จ ำก ยีน  DMD  

เกิดกำรกลำยพนัธุ ์ ซ่ึงส่งผลต่อกล้ำมเน้ือลำย 
ท่ีใช้ในกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย และ
กล้ำมเน้ือหัวใจ โรคน้ีมีกำรถ่ำยทอดโรค 
ผ่ำนทำงโครโมโซม X ดังน้ันจะพบโรคน้ี 
ในเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง
4. Fragile  X syndrome

▶  เ กิดกำรกลำยพันธุ ์ของยีน FMR1  

บนโครโมโซม X ซ่ึงส ่ งผลต ่อระบบ 

รูปแบบการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม ประเภท autosomal Recessive
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เส้นประสำท เดก็ท่ีเป็นโรคน้ีจะมพีฒันำกำร
ท่ีช้ำ ปัญญำอ่อน ออทิสตกิ และมพีฤตกิรรม
ก้ำวร้ำว โดยควำมรุนแรงของโรคในเพศชำย
มำกกว่ำในเพศหญิง 
5. โรค Galactosemia
▶ เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน GALT, 
GALK1 และ GALE ส่งผลให้ไม่สำมำรถย่อย 
galactose ท่ีได้รับจำกนม เพื่อไปสร้ำง
พลังงำนได้ ทำรกท่ีเป็นโรคจะมคีวำมพิกำร
ทำงสมอง กำรเจรญิเตบิโตและพฒันำกำรช้ำ 
กล้ำมเน้ืออ่อนแรง ตบัโต ตวัเหลือง ตำเป็น
ต้อกระจก และตดิเชือ้ง่ำย
6. โรค glucose-6-phosphate 
d e h y d r o g e n a s e  d e f i c i e n c y 

(G-6-PD) 
▶ เกิดจำกยีน G6PD บนโครโมโซม X  
เกิดกำรกลำยพันธุ์ ส่งผลให้เม็ดเลือดแดง 
ถกูท�ำลำย จงึเกิดภำวะโลหิตจำง เหน่ือยง่ำย 
ผิวหนังและตำมีสีเหลือง รวมท้ังปัสสำวะ 
มสีีเข้ม 
7. โรค Hemophilia A และ B
▶ หรอืท่ีรูจ้กักันใน โรคเลือดออกง่ำยฮีโมฟีเลีย 
ผู้ท่ีเป็นโรคน้ีจะมปัีญหำด้ำนกำรแขง็ตวัของ
เลือด เน่ืองจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน F8 

(ส�ำหรับ Hemophilia A) และยีน F9 

(ส�ำหรบั Hemophilia B) ซ่ึงยนีทัง้ 2 นัน้ 
ท�ำหน้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกิดกำรแข็งตัว
ของเลือด โรคน้ีจะส่วนใหญ่จะพบอำกำร 
ในเพศชำย ส่วนในเพศหญิงส่วนใหญ่จะเป็น
เพียงพำหะ (carrier) เน่ืองจำกมีกำร
ถ่ำยทอดโรคผ่ำนโครโมโซม X
8. โรค Phenylketonuria (PKU)
▶ เกิดจำกกำรกลำยพนัธุข์องยนี PAH ทีท่�ำ
หน ้ ำ ท่ี ในกำรก� ำจั ดกรดอะมิ โนชนิด 
Phenylalanine เมื่อมีปริมำณของ 
Phenylalanine ในเลือดมำกขึ้นจะไป
ท�ำลำยสมอง ก่อให้เกิดกำรพกิำรทำงสมอง 
พฒันำกำรช้ำ รวมท้ังมอีำกำรลมชกัร่วมด้วย
9. โรค Polycystic Kidney (PKD) 
รปูแบบ Autosomal Recessive
▶ เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน PKHD1  

ซ่ึงยีนน้ีจะเก่ียวข้องกับไต ผู้ท่ีเป็นโรคน้ี 
จะพบถงุน�ำ้เป็นจ�ำนวนมำกในไต ตบั และ/
หรอือวยัวะอืน่ๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดกำรหำยใจ
ล้มเหลวในทำรก รวมท้ังไตวำยในเด็กอำยุ
ก่อน 10 ปี
10. โรค Pompe
▶ เกิดจำกยนี GAA กลำยพนัธุ ์อำกำรของ
ทำรกท่ีเป็นโรคจะกล้ำมเน้ืออ่อนแรง ไตโต 
กำรหำยใจและหัวใจล้มเหลว บำงรำยอำจมี
ปัญหำเก่ียวกับน�ำ้หนกัและกำรเจรญิเตบิโต
11. โรค Spinal Muscular Atrophy 
type 1 (SMA type 1)

▶ เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน SMN1  

ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรสร้ำงเซลล์ประสำท 
(motor neuron) ระหว่ำงก้ำนสมองและ
ไขสันหลัง ส่งผลให้เกิดอำกำรกล้ำมเน้ือ 
อ่อนแรงในทำรก มพีฒันำกำรช้ำ และหำยใจ
ล้มเหลว
12. โรคทาลัสซเีมีย (Thalassemia)
▶ มีอยู ่  2 ชนิดท่ีพบบ่อยคือ alpha-
thalassemia ท่ีเกิดจำกกำรกลำยพนัธุข์อง
ยีน HBA1 และ HBA2 ส ่วน beta-
thalassemia เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของ 
ยีน HBB ผู้ป่วยโรคน้ีจะมีอำกำรตัวเหลือง 
ตบัโต ม้ำมโต เตบิโตช้ำ และเป็นโลหิตจำง 
13. โรค Wilson
▶ เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของยีน ATP7B  

ส ่ งผลให ้มีปริมำณของธำตุทองแดง 
(copper) ในร่ำงกำยมำกเกินไปจนถึงขั้น
เป็นพษิต่อเน้ือเยือ่ อวยัวะต่ำงๆ โดยเฉพำะ
ตับและสมอง ท�ำให้เกิดกำรตับวำยในเด็ก 

Many couples are experiencing infertility in the form of secondary infertility, 

which is not a reproductive defect but could be a result of genetic  

abnormality, which is one of the factor that cause infertility as well. In general, 

without genetic testings, most couples are unaware that they are carriers 

and may not have a clue that they contain mutated genes because some 

diseases will not show any symptoms unless one receives allelic abnormalities 

from both paternal and maternal carriers (Recessive Inheritance). When both 
carriers married and the mother got pregnant, the embryo may not further 

develop into later stages, which is one of the causes of a miscarriage or  

a pregnancy failure for a carrier of genetic diseases. Or even worse, it can 

develop into a child and be born with a genetic disorder. The carriers of 

genetic disease often experience infertility problems.

กล้ำมเน้ือเกร็ง กำรควบคุมกล้ำมเน้ือ
บกพร่อง ซ่ึงจะเริม่อำกำรครัง้แรกตัง้แต่ช่วง 
6-45 ปี โดยส่วนใหญ่เริม่ในช่วงเป็นวยัรุน่ 

 ทราบได้อย่างไรว่าตนเองเป็นพาหะ
ของยีนกลายพนัธ์ุหรือไม่

ในอดีต คู่สำมี-ภรรยำจะทรำบว่ำท้ังคู่
เป ็นพำหะของโรคก็ต ่อเมื่อคลอดบุตร 
ท่ีเป็นโรคเหล่ำน้ี เน่ืองจำกกำรถ่ำยทอด 
ของโรคเป ็นรูปแบบของลักษณะด้อย 
(Recessive inheritane) แต่ว่ำปัจจุบัน 
มีเทคโนโลยีท่ีสำมำรถตรวจหำพำหะของ
โรคเหล่ำน้ี ซ่ึงกำรตรวจคัดกรองพำหะของ
โรคทำงพนัธกุรรมในคู่สำม-ีภรรยำ (Genetic 
diseases carrier screening) ก่อนมกีำร 
ตัง้ครรภ์ จงึเป็นอกีทำงเลือกหน่ึงท่ีสำมำรถ
ท�ำได้ โดยสำมำรถพบแพทย์หรอื Genetic 
Counsellor เพือ่ขอค�ำปรกึษำเพิม่เตมิ 

รูปแบบการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซม X ประเภท X-linked recessive



S
ome diseases are more 

prevalent in certain ethnic 

g r o u p s ,  f o r  e x a m p l e , 

Thalassemia are often found 

among asians, Cystic Fibrosis (CF) is 

common among Caucasians, while 

Sickle cell disease is endemic in africa. 

For South East asia, the common 

diseases are as follows:

1. congenital Adrenal hyperplasia 

(21-hydroxylase deficiency)

▶  It is caused by the mutation of the 

cyp21a2 gene, responsible for cortisol 

and aldosterone production. Cortisol 

helps the body manages stress and 

maintain blood sugar levels, while 

aldosterone regulates the amount of salt 

retained by the kidneys. These two 

hormones also play a role in synthesizing 

androgen, one of the sex hormones. 

Therefore, infants with this disease will 

have low to critical levels of minerals, 

growth and developmental delays, and 

ambigous genitalia.

2. Deafness

▶  It is caused by the mutation of gJb2 
and Slc26a4 genes, which serve the 

hearing function. The patients with this 

disease will lose their hearing ability. 

3. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)

▶  This is a genetic disorder characterized 

by progressive muscle degeneration 

and weakness. The patients will suffer 

muscle weakness, l imb atrophy, 

respiratory failure, including heart 

disease. It is caused by dMd gene 

mutation that affects the skeletal 

muscles used in the movement of the 

body and heart muscles. This disease is 

transmitted through X chromosomes, so 

it is more common in males than females.

4. Fragile X syndrome

▶  This is caused by the mutation of 

fMr1 gene on the X chromosome that 

affects the nerve system. Children with 

this disorder wil l  have a delayed 

development, intellectual disability, 

autism, and aggressive behavior. Males 

are usually more affected than females. 

5. Galactosemia
▶  The mutation of galt, galK1 and 

gale genes results in the inability to 

breaking down galactose from milk to 

produce energy. Infants with this disease 

will suffer from cerebral palsy, growth 

and developmental delays, muscle 

weakness, hepatomegaly, jaundice, 

cataract and can easily be infected.

6. Glucose-6-phosphate dehydro-
genase deficiency (G-6-PD)
▶  This is caused by the Mutation of 

g6pd gene on X chromosome. Red 

blood cells are break down prematurely 

resulting in anemia, fatigue, yellowish 

skin and eyes, as well as dark urine. 

7. hemophilia A and B 

▶  This disease, also spelled haemophilia, 

is a bleeding disorder that impairs the 

body’s ability to make blood clots, a 

process needed to stop bleeding due to 

the mutation of the f8  gene (for 

Hemophilia a) and the f9 gene (for 

Hemophilia B), both genes are involved 

in blood coagulation. This disease is 

more common in male as it is transmitted 

through the X chromosome. Can be 

found in females carriers.

8. Phenylketonuria (PKU)
▶  It is due to mutations in the paH gene 

which results in low levels of the enzyme 

phenylalanine hydroxylase. This results 

in the build up of dietary phenylalanine 

to potentially toxic levels that can 

damage the brain and cause cerebral 

palsy, developmental  delay, and 

epilepsy.

9. Polycystic Kidney (PKD) in Autosomal 
Recessive form

▶  It is caused by the mutation of the 

pKHd1 gene, which is associated with 

the kidney function. People with this 

disease will find multiple cysts in the 

kidney, liver and/or other organs, results 
in respiratory failure in infants and kidney 

failure in children younger than 10-year 

old.

10. pompe disease

▶  This is due to the mutation of gaa 
gene. Infants with this disease are 

characterized by muscle weakness, 

renal enlargement, respiratory failure, 

and heart failure. Some may have 

problems with weight and growth.

11. Spinal Muscular Atrophy type 1 

(SMA type 1).

▶  It is caused by a mutation of the SMn1 
gene, which produces motor neurons 

between the brain stem and spinal cord. 

It results in muscle weakness in infants, 

developmental delay, and respiratory 

failure.

12. Thalassemia

▶  There are two common types: alpha-

thalassemia caused by the mutation of 

the Hba1 and Hba2 genes, and Beta-

thalassemia caused by the mutation of 

the Hbb gene. 

- Patients with this disease suffer from 

jaundice, hepatomegaly, splenomegaly, 

developmental delay, and anemia. 

13. Wilson disease
▶  It is caused by the mutation of the 

atp7b gene characterized by excessive 

deposition of copper in the body up to 

the toxicity level to various organs, 

particularly the liver and brain. It can 

cause liver failure in children, muscle 

spasms, muscle contro l  defect . 

Symptoms usually begin between the 

ages of 6 and 45 years, most of which 

begin during adolescence. 

 how do you know if you are a 

carrier of the mutated gene or not?

In the past, couples knew that they were 

carriers of any disease only after their 

children were born with one according 

to the nature of recessive inheritance. 

However, the technology nowadays is 

capable of early detection of these 

carrier statuses. Genetic diseases 

carrier screening prior to pregnancy is 

an obtainable alternative by seeking 

advices from physicians or genetic 

counsellors. hemophilia / โรค hemophilia
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glucose-6-phosphaTase 
dehydrogenase  
deFiciency
ภ�วะข�ดเอนไซม์ G6PD

คนส่วนใหญ่ไม่รู้จกัภาวะขาดเอนไซม์ G6PD ไม่รู้ว่าภาวะน้ีคืออะไร ท�าให้เกดิโรคอะไร 
ผู้ท่ีมีภาวะขาดเอนไซม์ G6PD จะมีอาการโลหิตจางเฉียบพลัน มีอาการอ่อนเพลีย 
ตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้มเหมือนเคร่ืองดื่มโคล่า จากการท่ีมีภาวะ 
เม็ดเลือดแดงแตกเม่ือมีภาวะท่ีเกดิ Oxidative stress จากการตดิเชือ้ไวรัส/แบคทีเรีย, 
การรับประทานอาหารจ�าพวกถัว่บางชนิด, การสมัผัสสารเคมีจ�าพวก Napthalene 
ซ่ึงพบได้ในลูกเหม็น หรือการใช้ยาบางชนิด ตามตารางท่ี 1

โดย นพ. สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์  
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
By Dr.Somjate Manipalviratn,  
Obstetrics and Gynecology



ำงคนอำจมอีำกำรมำกจนไตวำย
หรือเสียชีวิต (พบได้เป็นส่วน
น ้อย) ภำวะขำดเอนไซม ์ น้ี 
เป็นหน่ึงในสำเหตุท่ีพบบ่อย 

ของเด็กแรกเกิดท่ีมีตำเหลือง ตัวเหลือง 
ถงึแม้ว่ำภำวะขำดเอนไซม์ G6PD ไม่ได้เป็น
โรคท่ีร้ำยแรงอันตรำยถึงชีวิต และไม่ได้มี
ควำมจ�ำเป็นต้องได้รบักำรรกัษำ เพยีงแต่ว่ำ
ต้องหลีกเล่ียงยำ อำหำร หรือสำรเคมีที่จะ
ท�ำให้เกิด oxidative stress ท่ีจะท�ำให ้
เม็ดเลือดแดงแตก แต่เมื่อทำรกแรกคลอด
ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำมีภำวะขำดเอนไซม์  
G6PD ซ่ึงเป็นโรคทำงพันธุกรรมชนิดหน่ึง 
ท่ีจะเป็นไปตลอดชวีติ พ่อแม่ก็ย่อมเกิดควำม 
ตระหนกและเครียดในระยะแรกคลอด

ค�ำถำมท่ีมกัจะถกูถำมเสมอคือว่ำ ภำวะ
ขำดเอนไซม์ G6PD พบได้บ่อยแค่ไหน 
สำเหตุเกิดจำกอะไร ป้องกันไม่ให้เกิดได้
หรือไม่

อุบัติกำรณ์ของ ภำวะขำดเอนไซม์ 
G6PD ในประเทศไทยพบได้ประมำณ  
3-18% ในทำรกแรกเกิดเพศชำย และพบว่ำ 
มอีบัุตกิำรณ์ของกำรเป็นพำหะสูงถงึ ~ 30% 

สำเหตุของภำวะขำดเอนไซม์ G6PD  
มำจำกกำรท่ีมีควำมผิดปกติของ G6PD 
gene ซ่ึงเป็นยีนท่ีพบอยู่บนโครโมโซม X 
ภำวะขำดเอนไซม์ G6PD มักพบในเด็ก
ผู้ชำยซ่ึงได้รับพันธุกรรมท่ีผิดปกติมำจำก
มำรดำ (X-linked recessive) หรืออำจพบ
เด็กผู ้หญิงซ่ึงได้รับพันธุกรรมท่ีผิดปกติ 
มำจำกท้ังมำรดำและบิดำ หรืออำจพบใน 
ผู้หญิงท่ีได้รับพันธุกรรมมำจำกบิดำมำรดำ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแต่เพียงฝ่ำยเดียว แต่เกิดมี
กำรไม่ท�ำงำนของ G6PD gene ที่ปกติจำก 
X chromosome inactivation ก็ได้ และ
จำกกำรท่ีภำวะขำดเอนไซม์ G6PD น้ันเป็น
ภำวะควำมผิดปกติท่ีมำจำกกำรถ่ำยทอด
ทำงพันธุกรรม ถ้ำหำกเรำทรำบว่ำคู่สมรส 
มีควำมผิดปกติของยีน G6PD ด ้วย
เทคโนโลยีกำรตรวจทำงพันธุกรรมของ 
ตวัอ่อน (PGD: pre-implantation genetic 
diagnosis) ก็จะเป็นแนวทำงท่ีจะป้องกัน
ไม่ให้บุตรท่ีเกิดมำมีภำวะขำดเอนไซม์ 
G6PD ได้ โดยคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่มีควำม
ผิดปกติของยีนดังกล่ำว

โดยท่ัวไปเน่ืองจำกกำรท่ียีน G6PD  
ผิดปกตมิกีำรถ่ำยทอดผ่ำนทำงโครโมโซม X 
(X-linked recessive) น้ันหมำยควำมว่ำ 
มำรดำท่ีเป็นพำหะของภำวะขำดเอนไซม์ 
G6PD จะมียีน G6PD ท่ีผิดปกติหน่ึงอัน  
ร่วมกับยนี G6PD ท่ีปกตอิกีหน่ึงอนั มำรดำ
จะไม่มอีำกำรแสดงอะไรท่ีผิดปกตขิองภำวะ
ขำดเอนไซม์ G6PD เลย แต่หำกว่ำมีกำร 

DRUGS TO AVOID IN G6PD DEFICIENCY

DEFINITE RISK OF HAEMOLYSIS POSSIBLE RISK OF HAEMOLYSIS

Pharmacological
Class

Drugs* Pharmacological
Class

Drugs*

• ß-Naphthol
• Niridazole
• Stibophen

• Nitrofurans
- Nitrofurantoin
- Nitrofurazone

• Quinolones
- Ciprofloxacin
- Moxifloxacin
- Nalidixic acid
- Norfloxacin
- Ofloxacin

• Chloramphenicol
• Sulfonamides

- Co-trimoxazole
(Sulfamethoxazole +
Trimethoprim)

- Sulfacetamide
- Sulfadiazine
- Sulfadimidine
- Sulfamethoxazole
- Sulfanilamide
-  Sulfapyridine
- Sulfasalazine

(Salazosulfapyridine)
- Sulfisoxazole

(Sulfafurazole)

• Mepacrine
• Pamaquine
• Pentaquine
• Primaquine

• Methylene blue

• Dapsone
• Para-aminosalicylic acid
• Sulfones

-  Aldesulfone sodium
  (Sulfoxone)
-  Glucosulfone
-  Thiazosulfone

• Doxorubicin
• Rasburicase

• Phenazopyridine
(Pyridium)

• Acetylphenylhydrazine
• Phenylhydrazine

• Acetylsalicylic acid
(Aspirin)

• Acetanilide
• Paracetamol

(Acetaminophen)
• Aminophenazone

(Aminopyrine)
• Dipyrone

(Metamizole)
• Phenacetin
• Phenazone

(Antipyrine)
• Phenylbutazone
• Tiaprofenic acid

• Furazolidone
• Streptomycin
• Sulfonamides

- Sulfacytine
- Sulfaguanidine
- Sulfamerazine
- Sulfamethoxypyridazole

• Phenytoin

• Glibenclamide

• Dimercaprol (BAL)

• Antazoline (Antistine)
• Diphenhydramine
• Tripelennamine

• Hydralazine
• Methyldopa

   • Chloroquine &  derivatives
• Proguanil
• Pyrimethamine
• Quinidine
• Quinine

• Isoniazid

• Trihexyphenidyl
(Benzhexol)

• Dopamine (L-dopa)
• Procainamide
• Quinidine

• Toluidine blue

• Colchicine
• Probenecid

• Mestranol

• Isobutyl nitrite

• Menadiol Na sulfate
• Menadione
• Menadione Na bisulfite
• Phytomenadione

• Ascorbic acid (Vit C)
  (rare)

• Arsine
• Berberine

(in Coptis chinensis)
• Fava beans
• Naphthalene

(in mothballs)
• Para-aminobenzoic acid

Anthelmintics

Antibiotics

Antimalarials

Antimethemo-
globinaemic Agents

Antimycobacterials

Antineoplastic Adjuncts

Genitourinary Analgesics

Others

Analgesics

Antibiotics

Anticonvulsants

Antidiabetics

Antidotes

Antihistamines

Antihypertensives

Antimalarials

Antimycobacterials

Antiparkinsonism Agents

Cardiovascular Drugs

Diagnostic Agent
for Cancer Detection

Gout Preparations

Hormonal Contraceptives
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ส่งผ่ำนยีน G6PD ที่ผิดปกติไปให้บุตร กรณี
ท่ีเป็นบุตรสำวก็จะเป็นพำหะของภำวะขำด
เอนไซม์ G6PD เหมอืนมำรดำ หำกเป็นบุตร
ชำยจะมีภำวะขำดเอนไซม์ G6PD ท�ำให้มี
อำกำรดงัทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นได้ เน่ืองจำกกำร
ท่ีมำรดำซ่ึงเป็นพำหะของภำวะขำดเอนไซม์ 
G6PD จะไม่มีอำกำรผิดปกติ คู่สมรสท่ีมี
ปัญหำดงักล่ำวซ่อนอยู่มกัจะทรำบเมือ่ได้ให้
ก�ำเนิดบตุรชำยท่ีมภีำวะขำดเอนไซม์ G6PD 
เนื่องจำกมีภำวะตัวเหลืองแรกคลอด เมื่อมี
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้น ค�ำถำมที่เกิดตำมมำ
คือเรำไม่สำมำรถรู้ก่อนล่วงหน้ำถึงควำม
เส่ียงดังกล่ำวเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหำน้ัน
ได้หรือ

ในอดีตกำรตรวจทำงยีนน้ันถือว ่ำ 
มีควำมวุ่นวำยและซับซ้อนมำก รวมท้ังม ี

ค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง แต่ด้วยวิวัฒนำกำรทำง
เทคโนโลยีกำรตรวจหำยีนที่ผิดปกติ ท�ำให้
กำรตรวจดังกล่ำวสำมำรถกระท�ำได้อย่ำง
ง่ำยขึ้นมำก และมีค่ำใช้จ่ำยที่ถูกลง ดังนั้น
กำรตรวจหำภำวะกำรเป็นพำหะของภำวะ
ขำดเอนไซม์ G6PD ในฝ่ำยหญิงก็จะท�ำให้
สำมำรถจ�ำแนกคู่สมรสท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะ
ให้ก�ำเนิดบุตรท่ีจะมีภำวะขำดเอนไซม์ 
G6PD เพื่อท่ีจะได้รับทรำบถึงทำงเลือก 
ในกำรท�ำเด็กหลอดแก้วร่วมกับกำรตรวจ
ทำงพันธุกรรมของตัวอ่อน เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหำดังกล่ำว โดยท่ัวไปกำรตรวจหำยีน 
G6PD ท่ีผิดปกติในฝ่ำยชำยน้ันอำจไม่มี
ควำมจ�ำเป็น เนื่องจำกถ้ำหำกผู้ชำยมียีน 
G6PD ท่ีผิดปกติแล้วจะมีอำกำรแสดงของ
ภำวะขำดเอนไซม์ G6PD ให้เห็นได้ 

table 1 / ตารางท่ี 1
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Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (commonly called 
G6PD deficiency) is not commonly known by most people. People 
with G6PD deficiency occasionally suffer from acute anemia due  
to hemolysis (breakage of red blood cell) causing fatigue, jaundice 
and having dark brown urine (cola-like). The acute anemia from 
hemolysis is induced by having oxidative stress caused by bacteria/
viral infection, ingestion of fava bean, exposure to certain chemical 

substances such as Napthalene(main ingredient of traditional  
mothballs) or taking certain medication as described in Table 1. 

I
n those with significant hemolysis, it 

may cause renal failure or even fatal 

(not common). G6Pd deficiency is a 

common cause of neonatal jaundice. 

Though G6PD deficiency is not a fatal/
debilitating disease and not requiring any 

treatment besides avoidance of certain 

food, drug or certain chemical substances 

inducing oxidative stress causing 

hemolysis, however it causes significant 

concern/stess to parents of newborn 
being diagnosed of having G6Pd 

deficiency which is a genetic disease that 

babies will be affected life-long.

Parents always wonder how common 

is G6Pd deficiency? What is the cause 

of  G6Pd def iciency? Can G6Pd 

deficiency be prevented?

Prevalence of G6Pd deficiency in 

Thailand is ~ 3-18% among male 

newborn. The prevalence of carriers of 

gene, pre-implantation genetic diagnosis 

(PGd) can be offered to prevent 

conceiving a child with G6Pd deficiency 

by selecting embryos unaffected with the 

mutated G6Pd gene to transfer to the 

mother.  

G6Pd gene is transmitted in X-linked 

recessive manner. This means that the 

mother who is a carrier of mutated G6Pd 

gene will harbor one normal G6Pd gene 

and one mutated G6Pd gene. The 

mother who is a carrier of mutated G6Pd 

gene will be healthy and does not show 

any sign/symptoms of G6PD deficiency. 
However, she can pass on the mutated 

G6Pd gene to her child. If she conceives 

with a daughter, the daughter who 

receive the mutated G6Pd gene will be 

a carrier like the mother. However, if she 

conceives with a son, the son who 

receive the mutated G6Pd gene will be 

affected with G6Pd deficiency. as the 

G6Pd carrier mother is asymptomatic, 

the couples at risk are mostly unaware 

of this condition. They mostly come to 

know this issue of G6Pd deficiency for 

the first time when they have a son 

diagnosed at birth of being affected with 

G6Pd deficiency due to neonatal 

jaundice. The couples who face this 

scenario usually comes to ask if this 

condition can be pre-identified before 

conceiving in order to go for PGd to avoid 

G6Pd deficiency in their children.

In the past, genetic testing is a very 

complicated with very high cost. 

However, with the advancement in 

genetic technology, it makes gene 

testing be much less complicated at very 

reasonable cost. The ability to test for 

genetic carrier status of mutated G6Pd 

gene in the women makes it is possible 

to identify the couples at risk of having a 

chi ld being af fected with G6Pd 

deficiency. For the couples at risk, they 

can be counselled for the alternative to 

conceive with PGd technology to avoid 

conceiving a child affected with G6Pd 

deficiency. In general, it is not necessary 

to screen for the mutated G6Pd gene in 

the male partner as men with the mutated 

G6Pd gene usually are symptomatic for 

G6Pd deficiency. 

G6Pd deficiency inThai population is 

estimated at ~ 30%. 

G6Pd deficiency is caused by 

mutation of G6Pd gene which locates on 

X-chromosome. G6Pd deficiency mainly 

affects son who receive only one copy 

of mutated G6Pd gene from mother 

(X-linked recessive) who is a carrier of a 

mutated G6Pd gene. For daughter, she 

can be affected with G6Pd deficiency 

when receives 2 copies of mutated G6Pd 

gene from both father and mother. In rare 

cases, daughter is affected with G6Pd 

deficiency when receiving only one copy 

of mutated G6Pd gene from either father 

or mother and having inactivation of X 

chromosome which carry the normal 

G6Pd gene. as G6Pd deficiency is a 

genetic condition which can pass from 

parents to children, if the couples are 

known to be carrier of mutated G6Pd 
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ตลอดระยะเวลาท่ีรู้จักกันมา 17 ปี คงไม่มีอะไร
พิสูจน์ความรักท่ีท้ังสองคนมีต่อกันได้ด ี

ไปกว่าน้ีอีกแล้ว ส�าหรับชีวิตคู่ของคุณธีติ  
สัจจญาณ กับคุณสุญาภา อักษรสิทธิ์  

ทุกปีในวันครบรอบแต่งงาน ท้ังสองจะฉลองวาระพิเศษ
ด้วยกัน แต่ในวันครบรอบปีท่ี 7 ก็มีหัวใจดวงน้อยๆ  
อีกสองดวงมาร่วมเฉลิมฉลองด้วย เป็นหัวใจดวงน้อย 

ท่ีพวกเขาตั้งตารอคอยมานาน

7 years  
of waiting
7 ปีแห่งก�รรอคอย

Throughout the 17 years of knowing each other, 

nothing can prove the love of the couple better 

than this. For the couple life of Khun Teeti 
Satchayan and Khun Suyapa Aksornsit, every 
year on their wedding anniversary, both will 

celebrate this special occasion privately.  

However, for this 7th anniversary, there are 

other two little hearts that they had been waiting 

for very long time joining the special moment.

Back to the first day that we 

started planning a family life

Khun Suyapa : after gett ing 

married, I planned to have a child 

right away. I tried to have a natural 

pregnancy because I was only 30 

years old. First I thought the child 

would fulfill our life, and second, I 

wanted to have someone to take 

care of.  

Khun Teeti : I wanted to have a 

complete family, having a father, 

mother and child. Our families put 

high expectation on us and they had 

been waiting for so long.



Treatments at other places did not 

work

Khun Suyapa : Initially we consulted 

with another hospital.  The doctor 

said that I probably had high male 

hormones. Besides, I got blood tests 

and the result showed that I got 

thyroid disorders. 

Khun Teeti : actually we just wanted 

to get consultation first since I had 

no knowledge about this. When the 

doctor suggested ICSI, saying if you 

want to have a child, just do it, we 

agreed. It took over a year because 

we needed to treat the thyroid 

disease, too. 

ย้อนไปถึงวันแรกที่เริ่มวางแผน
ชีวิตครอบครัว
คณุสญุาภา : หลังจำกแต่งงำนเรำก็
วำงแผนมีลูกเลย แต่ปล่อยไปตำม
ธรรมชำตเิพรำะตอนน้ันอำย ุ30 เอง  
ท่ีอยำกมลูีกเพรำะลูกเป็นกำรเตมิเตม็ 
ชวีติเรำ อย่ำงท่ีสองเหมอืนต้องกำร
ใครสักคนท่ีเรำอยำกดแูลเขำ
คณุธีติ : ผมก็รู้สึกเหมือนกัน อยำกได้ 
ครอบครวัสมบูรณ์แบบ มพ่ีอแม่ลกู 
แล้วครอบครวัผมเป็นคนจนีก็อยำก
มีทำยำท ทั้งฝ่ังผมและเขำก็ยังไม่มี
หลำนเลย ท้ังสองฝั ่งก็คำดหวัง 
กับเรำไว้มำก และก็รอนำนด้วย


รักษาที่อ่ืนมาก่อนแต่ไม่เกิดผล
คุณสุญาภา : ตอนแรกไปปรึกษำ 
ท่ีโรงพยำบำลอื่น คุณหมอบอก
สำเหตุว่ำดิฉันอำจจะมีฮอร์โมน 

เพศชำยมำก แล้วเจำะเลือดตรวจ
ผลออกมำเป็นไทรอยด์อกี
คณุธีติ : จรงิๆ ตอนแรกเรำตัง้ใจไป
ปรึกษำก่อน เพรำะผมไม่มีควำมรู้
เรื่องน้ี พอคุณหมอแนะน�ำให้ท�ำ 
อิ๊กซ่ี บอกว่ำอยำกมีก็ท�ำเลย เรำก็
เลยตกลงท�ำ ใช้เวลำปีกว่ำๆ เพรำะ
รกัษำไทรอยด์ด้วย
คณุสญุาภา : เรำคิดว่ำวธิน้ีีเรว็ท่ีสุด 
ได้ผลมำกท่ีสุด ท�ำ 2 ครัง้แต่ไม่ตดิ


เสียเวลาไป 5 ปีก่อนจะมาโรง
พยาบาลเจตนิน
คณุสญุาภา : ถงึจะผิดหวังแต่เรำยงั
ไม่หมดควำมพยำยำม ใครบอกอะไร
ดเีรำก็ลอง กินยำจนีก็เคย
คุณธีติ : ผมอ่ำนเยอะมำก ศึกษำ 
ก็มำก ไปหำหมอ กินยำสมุนไพร 
ไปบนบำนศำลกล่ำวก็เคย แล้ววนัหน่ึง 

มีลูกค้ำของผมบอกว่ำเขำท�ำส�ำเร็จ 
ท่ีโรงพยำบำลเจตนิน
คณุสญุาภา : เรำมเีพือ่นหลำยกลุ่ม 
แต่ละคนก็แนะน�ำต่ำงกันไป แต่มี
หลำยคนท่ีแนะน�ำเจตนิน เรำเลย
เลือกท่ีน่ี และเพื่อนคนท่ีแนะน�ำ 
เขำก็ท�ำท่ีน่ีและส�ำเรจ็ด้วย


รักษาอย่างเป็นขั้นตอนที่เจตนิน
คณุธีติ : ตอนน้ันมำคุยกับคุณหมอ
ไว้ก่อนไม่ได้คำดหวงัอะไร เพรำะเรำ
เคยผิดหวังมำแล้ว ก็ตรวจเจอ
ไทรอยด์จึงรักษำก่อน คุณหมอ
แนะน�ำให้ท�ำอิ๊กซี่เลย ในเมื่อท�ำมำ 
สองครัง้แล้วไม่ตดิ 7 ปีก็ยงัไม่มลูีก 
ก็อยู่ในภำวะมีบุตรยำกแล้ว วิธีน้ี 
จะเห็นผลท่ีสุด
คุณสุญาภา : ก่อนท�ำอิ๊กซ่ีมีกำร
ตรวจภำยใน เจอซีสต์ด้วย ดูเรื่อง

ประจ�ำเดือนด้วย ช่วงแรกประจ�ำ
เดอืนมำไม่สม�ำ่เสมอ คุณหมอรอให้
รอบของมันตรงกัน แล้วก็นัดใส่ 
ตวัอ่อนตอนปลำยปี 2559
คุณธีติ : ท่ี เจตนินมีควำมเป็น 
มืออำชีพมำก มี ข้ันตอนชัดเจน  
มีหนทำงให้เรำมองเห็น มีแผนก 
ให้ค�ำปรกึษำ


ทุกคนให้ค�าตอบได้ดี ตรงกับ 

ที่ต้องการ
คุณสุญาภา : เรำเลือกคุณหมอ
เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ เพรำะ
เพือ่นรกัษำกับคุณหมอแล้วได้ผล
คณุธีติ : คุณหมอเก่ง พดูน้อย เวลำ
ถำมตอบได้ตรงประเดน็ เรำไม่ต้อง
ถำมเยอะ ผมคุยกับคุณหมอคร้ังแรก
ก็แอบมคีวำมหวงั
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เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

Khun Suyapa : We thought this was 

the fastest and the most effective 

way. We did it twice but it did not 

work, though.


it took us five years before ending 

up at Jetanin

Khun Suyapa : although we got 

disappointed, we never gave up. 

Khun Teeti : I went to see doctors, 

taking herbal medicines, even 

seeking help from supernatural 

things. Then one day my client  

told me that he was successful 

(having a child) at Jetanin.

Khun Suyapa : Several of my  

friends suggested Jetanin. So  

we chose here. Our friend who 

suggested us also got treatment 

here and was successful.  


Step-by-step treatment at Jetanin

Khun Teeti : Back then, we just 

came to talk to the doctor without 

expectation since we had been 

disappointed in the past. The doctor 

found the thyroid disorders and 

suggested us to treat it first. Then 

the doctor suggested us to do ICIS. 

Since we tried it twice and it did not 

work. It was a seven-years attempt 

and we still did not have a child. We 

got infertility issues yet this way 

should work out best. 

Khun Suyapa : Before doing  

ICIS, I got pelvic examination and 

found cyst. The doctor asked me to 

monitor my menstruation. at first 

phase, I got irregular periods. The 

doctor waited until the cycle was 

regular then he made schedule for 

embryo transfer by the end of  2016. 

Khun Teeti : Jetanin was very 

p ro fess iona l  and  had  c lea r 

procedures,  g iv ing us  c lear  

picture. They had a counselling 

department. Nurses could efficiently 

answer our questions, meeting our  

requirements. 

K h u n  S u y a p a  :  We  c h o s e  

dr.kriengchai Sajjajaroenpong 

because my friend got treatment 

with him and it worked. 

Khun Teeti : The doctor was very 

good. We did not need to ask a lot 

of questions. I got hope since the 

very first time I talked to him.


in early 2017, we got a great news

Khun Suyapa : I was so excited that 

I cried since we did not expect a 

good result. We used to have high 

ต้นปี 2560 ได้ทราบข่าวดี 

อันยิ่งใหญ่
คณุสญุาภา : ตืน่เต้นมำกจนร้องไห้ 
เพรำะเรำไม่ได้หวังว่ำจะติด ครั้งน้ี
เรำเตรยีมใจเตรยีมตวัเตม็ท่ี ให้รูสึ้ก
ว่ำเรำได้ท�ำดท่ีีสุดแล้ว พอรูผ้ลก็พดู
ไม่ออก ร้องไห้อย่ำงเดยีว คุณหมอ
ใส่ตัวอ่อนไปสองตัว แต่ไม่ได้คิดว่ำ
จะได้ลูกแฝด 
คณุธีติ : พดูไม่ออก ร้องไห้เหมอืนกัน 
พอรู้ว่ำตดิเรำไมไ่ด้ถำมอะไรดว้ยซ�้ำ 
พอจะเดินออกจำกห้อง คุณหมอ 
บอกน่ำจะแฝดนะครบั


วางแผนดูแลลูกไปจนถึงเข้า
โรงเรียนแล้ว
คุณสุญาภา : อะไรที่เซฟตัวเองได้ 
ก็จะระวัง ไม่ได้พักงำนแต่งำนที่ท�ำ
ไม่ได้หนักมำก และไม่ขับรถเอง  

ตอนน้ีวำงแผนว่ำเขำจะเรียนท่ีไหน 
เน้นไม่ไกลบ้ำนเกินไป ไปรับส่งเอง
จะได้สะดวก


ขอส่งก�าลังใจไปยังคู่รักที่ยังรอ
ลูกน้อย
คณุสญุาภา : อยำกให้คิดไว้เสมอว่ำ
ต้องไม่ท้อ เป็นก�ำลังใจให้กัน บำงที
กดดนัจนทะเลำะกัน แทนท่ีจะสู้ต่อ 
กลับกลำยเป็นท้อ ต้องเข้ำใจกัน
เยอะๆ ปัจจุบันวิทยำกำรก้ำวหน้ำ
มำก มหีลำยหนทำงในกำรรกัษำ
คณุธีติ : เรำมปีระสบกำรณ์มำก่อน
แค่ท่ีเดยีว แต่เห็นได้ชดัว่ำท่ีเจตนิน 
มรีะบบ มทิีศทำงให้เรำเดนิ มคีนมำ
ช่วยวำงแผน เรำมัน่ใจ เตรียมตวัดี 
ผลก็ออกมำประสบควำมส�ำเร็จได้ 
ถ้ำให้ผมแนะน�ำก็ให้ลองมำปรึกษำ 
ท่ีเจตนินครบั 

expectation so this time we just 

braced up and were well prepared. 

We just thought we did our best. 

When we knew the result, I was 

speechless, just crying. 

Khun Teeti :  Me too, speechless 

and cried.

Khun Suyapa : The doctor transfer 

two embryos but we did not think  

we would get twins.

Khun Teeti : We never expected 

this. That day, when we knew that 

the treatment gave positive result, 

we did not even ask a question. 

When we were leaving the room,  

the doctor said we should get twins.


We already planned for their 

pre-kindergarten’s years.

Khun Suyapa : anything I can save  

myself, I will do. I do not stop working 

but do it lightly. Now we are thinking 

about the twins’ studying plan and 

how their future will be. We do not 

want them to join a school that  

too far from our home. We will take 

them to and from school  by 

ourselves, so a nearby school should 

be a convenient option.


p l e a s e  s a y  s o m e t h i n g  t o 

encourage couples who are still 

waiting for babies

Khun Suyapa : One thing that you 

should always bear in mind is never 

give up. You have to support each 

other. Sometimes the pressure is  

so heavy that we get fight, that 

discourage both of you instead of 

encouraging each other. So, do 

understand each other as much as 

you can. Technologies nowadays 

are so advanced. There are several 

ways of treatment. 

Khun Teeti : I did not go to so many 

hospitals so I cannot make many 

comparisons. We went only two 

places and it was clear to us that 

Jetanin was very systematic.  

It had clear direction for us, had 

someone help us make a good plan 

that we could expect a result. If we 

are confident and well prepared, we 

will be successful. If you want my 

suggestion, I do recommend you to 

consult with Jetanin. 

คุณสุญาภา อักษรสิทธิ์  อายุ 37
Suyapa Aksornsit  Age 37
คุณธีติ สัจจญาณ  อายุ 40
Teeti Satchayan  Age 40
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ป็นเร่ืองราวของคนสองคนท่ีรู้จักคบหากันมานาน แต่กว่าจะ
ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่น้อย ซ่ึงถ้าจะ
บอกว่าน่ีคือเน้ือคู่ท่ีสวรรค์ก�าหนดไว้แล้วกค็งจะไม่ผิดนัก เพราะ
คุณไชยา สิทธิเจริญพร กับ คุณศันสนีย์ อออุตสาหกิจ รู้จักกัน

มาร่วม 15 ปี แต่ไม่ได้สานสัมพันธ์กันฉันท์คนรัก จนเม่ือกามเทพ
แผลงศรท้ังสองจึงตกลงเข้าพิธีวิวาห์เม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว และวางแผน 

มีเจ้าตัวน้อยเติมเต็มครอบครัวทันที
This is a story of two people who had been in relationship 

for many years. Before they agreed to settle down  

together, however, they have been many obstactes that 

have come in the way of our life. Unquestionable, there 

should be no objection to say the two are destined soul 

mates. Khun Chaiya Sitticharoenporn and Khun Sansanee 
Orutsahakij knew each other for 15 years but were not in 
romantic relationship. It was not until they were shot by 

Cupid’s arrow that they agreed to tie the knot three years 

ago and planned to have a baby right away. 

หลงัแต่งงานเริม่วางแผนตัง้ครรภ์
คณุศนัสนย์ี : เรำวำงแผนมลูีกเลย 
เพรำะก็พร้อมทุกอย่ำง อำยตุอนน้ัน 
38 ปี แต่เรำปล่อยให้เป็นไปตำม
ธรรมชำตก่ิอน ก็ใช้เวลำปีกว่ำๆ
คณุไชยา : ระหว่ำงนัน้เรำก็เท่ียวเล่น 
ไปต่ำงจังหวัด ขับเจ็ตสกี ไม่ได้มี
ควำมเครยีดอะไรเลย
คณุศนัสนย์ี : เขำไปไหนเรำก็ไปด้วย 
ญำติๆ  ก็เป็นห่วง เตอืนมำเหมอืนกัน
ว่ำไปขับเจ็ตสกีในทะเลแบบน้ัน
มดลูกจะได้รบักำรกระทบกระเทือน 
ท�ำให้มลูีกยำกได้นะ
คณุไชยา : พอเขำไม่ตัง้ครรภ์สักที 
เรำก็งดขีเ่จต็สกี งดสังสรรค์ หันไป
ออกก�ำลังกำย
คุณศันสนีย์ : ตอนน้ันใครแนะน�ำ
อะไรท่ีว่ำดีก็ลองท�ำตำม ฝังเข็ม  
กินยำจนี กินวติำมนิ ออกก�ำลังกำย


ในที่สุดก็ตัดสินใจปรึกษาแพทย์
คณุศนัสนย์ี : เรำเคยไปรบักำรรกัษำ
ท่ีอื่นเพรำะมีญำติเคยท�ำอิ๊กซ่ีแล้ว
ประสบควำมส�ำเร็จท่ีน่ัน คุณหมอ 
ก็บอกสำเหตุท่ีมีบุตรยำกว่ำเพรำะ
เรำอำยุมำก ผู้หญิงอำยุ 40 ขึ้นไป
เปอร์เซ็นต์กำรตั้งครรภ์เองตำม
ธรรมชำตน้ิอยลงเร่ือยๆ ท�ำอ๊ิกซ่ียงัมี
โอกำสติด 20-30 เปอร์เซ็นต์เอง  
รบักำรรกัษำครัง้แรกด้วยกำรฉดีเชือ้
แต่ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ รกัษำด้วย
กำรท�ำอิก๊ซ่ีก็ยงัไม่ส�ำเรจ็อกี หลังจำก 
ผิดหวงัไป 2 ครัง้ เรำก็หยดุไปครึง่ปี


ผิดหวังแต่ไม่ท้อ
คณุไชยา : ตอนน้ันเรำเก็บตวักันเลย 
ไม ่ออกไปสังสรรค ์ หันไปออก 
ก�ำลังกำย แล้วเพื่อนท่ีท�ำธุรกิจ 
ด้วยกันแนะน�ำให้มำท่ีโรงพยำบำล 
เจตนิน บำงคนใช้ค�ำว ่ำท�ำแล้ว
ประสบควำมส�ำเรจ็ล้ำนเปอร์เซ็นต์
คณุศนัสนย์ี : เข้ำไปอ่ำนในเวบ็ไซต์
พนัทิปดขู้อดข้ีอเสีย คนอืน่ๆ พดูถงึ
โรงพยำบำลยงัไงบ้ำง คุยกับเพือ่นๆ 
ท่ีเคยเข้ำรบักำรรกัษำกำรมบุีตรยำก
จำกโรงพยำบำลเจตนิน หลำยๆ คน
ก็บอกตรงกันว่ำคุณหมอเก่ง และมี
เพื่อนอยู่คนหน่ึงก�ำลังรักษำอยู่ท่ีน่ี 
เขำก็ชวนมำด้วยกัน


ประทับใจในขั้นตอนการรักษา 
คุณไชยา : เรำมำท่ีโรงพยำบำล 

เจตนินกลำงปี 2559 รักษำโดย 
คุณหมอปิยะพนัธ์ ปุญญธนะศักดิช์ยั 
ได้ฟังคุณหมอแนะน�ำแล้วรู ้สึกถึง
กำรมีหลักเกณฑ์ในกำรรักษำดีกว่ำ
ท่ีเก่ำ รูสึ้กมัน่ใจและมกี�ำลังใจขึน้มำ
คุณศันสนีย์ : เรำมีประสบกำรณ ์
ไม่ดีจำกท่ีเดิม ตอนน้ันท�ำอิ๊กซ่ีจน 
ถงึขัน้ได้ยนิเสียงหัวใจเดก็แล้ว แต่ไป
ต่อไม่ได้ คุณหมอบอกโครโมโซม 
ไม่ปกตต้ิองหยดุกำรตัง้ครรภ์ ปล่อย
ให้แท้งธรรมชำต ิตอนนัน้เรำก็โมโห 
ท�ำไมไม่ตรวจโครโมโซมแต่แรก  
พอมำรักษำ ท่ี เจตนิน คุณหมอ
แนะน�ำให้ตรวจโครโมโซมก่อนเลย
เพรำะอำยุมำก เรำไม่อยำกแท้ง 
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เสียเวลำแล้วต้องมำ 
น่ังเสียใจหลำยรอบ คุณหมอก็ 
บอกว่ำถ้ำตรวจโครโมโซมโอกำส
กำรแท้งจะน้อยลง ให้ควำมหวัง 
ตรงนี้เยอะขึ้น


ดูแลตัวเองอย่างดี 

ไม่มีประวัติศาสตร์ซ�้ารอย
คุณศันสนีย์ : ท้ังก่อนรักษำและ 
หลังจำกรู้ผลว่ำกำรท�ำอิ๊กซ่ีประสบ
ผลส�ำเร็จแล้ว คุณหมอแนะน�ำให ้
ท�ำตัวสบำยๆ อย่ำเครียด หลังใส ่
ตัวอ ่อนห ้ำมขึ้นลงบันไดเยอะ  
แต่ตอนน้ันเรำกลัวเพรำะตรวจ
โครโมโซมแล้วเหลือตัวอ่อนท่ีปกติ
แค่ตัวเดียว หลังจำกท่ีใส่ตัวอ่อน
เสรจ็ก็ขอนอนพกัต่อในโรงพยำบำล 
4 วัน ไม่ลุกเดินเลย เพรำะเคยท�ำ
เสรจ็ก็กลับบ้ำนเลย เดนิขึน้บันได้อกี 
3 ชัน้ ครัง้น้ีต้องระวงัมำก หลังจำก
น้ันก็พกัอยูบ้่ำนท่ีกรงุเทพฯ นอนอยู่
บนเตยีง 2 เดอืน จำกประสบกำรณ์
ของญำตท่ีิเคยท�ำอิก๊ซ่ี แม้กระท่ังดู
ทีวยีงัห้ำมร้องไห้หรอืหัวเรำะ เพรำะ
เกรงจะสะเทือน ให้มัน่ใจก่อนว่ำเขำ
อยูกั่บเรำจรงิๆ ช่วงท่ีพักก็หำหนังสือ
เก่ียวกับกำรเล้ียงลูกอ่ำนไปเพลินๆ
คุณไชยา : ช่วงน้ันผมท�ำงำนท่ี
ฉะเชิงเทรำ กลับมำสัปดำห์ละครั้ง 
แต่โทรมำหำทุกวนั วนัละ 3 เวลำ
คณุศนัสนย์ี :  พอตอนอำยคุรรภ์ 3 
เดือนก็กลับไปอยู่บ้ำนที่ฉะเชิงเทรำ 
ท�ำงำนบัญชเีบำๆ ตอนน้ีอำยคุรรภ์ 
4 เดอืนแล้ว


ดีใจที่สุด คุ้มค่ากับการรอคอย
คณุไชยา : สบำยใจมำก หำยเครยีด 

reward for 
the great  
effort
ร�งวัลแห่งคว�มพย�ย�ม



เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

disappointed twice, we decided to 

postpone about 6 monts. 


Disappointed but not 

discouraged

Khun Chaiya : We shut out and turned 

to exercises. My co-workers 

suggested Jetanin to me. 

Khun Sansanee : I read a lot on 

Pantip website, checking good and 

bad feedbacks and see how others 

comments. I also talked to the 

friends who came for infertility 

treatment at Jetanin. Many of them 

said that doctors were very good.  


impressed in treatment 

procedures

Khun Chaiya :  We came to  

Jetanin in the mid of 2016 and got 

treatment with doctor Piyapan 

Poonyathanasakchai. I could feel 

that Jetanin had better treatment 

standards than the previous hospital. 

Khun Sansanee : We got bad 

experiences from the previous 

hospital. at that time, we had done 

ICSI and got to the point that we 

could hear a baby’s heartbeat  

but we could not go on due to 

chromosome abnormalities. So,  

I needed to terminate the pregnancy. 

When I came to Jetanin, the doctor 

suggested me to  check the 

chromosome first because of aging. 

I did not want to have an abortion 

again. The doctor said that the 

chromosome check would reduce 

abortion risk. So, we got higher 

hope. 


you took very good care of 

yourself - history doesn't repeat 

itself

Khun Sansanee :  Before the 

treatment and after we had known 

that the ICSI was successful, the 

doctor suggested me to be relax and 

stress-free. after the embryo 

transfer, she asked me not to walk 

up and down stairs too much. at that 

time, I was afraid because, after the 

planned to be pregnant right 

away after marriage.  

Khun Sansanee : after getting 

married, we planned to have a child 

immediately because we were ready 

in every way. also I was 38 years old 

then. However, we just let it go by a 

natural way in about 1.5 years.

Khun Chaiya : during that time, we 

travelled a lot, playing with Jetski, 

nothing to worries about. 

Khun Sansanee : Somes got 

concerned, warning that playing a 

Jetski might cause trouble to the 

uterus leading to infertility.

Khun Chaiya : They're no signed to 

get pregnant, then I quitted Jet-

skiing and turning to exercises 

instead.

Khun Sansanee : I followed all good 

advices,  t ry ing acupuncture, 

Ch inese medic ines,  v i tamin 

supplements and workout. 


Finally, we decided to see the 

doctor

Khun Sansanee : Before Jetanin, 

we went to the other hospital. The 

doctor told that my infertility was 

because of aging. Women aged 40 

and above will have decreasing 

percent  chances  o f  na tura l 

pregnancy. Even doing ICSI, there is 

only 20 – 30 percent to get a positive 

result. For the first treatment, I got 

sperm injection once but it was not 

successful. Then we went for ICSI  

and it did not work. after getting 

chromosome check, there was only 

one normal embryo left. after the 

embryo transfer, I requested to be 

admitted in the hospital for four days, 

not walking at all. That was because, 

the last time I did ICSI at the other 

hospital, I left the hospital right away 

and walked up three floors of stairs. 

So this time, I was more careful. I 

wanted to make sure that the baby 

would really be with us. 

Khun Chaiya : during that time, I 

was working in Chachoengsao, 

coming back home once a week. I 

called her every day though - three 

times a day.

Khun Sansanee : When I was three-

month pregnant, I went back to stay 

in Chachoengsao. Now I’m four-

month pregnant. 


Extremely glad - this is 

absolutely worth waiting

Khun Chaiya : I’m so relieved and 

stress-free. This time it was like 

testing our luck.

Khun Sansanee : When the ICSI 

was successful, we felt very relieved. 

Now I want to come for an ultrasound 

every week, worried that the baby 

will not grow. daddy talked to his 

baby every day. We have not named 

the baby but he called him Tee Yai 

(big brother)

Khun Chaiya : We started thinking 

to have another baby. However, I 

have to wait for mother to be ready 

again. Now our family is more 

complete. That makes me more 

happily. 


your encouragement for other 

couples

Khun Sansanee :  I  a l ready 

recommend one couple who came 

for the treatment at Jetanin. For other 

couples, I would like to encourage 

that the treatment needs great 

patience. 

Khun Chaiya : I will give the same 

suggestion as my friend suggested 

me that Jetanin is the best. 

เหมือนครั้งน้ีวัดดวงกันเลย ไม่ติด 
จะพอแค่น้ีแล้วนะ จะไปเท่ียวกัน
สองคนแล้ว
คุณศันสนีย์ : ไม่ได้คำดหวังมำก 
กลัวเสียใจ เพรำะครั้งแรกเรำ 
คำดหวังไว้มำก พอท�ำอิ๊กซ่ีประสบ
ควำมส�ำเรจ็ สบำยใจ โล่งอก ตอนน้ี
อยำกมำอัลตรำซำวด์ทุกอำทิตย์ 
เป็นห่วง กลัวเขำไม่โต คุณหมอนัด
วันเสำร์จะมำก่อนทุกที ช่วงหลังๆ 
นัด 2-3 สัปดำห์ต่อครัง้ แต่เรำอยำก
มำทุกสัปดำห์ คุณหมอก็ตกใจ 
เป็นไรไหมคะ ท�ำไมมำก่อนเวลำ
คุณไชยา : ผมมำด ้วยทุกครั้ง 
ระหว่ำงทำงจะขบัรถช้ำมำก น่ำจะ 
30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง
คณุศนัสนย์ี : พ่อเขำคุยกับลูกทุกวนั 
เรยีกลูกตลอด ยงัไม่ตัง้ชือ่นะคะ แต่
เขำเรยีกว่ำตีใ๋หญ่
คุณไชยา : พอเรำมีลูกแล้วผมก็มี
ควำมคิดอยำกมอีกี แต่ต้องรอเล้ียง
คนน้ีไปก่อน รอแม่เขำพร้อมด้วย 
ตอนนี้ครอบครัวเรำสมบูรณ์ขึ้น 
มภีำระท่ีเรำต้องท�ำเพือ่เขำอกีเยอะ 
แพลนอะไรในชวีติเพิม่ขึน้ เมือ่ก่อน
เตรียมเกษียณแล้ว ตอนน้ีชีวิต
เปล่ียนไปเลย วำงแผนให้เขำ เรำก็
ท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสุขมำกขึน้ 


ส่งต่อก�าลังใจถึงคู่รักคู่อ่ืน
คณุศนัสนย์ี : แนะน�ำให้มำรกัษำท่ี
เจตนนิแล้ว 1 คู่ค่ะ ส่วนคู่อืน่ๆ ก็ฝำก
ก�ำลังใจให้ ต้องมคีวำมอดทนสูงมำก 
ฉดียำเกือบ 80 เขม็ แต่ผลท่ีได้ก็คุ้มค่ำ
คุณไชยา : ผมก็คงบอกเหมือน 
ท่ีเพ่ือนแนะน�ำมำว่ำ ท่ีเจตนินดท่ีีสุด
แล้วครบั 

คุณศันสนีย์ อออุตสาหกิจ  อายุ 41
Sansanee Orutsahakij  Age 41
คุณไชยา สิทธิเจริญพร  อายุ 51
Chaiya Sitticharoenporn  Age 51
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1“ปัญญาประดิษฐ์” พูด-เขียน 
ชีส้ขุภาพจติ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะช่วย

ให้ทรำบสุขภำพจิตของแต่ละคนได้จำก 
รูปแบบถ้อยค�ำท่ีใช้ โดยไอบีเอ็มระบุว่ำ 
ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ ส่ิงท่ีเรำพูดและเขียน 
จะกลำยเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภำพกำยและ 
จิตของเรำ ระบบค็อกนิทีฟจะสำมำรถ 
วิเครำะห์แพตเทิร์นในค�ำพูดและส่ิงท่ีเรำ
เขียน พร้อมระบุถึงสัญญำนของโรคทำงจิต
และสมองขั้นต้น เพื่อช่วยให้แพทย์และ
คนไข้สำมำรถคำดกำรณ์ สอดส่อง และ
ตรวจสอบควำมคืบหน้ำในกำรรักษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1 With AI, our speech and 
writing can indicate our 
mental health Artificial intelligence 

(AI) will help us indicate our mental health 

through our speech patterns. IBM 

suggested that, in next five years, what 

we say and write will be indicators of our 

mental health. New cognitive systems will 

be able to analyse our speech and writing 

patterns and indicate initial signs of mental 

and neurological diseases. It can help 

doctors and patients better predict, 

monitor, and track progress of disease 

treatment efficiently. 

2 “ไฮเปอร์อิมเมจจิง” เห็นในส่ิงที่
มองไม่เห็น
อุปกรณ์เก่ียวกับภำพแบบใหม่ท่ีใช้

เทคโนโลยีไฮเปอร์อิมเมจจิงและปัญญำ
ประดษิฐ์ จะช่วยให้เรำสำมำรถมองเห็นผ่ำน
หลำยช่วงควำมถี่ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
ช่วยให้คนขับและรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วย

|  QUALITY OF LIFE  |

Source / แหล่งที่มา : businessinsider.com

ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน้าไปมากแค่ไหน โลกก็ย่ิงแคบลง ส่ิงท่ีคิดว่าเป็นไปไม่ได ้

ก็กลายเป็นจริงขึ้นมา การพัฒนาของเทคโนโลยีไม่เพียงส่งผลกับโลก สังคม 
เศรษฐกิจ ฯลฯ แต่มีผลโดยตรงกับมนษุย์ พฤติกรรมท่ีต้องปรบัเปล่ียนไปตาม
เทคโนโลยี รายงานประจ�าปีล่าสุดจากไอบีเอ็ม ไฟว์ อิน ไฟว์ (IBM 5  

in 5) ท่ีเผยแพร่ท่ัวโลกติดต่อกันมาเป็นปีท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมท่ีมีแนวโน้ม
เข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต การท�างาน และการติดต่อส่ือสารของ
มนุษย์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยศึกษาจากแนวโน้มของตลาดและสังคม ประกอบกับ
ความล�้าหน้าของเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการท่ัวโลกของไอบีเอ็ม ซึ่งส่งผลให้
นวัตกรรมเกิดขึ้นและใช้งานได้จริง

The more advanced technologies are, the smaller our globe is. Impos-

sible things may become possible. The development of technology does 
not only take effect to the world, societies, economies, etc., but also 
directly to humans, who have to adapt their behavior to match the 
technologies.The latest annual report by IBM 5 in 5, which has been 
consecutively disseminated worldwide for eight years, demonstrates 
the innovations that tend to play important roles in changing lifestyles, 
working styles, and ways of communication of humans in next five years. 
The report is the results of studies into market and societal trends and 
the advancement of technologies from IBM’s operation rooms worldwide. 
As a result, it comes up with genuinely functional innovations. 

life-changing  
innovations
สุดยอดนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
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ตัวเองสำมำรถเห็นภำพรวมของท้องถนน
และกำรจรำจรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น เช่น กำรใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์
อิมเมจจิงท่ีใช้คล่ืนภำพระดับมิลลิเมตร 
ร่วมกับกล้องและเซ็นเซอร์ต่ำงๆ จะช่วยให้
รถสำมำรถมองเห็นภำพข้ำงหน้ำได้แม ้
ฝนตกหรือหมอกลงจัด สำมำรถบอกขนำด 
ระยะห่ำง หรอืแยกแยะว่ำวตัถท่ีุอยูต่รงหน้ำ
เป็นขยะหรือสัตว์
2 Hyperimaging and AI will 
make the invisible visible In five 

years, new imaging devices using 

hyperimaging technology and AI will  

help us see broadly though multiple  

bands of the electromagnetic spectrum. 

They will help drivers and autonomous 

cars see roads and traffic in oerview  

more efficiently. For instance, using 

hyperimaging technology with cameras 

and sensor devices can enhance their 

vision despite heavy rain or fog. It will help 

the devices tell size and distance and 

identify whether the objects in the front 

are rubbish or animals.

3“มาโครสโคป” ถอดรหัสซับซ้อน
ของโลก 
ส่ิงท่ีเรียกว่ำ “มำโครสโคป” น้ีจะไม่

ได้แค่ช่วยให้เรำสำมำรถมองเห็นส่ิงเล็กๆ ได้
เหมอืนกล้องจลุทรรศน์หรือมองเห็นส่ิงท่ีอยู่
ไกลออกไปได้เหมือนกล้องโทรทรรศน์  
แต่จะเป็นซอฟต์แวร์และอลักอรธิึม่แมชชนี
เลิร์นน่ิงท่ีจะเข้ำมำช่วยถอดรหัสข้อมูล
มหำศำลท่ีซับซ้อนของโลก และเมื่อผนวก
รวมกับข้อมลูสภำพอำกำศ สภำพดนิ ระดบั
น�้ำ และระบบชลประทำน จะช่วยให้
เกษตรกรในอนำคตสำมำรถทรำบว ่ำ 
ควรปลูกพืชชนิดใด ท่ีไหน จะท�ำอย่ำงไร 
ให้ได้ผลผลิตสูงสุดโดยใช้น�้ำน้อยที่สุด
3 “Macroscopes” will help us 
decode Earth’s complexity The 

thing called Macroscopes will not only 

help us see tiny things as same as a 

microscope or things far beyond as same 

as a telescope. In five years, it will be 

software and machine-learning algorithms 

that help us decode massive and complex 

data of the world. When the intelligence 

is combined with data about weather 

condition, soil condition, water level, and 

irrigation system, it wil l  help Thai 

agriculturists in the future know which 

plants they should grow, where to grow, 

and how to make them most productive 

while using the least water. 

4“ห้องแล็บในชิป” ตรวจเชื้อโรค
ระดบันาโน 
ห้องแล็บท่ีถูกย่อส่วนให้อยู่ในชิป 

จะท�ำหน้ำท่ีเป็นเครื่องตรวจสุขภำพระดับ
นำโนเทคโนโลยี ท�ำหน้ำที่ตรวจจับเงื่อนง�ำ
ท่ีมองไม่เห็นท่ีอยูใ่นของเหลวในร่ำงกำยเรำ 
และแจ้งให้ทรำบทันทีหำกควรต้องพบ
แพทย์ เป้ำหมำยคือกำรท�ำห้องวิจัยชีวเคมี
เต็มรูปแบบให้อยู ่ในขนำดเท่ำแผ่นชิป
ซิลิคอนหนึ่งแผ่น เพื่อใส่ไว้ในอุปกรณ์แบบ
พกพำต่ำงๆ ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบ
ตัวเองได้จำกของเหลวจำกร่ำงกำยใน
ปริมำณเพียงน้อยนิด ก่อนท่ีจะส่งข้อมูล
ผ่ำนคลำวด์ ร่วมกับข้อมูลจำกอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์อื่นๆ เพื่อให้ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์วิเครำะห์และตรวจหำ
สัญญำณของโรคต่ำงๆ

4 ‘Labs on a chip’ will be able 
to detect  germs at  the 
nanoscale A laboratory that is shrunk 

to be on a chip will serve as a health 

detective at the nanoscale will serve as 

health detective for tracing invisible 

disease clues in body fluids. It will tell us 

immediately if we have to see a doctor. 

The objective is to shrink a full-scale 

biochemical laboratory to be in form of a 

silicon chip that can put into a handheld 

device. It will help us examine ourselves 

from little amount of our body fluids  

before sending the data through Cloud 

together with other information from other 

Internet-of-Things devices. Then the AI 

can analyse and detect disease signs. 

5 “สมาร์ทเซ็นเซอร์” ตรวจมลพิษ
ระดบัความเร็วแสง
เทคโนโลยีตรวจจับแบบใหม่จะได้

รับกำรติดตั้งใกล้บ่อแยกก๊ำซธรรมชำติ 
รอบๆ หน่วยจัดเก็บและตลอดแนวท่อก๊ำซ 
เพือ่ให้สำมำรถตรวจจบัรอยรัว่ท่ีมองไม่เห็น
ได้แบบเรียลไทม์ เครือข่ำยของเซ็นเซอร์ 
ไอโอทีจะเชื่อมต่อกับคลำวด์เพื่อสอดส่อง
ควำมผิดปกตภิำยในเวลำไม่ก่ีนำทีแทนท่ีจะ
ต้องใช้เวลำเป็นสัปดำห์ ช่วยลดมลภำวะ
และเหตุร้ำยที่อำจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
5 Smart sensors to detect 
environmental pollution at 
the speed of light New sensor 

technology will be installed nearby natural 

gas separation units, around storage units 

and along gas pipes in order to detect 

invisible leaks in real time. The Internet of 

Thing (IoT) network will link to Cloud to 

monitor abnormalities in few minutes 

instead of weeks. This will help reduce 

pollution and catastrophic events.
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ม่ือก่อนกว่าจะมีบ้านของตัวเองสักหลัง 

อายุก็เลยวัยกลางคนไปแล้ว แต่ตอนนี ้
กลุ่มคนท่ีต้องการมีบ้านมีอายุเฉล่ียราว 
25-40 ปี และมีความคิดท่ีจะสร้างบ้าน 

ด้วยตัวเอง อาจจะร่วมออกแบบ เลือกส่ิงท่ี
ตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ้น 
บ้านไม่ต้องใหญ่โตโอ่อ่า หากแต่สะท้อนไลฟ์
สไตล์ของผู้อยู่อาศัย และมีแนวโน้มท่ีจะใส่ใจ 

ต่อส่ิงแวดล้อมย่ิงขึ้น ต่อไปนี้เป็นเทรนด์บ้าน
สมัยใหม่ท่ีใครๆ ก็ชอบ

In the past, you might not be able to 
afford a house until you passed your 
midlife years. Nowadays, however, the 
group of people who wants to have 
houses is those who are between  
25–40 years old. They also have ideas 
to take part in house building in terms 
of designing and selecting things that 
match their demands. Currently, houses 

do not have to be big and spacious, yet 
reflecting lifestyles of the residents. 
The trend for eco-friendly houses is on 
the rise. Here are some modern house 

styles that people love.  

the risinG  
trends for  
modern house  
building
เทรนด์สร้�งบ้�นยุคใหม่ให้น่�อยู่

 1. บ้ำนแบบ open-plan 
ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็น
ครอบครวัขนำดเล็ก มพ่ีอแม่ลูก (ส่วนมำก 
มลูีก 1 คน) หรอืสำมกัีบภรรยำ หรอืคนโสด  
ดงัน้ัน กำรสร้ำงบ้ำนในพืน้ท่ีพอเหมำะลงตวั
กับจ�ำนวนผู้อยูอ่ำศัยจงึไม่เป็นกำรฟุม่เฟือย 
เน้นประโยชน์ใช้สอยท่ีคุ้มค่ำ

จำกรำยงำนของ IFDA (International 
Furnishings and Design Association)  
พบว่ำ 49% ของคนอเมรกัินต้องกำรบ้ำนท่ีมี
ขนำดเลก็ลง แต่ตอบสนองได้ทุกควำมต้องกำร 
ซ่ึงมแีนวโน้มว่ำเทรนด์น้ีจะได้รับควำมนิยม 
ไปท่ัวโลก โดยอำจลดทอนห้องบำงห้องท่ีใช้
ประโยชน์น้อยท่ีสุดออก หรอืรวมบำงห้องเข้ำ
ด้วยกันแล้วใช้งำนแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ โดย 76% 
มแีนวโน้มท่ีจะตดัห้องรบัประทำนอำหำร หรอื
ห้องน่ังเล่นอย่ำงเป็นทำงกำรออก แล้วเปล่ียน
เป็นห้องท่ีใช ้งำนได ้อย ่ำงหลำกหลำย 
สอดคล้องกับ 92% ท่ีบอกว่ำ ห้องท่ีสร้ำง 
ขึน้มำส�ำหรบัคนแค่คนเดียวภำยในบ้ำน เช่น 
ห้องท�ำงำนของพ่อ ห้องเก็บเส้ือผ้ำของแม่  

จะกลำยเป็นพืน้ท่ีส่วนรวมของทุกคนในบ้ำน
นอกจำกน้ีกำรออกแบบบ้ำนจะเป็นไป

ตำมควำมต ้องกำรส ่วนบุคคลมำกข้ึน 
เช่น บำงบ้ำนไม่มีห้องรับแขกแต่มีห้อง 
ซ้อมดนตรีของพ่อกับลูกชำย บำงบ้ำนไม่มี 
ห้องรบัประทำนอำหำรแต่มีห้องสมดุ เป็นต้น

 1. open-plan houses
In present, most families tend to be small, 

consisting of a father, mother and 

children (mostly a single child) or just a 

husband and wife or a single person. 

accordingly, building a house on a space 

suitable for a number of residents is not 

only economical but also functional.

The report of IFda (International 

Furnishings and design association) 

suggested that 49% of americans want 

small yet functional houses. This 

tendency seems to be spreading across 

the globe. Some rooms that have the 
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เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

least functions might be cut out or joined 

together for multifunctional usage. 76% 

tend to cut out a dining room or a formal 

living room and change them into a 

multifunctional space. This is in accordant 

with 92% who said that a room built 

specifically for one person of the family, 

such as a father’s office and a mother’s 

dressing room, will be changed into a 

common space for every family member. 

Besides, house designing will be 

more tailor-made. For instance, some 

houses will have no living room but a 

music studio for father and son. Some 

houses will not have a dining room but a 

library, etc.  

 2. Home tech บ้ำนอัจฉริยะ
คำดว่ำปี 2020 กำรสร้ำงบ้ำนจะต้องค�ำนึงถงึ
กำรรองรับระบบเทคโนโลยีท่ีก�ำลังพัฒนำ 
ไปอย่ำงรุดหน้ำ ทุกบ้ำนจะใช้เทคโนโลยี 

สมยัใหม่ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบั
กำรอยูอ่ำศัย เช่น กำรควบคุมระบบไฟด้วย
รโีมต, Gesture Control หรอืกำรส่ังกำร 
ด้วยเสียง รวมถงึขัน้ตอนกำรสร้ำงบ้ำนและ
นวัตกรรมกำรสร้ำงบ้ำนท่ีน�ำเทคโนโลยี 
สมยัใหม่หรอืเทคนิคกำรสร้ำงแบบใหม่เข้ำมำ 
เช่น บ้ำนโครงสร้ำงเหลก็ เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์เป็น
บ้ำนท่ีออกมำตรงตำมควำมต้องกำรทุกอย่ำง

 2. Smart homes
It is expected that, in 2020 where 

technology will be even more advanced, 

house building will concern technological 

support. Every house will use cutting-

edge techno log ies  to  fac i l i ta te 

comfortable living. For example, lighting 

system will be controlled by a remote. 

We will rely more on gesture control or 

voice command. New house building 

procedures or house building techniques 

and innovations, such as iron structure, 

will be applied to get the houses that 

reach all demands. 

 3. ประหยัดพลังงำนและรักษ์โลก 
กระแสกลับบ้ำนเกิดและคนกรงุย้ำยถิน่ฐำน
เข้ำหำธรรมชำตกิ�ำลังมำแรง สุขภำพกำยใจ 
ท่ีดีควรอิงแอบกับธรรมชำติมำกกว่ำอยู่ใน
เมอืงใหญ่ท่ำมกลำงมลภำวะเป็นพิษ คนจงึ 
หันไปนิยมสร้ำงบ้ำนแบบเปิดโล่งเพือ่รบัลม
และรบัแสงธรรมชำต ิกำรแบ่งพืน้ท่ีของบ้ำน
ท�ำสวน ปลูกพชืผักสวนครวั ปลูกสมนุไพร  
มบ่ีอเล้ียงปลำเล็กๆ เล้ียงไก่ไข่อำรมณ์ดี

บ้ำนประหยดัพลังงำนและรกัษ์โลก หรอื 
Eco Friendly เป็นอกีหน่ึงเทรนด์ในกำรสร้ำง
บ้ำนท่ีไม่ตกยคุสมัย สร้ำงโดยค�ำนึงถงึหลัก
ประหยดัพลังงำนและรักษ์โลก ถกูออกแบบให้
โปร่ง โล่ง สบำย เพือ่รับลมและควำมเยน็จำก
ธรรมชำติ และป้องกันควำมร้อนท่ีสะสม 
ในบ้ำน โดยอำจติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อช่วย
ประหยดัพลังงำน หรอืตดิตัง้แผงโซลำร์เซลล์
เพื่อเก็บเป็นพลังงำนทดแทน ซ่ึงหลักกำร
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ท้ังหมดน้ีจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำน

 3. eco-friendly houses
The tendencies for metropolitans back 

to hometowns and back to the nature are 

rising. Good mental and physical health 

should rely more on nature than big cities 

amidst pollution. So, people now like to 

build open-air houses to expose more to 

natural breeze and light and spare some 

spaces to do backyard gardening, grow 

herbal plants, build a small fish pond, and 

raise layer chickens.  

Eco-friendly houses are another 

trend in house building that is always up 

to date. The houses,  built to be energy 

saving and environmental friendly, is 

designed to be airy and comfortable, 

open to natural breeze and cool air, as 

well as protecting accumulated heat. 

Technologies might be installed to 

promote energy saving. You might install 

solar panels for alternative energy. all 

these principles can help save energy 

expenses. 

 4. บ้ำนส�ำหรับผู้สูงอำยุ 
เป็นกำรสร้ำงบ้ำนไว้ส�ำหรบัอนำคต หรอืสร้ำง
เพือ่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยให้ได้
อำศัยอยู่ในบ้ำนท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกต่อ 

ผู้สูงวยั เพรำะในอกี 10 ปีข้ำงหน้ำผู้สูงอำยุ 
ของไทยจะมีจ�ำนวนมำกถึง 20% ของ
ประชำกรท้ังประเทศ และอกี 20 ปีไทยจะ 
เข้ำสู ่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสุดยอด คือมี
ประชำกรผู้สูงอำยมุำกกว่ำร้อยละ 25 ดงัน้ัน
กำรสร้ำงบ้ำนท่ีมีสมำชิกครอบครัวเป็น 
ผู้สูงอำยุจึงต้องออกแบบและปรับเปล่ียน 
รำยละเอยีดต่ำงๆ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ
ด้วย ไม่ว่ำจะทำงลำดชนัรองรบัรถเขน็ ประตู
สไลด์บำนกว้ำงเพื่อกำรเคล่ือนย้ำยอย่ำง
สะดวก ห้องน�ำ้ท่ีมรีะบบกันล่ืน รำวจบั เป็นต้น 

 4. Senior-friendly houses
This is kind of house for the future or 

house dedicate to elders. In next 10 

years, a number of seniors in Thailand 

will be over 20% of the whole population. 

In next 20 years, the country will have 

fully entered into the aging society. That 

means the senior population will cover 

25%. Consequently, building houses for 

families that have senior members 

should have design and details that can 

facilitate the elders and meet all of their 

demands. For instance, the houses might 

have ramps to support a wheelchair, big 

slide doors for convenient transportation, 

non-slip bathroom flooring and so on.

 5. บ้ำนหลำยหลังในพ้ืนที่เดียวกัน
สืบเน่ืองจำกรำคำท่ีดินท่ีสูงขึน้ ส่งผลให้เกิด
ควำมนิยมสร้ำงบ้ำนท่ีใช้พืน้ท่ีส่วนรวมด้วยกัน 
เป็นลักษณะ Multi Family มกัเป็นบ้ำนของ
พ่อแม่ ลูกชำย ลูกสำว หรอืพีน้่อง ท่ีตดัสินใจ
สร้ำงบ้ำนอำศัยอยูบ่นพืน้ท่ีเดยีวกัน หำกแต่ยงั
ต้องกำรควำมเป็นส่วนตวั หรอืกำรขยำยออก
ไปแนวสูง คือหลำยชัน้ ช้ันละคนหรอืชัน้ละ 
ครอบครวั แล้วมพีืน้ท่ีส่วนกลำงใช้ร่วมกัน เช่น 
สระว่ำยน�ำ้ ห้องครวั ห้องรบัประทำนอำหำร 
ฟิตเนส เป็นต้น

 5. cluster housing
Thanks to land-price increases, people 

are likely to build additional houses on 

the same land. Originally there might be 

only one house of a family of parents, a 

son, and a daughter. When the children 

grow up, privacy does matter. They might 

decide to build additional houses on the 

same land. The extension might be in 

vertical, adding more floors to the original 

house. The cluster, however, will have 

common areas, such as a pool, kitchen, 

dining room, and gym.

eco friendly เป็นบ้านที่สร้างโดยค�านึงถึง
หลักประหยัดพลังงานและรักษ์โลก”
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หลายคนคงเคยเจอไวรัสคอมพิวเตอร์มาบ้างไม่มากก็น้อย 

บางชนิดแค่สร้างความร�าคาญท�าให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน 

บางอย่างในคอมพิวเตอร์ ได้ บางชนิดก็ท�าให้เคร่ืองท�างาน
ช้าลง ซึง่การแก้ไขก็มีต้ังแต่ใช้โปรแกรมก�าจดัหรือแอนต้ีไวรัส 

ถ้าหนักหน่อยก็ล้างเคร่ืองลงวินโดว์ใหม่กันไป แต่ช่วงปีท่ีผ่านมามีการ
ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ท่ีจัดอยู่ในประเภท Ransomware 
หากใครโดนไวรัสชนิดน้ีจะท�าให้ไม่สามารถเปิดไฟล์งานท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน
เครื่องได้ ในขณะท่ีวิธีการแก้ไขแบบเดิมๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดจด 
มีเพียงวิธเีดยีวท่ีจะสามารถปลดล็อคไฟล์ในคอมพิวเตอร์ได้ 100% ก็คือ 
ต้องจ่ายเงินให้กบัแฮคเกอร์ จ�านวนเงินมากบ้างน้อยบ้างกข้ึ็นอยู่กับความ
ต้องการของผู้บุกรุก ซึ่งท่ีผ่านมามีผู้เสียหายท่ัวโลก ค่าไถ่มีต้ังแต่ระดับ
หม่ืนไปถึงหลักหลายแสนบาท ซึ่งแฮคเกอร์ส่วนใหญ่จะปลดล็อคไฟล์ให้
เพื่อการันตีว่าเหยื่อรายอื่นๆ จะยอมจ่ายค่าไถ่น่ันเอง

Many of you might have experienced computer viruses more 

or less. Some kinds of the viruses are just annoying, disabling 
some functions while some slow down the computer’s pro-

cessing. The ways to fix such problems range from installing 

antivirus programmes to, for worse cases, formatting the 

computers and reinstalling Window. However, in recent years, 
there have been the spread of computer virus in a new cate-

gory called Ransonware. The virus will make you unable to 

open all files in the computer. Unfortunately, old-fashioned 

solutions cannot completely solve this. The only way to 100% 
decrypt the computer files is paying money to the hacker, big 

or small amount depending on the invader’s demand. So far, 
there has been a countless number of victims. The ransom 

starts from ten thousand to several hundred thousand baht. 

Most hackers will unlock the files to make sure that other 

victims will pay the ransom, too.

กำาหนดสิทธิ์การใช้งาน
หำกมีกำรแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่ำนระบบเครือข่ำย ควรก�ำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่ำนหรือแก้ไขเฉพำะไฟล์ที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น
และเปิดใช้ System Restore ถ้ำหำกระบบ System Restore ยังคงใช้ได้อยู่ถือเป็นโอกำสดีของคุณท่ีจะย้อนระบบกลับไป 
ยังจุดที่ทุกอย่ำงยังใช้งำนได้ ถึงแม้ Ransomware มักจะปิดกั้นระบบนี้ แต่ก็ไม่เสียหำยอะไรถ้ำจะลอง

RANSoMwARe ViRuS    
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▶ ติดไวรัสจากอีเมล
ช่องทำงแรกคือ อีเมลขยะท่ีแนบไฟล์ท่ีซ้อน
นำมสกุลมำด้วย อย่ำง “Filename.pdf.exe” 
ซึ่งถ้ำหำกเรำเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมำ กำรเข้ำรหัส 
ล็อกไฟล์จะเริ่มต้นทันที
It comes with emails The first risk is junk mails 

that have attached files with multiple file 

extensions, such as,  “Filename.pdf.exe”. If we 

open these files, file encryption will be 

activated immediately. 

▶ ดาวน์โหลดไฟล์หลอก
บำงคร้ังก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ติดต้ังแอปพลิเคชัน
หรือโปรแกรมท่ีท�ำเลียนแบบของจริง ซึ่งไฟล์
เหล่ำนีจ้ะอยูบ่นเวบ็ไซต์ดำวน์โหลดและเครือข่ำย
สำธำรณะ
Download fake files Sometimes the viruses 

come in form of application or programme 

installation files that have been spoofed from 

the real ones. These fake files will be on 

download websites and public networks. 

▶ USB ทำาพิษ
กำรใช้ USB Flashdrive ท่ีติดไวรัสอยู ่แล้ว 
สำมำรถท�ำให้ไวรัสแพร่กระจำยเข้ำสู่เคร่ืองได้
โดยตรง และแน่นอนว่ำมันจะเร่ิมท�ำงำนอย่ำง
เงียบๆ โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัว
USB is risky using a Flashdrive that has 

already got virus infection can spread the virus 

directly to a computer. definitely, the virus will 

work quietly before you know. 

▶ การสำารองข้อมูล
กำรส�ำรองข้อมูลเป็นพ้ืนฐำนของกำรเก็บรักษำ
ไฟล์ และหำกเป็นไปได้ให ้เก็บข้อมูลที่ถูก 
Backup ไว้ในอุปกรณ์ท่ีปกติไม่ได้เช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ำยอื่นๆ
Regularly back up your data data backup is 

a basic way to keep your files. If possible, you 

should store your backup data in a device that 

is normally not connected to a computer or 

other network systems.

▶ ติดตั้ง/อัพเดตโปรแกรมป้องกัน
ปัจจุบันผู้ผลิตแอนต้ีไวรัสหลำยค่ำยได้อัพเดต
ระบบป้องกัน Ransomware แล้ว รวมถึง
โปรแกรมที่มักมีข่ำวเรื่องช่องโหว่อยู่บ่อย ๆ เช่น 
Java และ Adobe Reader และควรอัพเดต
ระบบปฏิบัติกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ
Install/update antivirus software Currently, 

antivirus developers have updated antivirus 

software to prevent Ransonware, including 

the programmes that have vulnerabilities, such 

as Java and adobe Reader. additionally, you 

should update your operating system regularly. 

▶ ไม่แน่ใจอย่าคลิก
ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ท่ีมำพร้อมกับอีเมล 
ที่น่ำสงสัย หำกไม่ม่ันใจให้สอบถำมผู้ส่งโดยตรง
Don’t click if you are not sure don’t click links 

or open attached files that come with 

suspicious emails. If you are not sure, make 

sure by asking a sender directly.

แนวทางเพ่ือป้องกันคุณและองค์กรให้ปลอดภัย 
จากวายร้ายออนไลน์
how to protect yourself and your organization?

ต่อไปนี้เป็นช่องทางที่อาจท�าให้ถูกไวรัส Ransomware เล่นงาน  
รวมทั้งวิธีการป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงให้ตัวคุณเองและองค์การด้วย
here are some vulnerability that might cause you to get attacked by 
Ransomware and the ways to decrease the risk of being attacked  

for yourself and your organization.

RANSoMwARe ViRuS    pRoTEcT oR pAy?
ใครพล�ดอ�จต้องจ่�ยเป็นแสน

Set authorization
If you have to share data through a network system, you should set authorization, permitting only some users to read or 

edit files as necessary. activate System Restore If the System Restore is still activated, it is a good chance for you to 

restore the system back to the point that everything was still usable. although Ransomware often disables the system, 

it’s worth trying. 
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2017 New YeAr  

Ceremony
▷ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน โดย 
พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อำวเจนพงษ์ ประธำนกรรมกำรศูนย์รักษำ 
ผู้มีบุตรยำกเจตนิน คุณอุษณีย์ เจตน์สว่ำงศรี ผู ้อ�ำนวยกำร 
ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยำบำล และ
เจ้ำหน้ำท่ี ได้ร่วมกันท�ำบุญเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่เพื่อควำมเป็น 
สิริมงคล
▷ On 31

st
 January 2017, Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, 

President of Jetanin Institute, Khun Usanee Jetsawangsri, 

Director of Jetanin including doctors, nurses and staffs made 

a merit for the New Year Celebrations.

ShArINg oUr experTISe  

in Chongqing, China
▷ เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2560 พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย และทีมงำนของ 
ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน ได้รับเชิญจำก บริษัท Chongqing Qiuchi Health 
Consultation เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ ์
ให้กับแพทย์และผู้เข้ำรับกำรรักษำ
▷ On 4

th
 March 2017, Dr.Piyaphan Punyatanasakchai and our team were invited 

by Chongqing Qiuchi Health Consultation Co.,Ltd., to share our experience 

about the Assisted Reproductive Technology to patients.

STUdeNTS VISITed  

Jetanin institute
▷ เมื่อเดือนมีนำคม 2560 ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนินประกอบด้วยแพทย์ 
พยำบำล และเจ้ำหน้ำท่ี ได้ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ และนักศึกษำจำกวิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก  
ท่ีเข้ำรบัฟังกำรบรรยำยพเิศษและศึกษำดงูำนในกระบวนกำรกำรรกัษำผู้มบุีตรยำก 
แบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทำงกำรแพทย์อันทันสมัย
▷ During March 2017, ‘Staff of teachers from Rangsit University’ and ‘Students 

from The Royal Thai Army Nursing College’ visited Jetanin Institute to learn 

about the infertility treatment.

| 40 | www.jetanin.com





|  42  |  www.jetanin.com

เจตนินท่องเที่ยวประจำ�ปี 
exCursion trip

▷ เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์รักษำผู้มบุีตรยำกเจตนิน ได้เดนิทำงไปท่องเท่ียว 
เยี่ยมชมสถำนที่ต่ำงๆ ณ ประเทศเวียดนำม เมียนมำ และอังกฤษ 
เมื่อช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2560
▷ Staffs of Jetanin travelling for an excursion trip to Vietnam, 

Myanmar and England during February – March 2017.

‘QUALITY pregNANcY’  

training
▷ ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน ได้จัดให้มีกำรอบรมเรื่อง ‘ครรภ์คุณภำพ 
คร้ังท่ี 62, 63 และ 64’ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนคลอดและรับมือ 
กับเจ้ำตัวน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรเจตพงษ์ ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน
▷ Jetanin Institute held the 62

nd
, 63

rd
 and 64

th
 ‘Quality Pregnancy’ training for 

a new mom and dad at Level 4 Jetapong A Building.

โครงก�ร พัฒน�คุณภ�พบริก�ร ปี 2560 

Jetanin institute
▷ เมื่อวันอังคำรท่ี 4 เมษำยน 2560 น.ต.นพ.ภิญโญ หรรษำจำรุพันธ์ Quality 
management representative ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกเจตนิน ได้มอบรำงวัล 
แก่พยำบำล และทีมกำรพยำบำล หน่วยผู้ป่วยนอก ท่ีได้คะแนนประเมินสูงสุด 
ตำมโครงกำร พัฒนำคุณภำพบริกำร ‘ร ่วมใจกันสืบสำนวัฒนธรรมไทย’ 
ซ่ึง พล.ต.ต.หญิง ยภุำวด ีวงศ์ประสิทธิ ์ผู้จดักำรส่วนกำรพยำบำล เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำร
▷ On 4

th
 April 2017, Sq.Ldr. Dr.Pinyo Hunsajarupan presented prizes to nurses 

and staffs for our Out-Patient Services Department (OPD) who won the evaluation 

of Service Quality Improvement project called ‘Sustaining the Inheritance of 

Thai Culture’.
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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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ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเจตนิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้



	 วันสิบสามตุลามาบรรจบ	 	ทั้งพิภพ	พสุธา	แสนกำาสรวล
	 ดั่งฟ้าฟาดลงมาดังคร่ำาครวญ	 	ช่างแสนหวนโศกาสุดฤทัย
	 พระบิดรสยามจากไปแล้ว	 	ดั่งดวงแก้วแสงเทียนดับแขไข
	 น้ำาตาท่วมทั่วราษฎร์สุดอาลัย	 	ภูวนัยพ่อหลวงภูมิพล
	 เจ็ดสิบปีครองราชย์ทรงงานหนัก	 	มิหยุดพักทรงเสด็จทุกแห่งหน
	 ต่อให้เหนื่อยทุกข์ยากตรากตรำาตน	 	มิทรงบ่นพระเสโทหลั่งลงดิน
	 ทรงก่อตั้งโครงการทุกทั่วทิศ	 	ทุกชีวิตผาสุขแสนถวิล
	 ประชาชนชาวไทยได้อยู่กิน	 	ดั่งฝนรินจากฟ้าชโลมใจ
	 ทรงมิเคยทอดทิ้งประชาราษฎร์	 	ภูวนาททรงเมตตาช่างผ่องใส
	 ทรงให้การศึกษาประชาชัย	 	สร้างวินัยความรู้มุ่งสู่ตน
	 ทรงแนะนำาแนวทางเศรษฐกิจ	 	ใช้ชีวิตพอเพียงแลเห็นผล
	 สร้างฐานะเป็นอยู่ได้ด้วยตน	 	ให้เป็นคนเข้มแข็งสู้ชีวา
	 ทรงประกาศรวมใจคนในชาติ	 	ทรงประกาศอุปถัมภ์ศาสนา
	 ทรงเป็นจอมทัพไทยเจ้าพระยา	 	สร้างแสนยานุภาพกองทัพไทย
	 ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ	 	ทุกทั่วราษฎร์น้อมจิตพิศมัย
	 แลก้มกราบพระบาทด้วยฤทัย	 	นับถือนัยพระบิดรของปวงชน
	 แม้พระองค์ทรงจากลูกไปแล้ว	 	ดั่งดวงแก้วสลายกลางสายฝน
	 ลูกขอกราบพระบาทด้วยจิตตน	 	ขอกุศลต่อองค์ภูวนัย
	 ด้วยกุศลสร้างมาของข้าจิต	 	มอบอุทิศพระองค์ด้วยผ่องใส
	 ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป	 	เสด็จในสรวงสวรรค์นิจนิรันดร์
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