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|  eDITor’S Talk  |

ม้เราจะพยายามท�าตัวให้นิง่หรือเนบิช้าลง เพ่ือหวงั
จะปรับความสมดุลให้ชีวติ ในขณะท่ีโลกยงัคงหมุน 
และเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รุดหน้า  
เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน  

มีอิทธิพลต่อชีวิต และสามารถเปลี่ยนพลิกชีวิตของเรา 

ไปสูเ่ส้นทางใหม่ๆ ได้ เข้ามาอ�านวยความสะดวกให้ชีวติเรา 
มากขึน้ หากแต่เราก็ต้องสามารถมีบทบาทควบคมุมันได้

ในฉบบันีบ้ทความ Live Smart จะพาคณุไปรู้จกักับ 
“ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI ท่ีฉลาดและมีความสามารถ
มากกว่าท่ีเราทุกคนเคยเข้าใจ มีความสามารถใกล้เคยีงกับ
สมองของมนุษย์ท่ีเก่งที่สุด และในอนาคต AI จะเข้ามา
ท�างานหลายอย่างแทนเรา

แล้วมาท�าความรู้จักกับ “เงินดิจิทัล” ในคอลัมน์ 
Quality Of Life สกุลเงินแห่งอนาคตท่ีก�าลังจะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงโลกอีกคร้ัง แม้ตอนนี้จะยังอยู ่ในโลก
อินเตอร์เน็ตและยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย แต่ในภาคธุรกิจ
และร้านค้าออนไลน์หลายแห่งก็ให้ความสนใจเงินชนิดนี้
มากขึน้ทุกที

คอลมัน์ Meet The Experts มาเป็นก�าลงัใจและ 

แรงสนบัสนนุให้กับคณุพ่อคณุแม่ “เตรียมพร้อมมีลกูอย่าง
ถกูวธิ”ี ให้ได้ผลส�าเร็จอย่างปลอดภยั และมาเติมความรู้
ความเข้าใจกับการ “วเิคราะห์อสจุ”ิ ในคอลมัน์ Techno 
Reviews ท่ีช่วยอธบิายให้เข้าใจระบบสบืพันธุไ์ด้ง่ายขึน้

หากใครก�าลังจะยกธงขาวยอมแพ้เพราะมีบุตรยาก 
แนะน�าให้อ่าน Based on True Stories ของสอง
ครอบครัวที่ทุ ่มเททุกสิ่งเพ่ือท่ีจะได้ลูกน้อยกลอยใจ  
แต่กว่าจะประสบผลส�าเร็จก็ผ่านอปุสรรคมามาก สดุท้าย
ความสุขก็เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีและ 

การวางแผนการรักษาท่ีทันสมัย หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ก�าลงัใจให้คณุพ่อคณุแม่ท่ีมีบตุรยากลองฮึดสูอ้กีคร้ัง 

อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ส�าคัญของประเทศไทยและ 

คนไทย กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ระหว่างวนัท่ี 25–29 ตุลาคม 2560 ระหว่างนีย้งัเปิดให้
ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ และกราบสกัการะพระบรมศพได้จนถงึวนัท่ี 
30 กันยายนนี้

A
lthough we are trying to be calm or living a 

slow-paced life in order to keep a balanced 

life while the world is spinning round.  

as technology is developing rapidly,  

we cannot deny that it plays a major role in our lives  

and can turn our lives to new directions. It can make 

our life easier, but at the same time, we should be able 

to control it. 

In this issue, our Live Smart will introduce you too 

artificial intelligence (aI) which is very smart and capable 

more than we used to understand. It has abilities at  

the same level with a human with the cleverest brain. 

In the future, aI can replace human workers. 

Then get to know digital money in Quality of Life. 

The future currency is going to change our world again. 

although it currently stay only on the Internet and is not 

that widespread, business sectors and several online 

shops are interested in this currency increasingly. 

Meet the experts in this issue will encourage 

parents to learn how to prepare themselves to have a 

baby properly so as to get safe and successful result. 

learn and understand more about sperm analysis in 

Techno reviews that will help explain about the 

reproductive system in easier way. 

For anyone who is going to wave the white flag  

due to infertility, you are strongly recommended to  

read Based on True Stories. Two families gave 

everything over to have babies. They had been through 

several obstacles before gaining success. Finally,  

the happiness was brought to them by technology and 

modern treatment plans. We hope that this can well 

encourage the parents who have been facing infertility 

to try again. 

another important historical event of Thailand and 

Thai people is the royal cremation ceremony for king 

Rama IX on 25 – 29 October 2017. People still can pay 

respect to the late king until 30 September 2017. 

อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

Still on  
my mind
เก็บไว้ในความทรงจำา
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ภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชด�าเนินไปยังสถานท่ีต่างๆ โดยมีกล้องถ่ายภาพ
คล้องพระศอ เป็นภาพท่ีคุ้นตาส�าหรับปวงชนชาวไทยเสมอมา น่ันเพราะการถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหน่ึง 

ท่ีพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจัง และเป็นอีกหน่ึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์

ภ�พถ่�ยของพ่อตร�ตรึงทุกดวงใจ 

The Father’s pictures  
that capture all hearts



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงฝึกถ่ายภาพมาตัง้แต่ครัง้ยงัทรงพระเยาว์ ทรงม ี

กล้องส่วนพระองค์ตัวแรก ขณะพระชนมพรรษา 
8 พรรษา คือ กล้องโคโรเนต มิดเจต (Coronet 

Midget) ที่สมเด็จพระราชชนนี พระราชทานให้
พระองค์ทรงมุมานะท่ีจะพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพเรื่อยมา  

โดยขอค�าแนะน�าจากช่างภาพผู้ช�านาญจนกลายเป็นช่างภาพที่
ยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา ทรงศึกษาจนสามารถใช้กล้องได  ้

อย่างช�านาญ ต่อมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ก็ได้ใช้กล้องถ่ายรูปอีก
หลายรุ่นหลายยี่ห้อ เช่น กล้องเยอรมัน รัสเซีย และ ญ่ีปุ่น เป็นต้น

พระองค์ทรงเริ่มต้นฝึกฝนถ่ายภาพด้วยกล้องท่ีต้องวัดแสง 
และจัดองค์ประกอบภาพด้วยพระองค์เองจนมีความช�านาญ  
ความรักในการถ่ายภาพท�าให้ทรงสร้างห้องมืดส�าหรับไว้ล้าง  
อัด และขยายเป็นการส่วนพระองค์

นอกจากถ่ายภาพแล้ว ยังทรงเชี่ยวชาญอย่างมากในการล้าง
ฟิล์ม การอัดขยายภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพขาวด�า หรือภาพสี และ
ยงัทรงสร้างฟิลเตอร์พเิศษด้วยพระองค์เอง ไม่เพยีงแต่ถ่ายภาพน่ิง
เท่านั้น พระองค์ยังใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ได้ด้วย

ในช่วงเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดชทรงด�ารงพระยศเป็นพระอนุชา ทรงถ่ายภาพรามเกียรติ์
ท่ีผนังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว  
และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พมิพ์ลงในหนังสือ
พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ชัยนาทนเรนทร

นอกจากนี้ พระองค์ยังท�าหน้าที่เสมือนช่างภาพส่วนพระองค์
ในขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

อีกด้วย เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ก็ทรงโปรดถ่ายภาพส่ิงต่างๆ 
เป็นประจ�า ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์จะปรากฏบนปก
นิตยสารต่างๆ เสมอ เช่น วารสารแสตนดาร์ดของพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

เรียบเรียงโดย กองบรรณ�ธิก�ร

ภาพถ ่ายฝ ีพระหัตถ ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีจ�านวนมากมาย แต่สามารถจ�าแนกได้ 
เป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่ ภาพแนวจิตรศิลป์ และภาพแสดง 
พระปณิธานในการพัฒนาประเทศ

ท้ังน้ีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเฉพาะพระองค์สูง ครบถ้วนด้วย
องค์ประกอบทางด้านศิลป์ ภาพมีความคมชัด งดงาม และมี
เอกภาพ พระองค์ได้บันทึกภาพของราชนิกุลในอิริยาบถต่างๆ  
รวมท้ังบันทึกภาพพระราชพิธีส�าคัญ น่ันท�าให้พระองค์ประหน่ึง
เป็นช่างภาพผู้บันทึกความเป็นไปของราชวงศ์ด้วย

นอกจากจะทรงถ่ายภาพในเชงิศิลป์แล้ว ภาพถ่ายส่วนพระองค์
ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง เช่น  
กรณีเกิดน�้าท่วม การจราจรติดขัด พระองค์ก็ทรงใช้พระปรีชา
สามารถด้านการถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์เหล่าน้ันเก็บไว้เพื่อ 

น�าไปสู่การแก้ไขต่อไปในอนาคต และไม่ว่าพระองค์จะเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดใด ก็จะทรงม ี

กล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ
ในวาระโอกาสส�าคัญต่างๆ พระองค์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนหน่ึงไปจัดแสดงนิทรรศการ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ให้ประชาชนท่ัวไปได้มโีอกาส
ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถในด้านการถ่ายภาพของพระองค์ท่าน 
พระปรีชาของพระองค์ขจรขจายไปท่ัววงการถ่ายภาพท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ีในปี พ.ศ. 2514 สมาคม 

ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองศิลปะ 

การถ่ายภาพแด่พระองค์ท่าน
นอกจากน้ี ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจักร  

(The Royal Photographic Society of Great Britain) 
ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ด�ารงต�าแหน่งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(Honorary Fellow) และสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ 
(Fediration International de l’Art Photographique) ได้ขอ
พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด (Honorary 
Excellent FIAP) ด้วย
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The picture of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej visiting everywhere with a camera 

hanging around his neck was always familiar 

to Thai people. That’s because photography 

was another field of art that he was seriously  

interested in and one of his talents. 

K
ing Bhumibol had been practicing photography 

since his young age. He had his first personal 

camera when he was eight years old. It was a 

Coronet Midget conferred by the Princess Mother. 

determinedly, he kept developing his photography skill, 

asking for advices from expert photographers until later he 

became an excellent photographer. He kept learning and 

studying until he could operate cameras proficiently. He had 

been using different brands and models of cameras, including 

those manufactured in Germany, Russia, and Japan.

The king started practicing photo shooting with the camera 

that needed light measurement. He always arranged the 

composition by himself that he became skillful. He was so 

passionate in photography that he set up a private darkroom 

for photographic processing. 

Besides photo shooting, he was adept at film rinsing and 

photo printing and enlargement for both black and white and 

colour ones. He could even create a special filter by himself, 

and in addition to portrait, he could shoot movies. 

during his time as the royal younger brother, he took the 

pictures of Ramayana painted on the Temple of the Emerald 

Buddha’s wall and graciously granted permission to publish 

them in the funeral memorial booklets of His Royal Highness 

Prince Chainat Narenthorn. 

Besides, he took a role as a personal photographer of the 

Prince Father when he followed him. after he had ascended 

the throne, his passion on photography continued. His photos 

always appeared on magazine covers, such as the magazine 

called Standard published by Prince Prem Burachat.

There are a large number of photos taken by king 

Bhumibol. Mainly the images can be divided into two types: 

fine art photography and the demonstration of his aspiration 

to develop the country. 

The photos taken by the king contain his signature, full of 

artistic composition, sharpness, and unity. He photographed 

his royal relatives in several postures as well as capturing 

pictures of important royal ceremonies. That made him seem 

to be the photographer who recorded lives of the royal family. 

The king’s photos are not only artistic but also beneficial 

to the country. For instance, when there were floods or traffic 

congestion, he used his photography skill to record the 

incidents in order to find solutions in the future. Wherever he 

visited his people, he always brought his camera along. 

On important occasions, the king would graciously grant 

permission to arrange his photo exhibitions both in Thailand 

and overseas so that people could have opportunities to 

admire his photography skill which was widely recognized 

domestically and internationally. Thanks to this, in 1971, the 

Royal Photographic Society of Thailand presented him its 

honorary golden pin. 

Besides, the Royal Photographic Society of Great Britain 

invited him to be its honorary fellow while Fediration International 

de l’art Photographique also presented him its Honorary 

Excellent FIaP. 
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ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD  
ในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย ศุทธิรัตน์ ชุ่มปิยะ 
นักวิทย�ศ�สตร์, ห้องปฏิบัติก�รพันธุศ�สตร์
By Suttirat Chumpiya 

Scientist, Genetics Laboratory

าวะพร่องเอนไซม์ glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G6PD) เป็นภาวะทีม่ ี

ระดับของเอนไซม์ G6PD ต�่ากว่าปกติ
ซึง่สามารถถ่ายทอดทางพนัธกุรรมได้ ความชุก
ของภาวะพร ่องเอนไซม ์ชนิดนี้พบได ้มาก 

ในประชากรที่อาศัยในแถบทวีปแอฟริกา เอเชีย 
และเมดิเตอร์เรเนียน แต่จะมีความแตกต่างกัน
ของชนิดการกลายพันธุ์ ในแต่ละประเทศ ผู้ที่มี 
ยีนกลายพันธุ ์ของเอนไซม์ G6PD เมื่อได้รับ 

สิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น การติดเชื้อ กินถั่วปากอ้า 
หรือได้รับยาบางชนิดอาจท�าให้เกดิภาวะโลหติจาง 

เฉียบพลัน (acute hemolytic anemia)  
ที่ มีความรุนแรง และอาจมีภาวะแทรกซ้อน 

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผู ้ป่วยถึงแก่ชีวิต หากไม่ได ้

รับการวินจิฉยัและการป้องกนัทีเ่หมาะสม ดงัน้ัน
การตรวจวินิจฉัยยีน G6PD กลายพันธุ ์ 
จึงส�าคัญเป็นอย่างมากในการวางแผนป้องกันโรค 

เพื่อไม่ให้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานรุ่นต่อไป

  ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD กับภาวะโลหิตจาง
กลู โ คส -6 -ฟอส เฟต ดี ไฮ โดรจี เ นส  

เป็นเอนไซม์ส�าคญัในกระบวนการเมตาบอลซึิม  
ซ่ึงอยู่ในวถีิ Pentose Phosphate Pathway 
(PPP) ท�าหน้าที่ในการรักษาสมดุลปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชันภายในเซลล์ โดยเอนไซม์ 
G6PD ท�าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเกิด
ออกซิเดชันของ glucose-6-phosphate และ
การเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ Nicotinamide 
Adenine Dinucleotide Phosphate 
(NADP+) ซ่ึงจะถูกเปลี่ยนไปเป ็นรีดิวซ ์ 
Nicotinamide Adenine Dinucleotide 
Phosphate (NADPH) เพ่ือเติมโปรตอนให้แก่ 
glutathione disulfide (GSSG) ที่อยู่ในรูป
ออกซิไดซ์ ให้กลบัมาเป็น glutathione (GSH) 
ในรูปรีดิวซ์ (รูปที่ 1) ซ่ึง GSH เป็นสารส�าคัญ
ทีใ่ช้ในการก�าจดัสารอนมุลูอิสระ ป้องกนัไม่ให้
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย หากเอนไซม์ G6PD 
ท�างานได้ไม่เต็มที ่ จะท�าให้เกิดสารอนมูุลอิสระ 

ในรูปของสารประกอบออกซิเจน (oxygen 
radical) ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นสาเหตุของ 
การตกตะกอนของโปรตีนในเม็ดเลือดแดง 
ท�าให ้เซลล ์แตกได ้ และมีเพียงเอนไซม์  
G6PD ในเซลล ์ เม็ ด เลื อดแดง เท ่ านั้ น 

ที่ช่วยสร้าง NADPH ดังนั้น เอนไซม์ชนิดนี้ 
จึงมีความส�าคัญต ่อเซลล ์ เม็ดเลือดแดง 
เป็นอย่างมาก

  การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ G6PD
ยีน G6PD ต้ังอยู ่บนโครโมโซม X  

จึงเป ็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 
X-linked ในเพศหญิงที่เป็น heterozygote 
ของโรค G6PD จะเป็นพาหะ (carrier) ซ่ึงมี
โอกาสให้ก�าเนดิบุตรชายทีเ่ป็นโรคได้ร้อยละ 50 

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จึงพบได้มาก 

ในเพศชาย ส่วนบุตรหญงิจะมีโอกาสเป็นพาหะ 

เหมอืนมารดาได้คร่ึงหนึง่ แต่หากฝ่ายชายเป็น 
G6PD ด้วย บุตรหญิงที่ได้รับโครโมโซม X  
ที่มี ยีนกลายพันธุ ์จากทั้งบิดาและมารดา 
(homozygote) จะมีภาวะพร่องเอนไซม์ 
G6PD ชัดเจน ในเพศหญงิทีเ่ป็น heterozygote  
อาจมีเอนไซม์ G6PD ในระดับปรกติหรือต�่า
ก็ ได ้  ข้ึนอยู ่กับชนิดของการกลายพันธุ  ์
ยีน G6PD ซ่ึงยีน G6PD จะอยู่ที่แขนข้างยาว
ของโครโมโซม X (band Xq28) ดังแสดง 
ในรูปที่  2 โดยมี coding sequence  
ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 1,548 คู่เบส

  การแบ่งชนิดความรุนแรง
  ของการกลายพันธุ์ของยีน G6PD

ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มักเกิดจาก
การกลายพันธุ์ที่ท�าให้กรดอะมิโนเปลี่ยนไป  
เอนไซม ์ที่ผิดปกติเหล ่านี้ ยังคงสามารถ 

ท�างานได้แต่มรีะดับการท�างานลดลงเนือ่งจาก
โปรตีนผิดรูปไป โครงสร้างโปรตีนไม่เสถียร 
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มกีารสลายตัวเร็วหรือช้ากว่าปกติ การกลายพันธุ ์
ของ G6PD มีมากกว่า 440 ชนิด ชนิดที่ม ี

ความรุนแรง ท�าให้เกิดโรคโลหิตจางเร้ือรัง 
ส ่วนชนิดที่ท�าให้เอนไซม์ไม่เสถียรจะเกิด 

โลหิตจางชนิดเฉียบพลันเมื่อได้รับสารก่อ 

อนุมูลอิสระ และมีการกลายพันธุ์หลายชนิด 

ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับการท�างานของ
เอนไซม์ การกลายพันธุข์องยีน G6PD สามารถ
แบ่งออกเป็น5กลุ่ม ตามระดับการท�างาน 

ของ เอน ไซม ์  และอาการทา งคลิ นิ ก  
โดยองค์การอนามัยโลก WHO ได้แบ่งกลุ่ม
ความรุนแรงของการกลายพันธุ์ของยีน G6PD 
เป็น Class I – V ดังแสดงในตารางที่ 1

  การตรวจวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์
ภาวะพร่อง G6PD เป็นภาวะผิดปกติ 

ทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุดภาวะหนึ่ ง  
โดยคาดว่าทั่วโลกมีประชากรมากกว่า 400 
ล ้านคนที่มีความผิดปกตินี้  ในประเทศ 

แถบเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ กพ็บภาวะนีม้าก
และถือได้ว ่าเป ็นปัญหาทางสาธารณสุข 

อย่างหนึง่ของหลายประเทศ ซ่ึงพบว่าความชุก 

ของภาวะพร่อง G6PD นี้ ประมาณ 0.29  
- 17% ในประชากรเพศชาย ป ัจจุ บัน 

การวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์มีความส�าคัญ
ย่ิงในการวางแผนป้องกันการถ่ายทอดโรค 

who classification of g6PD variants

class i

การกลายพันธ์ุุท่ีวัดระดับการท�างานของเอนไซม์ ได้ต�่ามาก หรือวัดไม่ได้เลย หรือ  
< 1% ของระดับปกติ ท�าให้เกิดภาวะโลหิตจางเรื้อรัง
Severe enzyme deficiency <1% of normal activity or not detectable 

resulting in chronic anemia.

class ii

การกลายพันธ์ุุท่ีวัดระดับการท�างานของเอนไซม์ ได้ต�่า หรือ < 10% ท�าให้เกิด 

โลหิตจางเฉียบพลัน เม่ือได้รับยาบางชนิด
Severe enzyme deficiency with <10% activity resulting in acute anemia; 
drugs induced.

class iii

การกลายพันธ์ุท่ีวัดระดับการท�างานของเอนไซม์ ได้ปานกลางประมาณ 10-60 %  
ท�าให้เกิดโลหิตจางเฉียบพลัน
Mild to moderate enzyme deficiency  with 10-60% activity presents  
acute anemia.

class iV

การกลายพันธุ์ท่ีมีการท�างานของเอนไซม์เกือบปกต ิวดัระดับการท�างานของเอนไซม์
ได้ประมาณ 60-90% ไม่แสดงอาการทางคลินิก
Very mild enzyme deficiency with 60-90% activity with no clinical signs.

class V

การกลายพันธ์ุท่ีมีการท�างานของเอนไซม์ ไม่ต่างจากปกติวัดระดับการท�างาน 

ของเอนไซม์ได้ > 110% ไม่แสดงอาการทางคลินิก 
Very mild enzyme deficiency with > 110% activity with no clinical signs.

รูปที่ 1 หน้ำท่ีของ G6PD ในวิถีของกำรสร้ำงน�้ำตำล pentose 

เอนไซม์ G6PD จะเปลี่ยน NaDP ไปเป็น NaDPh ซึ่งจะเติมอิเล็คตรอน 

ให้กับ GSSG เพื่อสร้ำง GSh ซึ่งเป็นตัวช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระ
Figure 1. The function of G6PD in the pentose phosphate 
pathway. G6PD enzyme converts NaDP into NaDPh,  
which will add electrons to GSSG to generate GSh. It helps 

eliminate free radicals.

ตารางที่ 1 กำรแบ่งชนิดควำมรุนแรงของกำรกลำยพันธุ์ G6PD Class I – V ตำมองค์กำรอนำมัยโลก (WhO)
Table 1 Classification of the severity of the G6PD mutation Class I - V by WhO.

ไปสู่รุ่นลูกหลาน ในปัจจุบันสามารถตรวจหา
ชนิดของการกลายพันธุ์ของ G6PD ที่ได้ผล
รวดเร็ว ซ่ึงในผูช้าย การตรวจ G6PD โดยการวดั 

การท�างานของเอนไซม์มักให ้ผลชัดเจน
เนื่องจากมีโครโมโซม X เพียงแท่งเดียว แต่ใน
ผู้หญิงนั้นมีโครโมโซม X อยู่สองแท่ง จึงอาจมี
ยีนกลายพันธุแ์ฝงอยู่แท่งหนึง่  (heterozygote) 
หรือมียีนผิดปกติทั้งคู่ (homozygote) ท�าให้
ระดับการท�างานของเอนไซม์ในผู ้หญิงที่ม ี

ยีนผดิปกติแฝงนัน้มคีวามหลากหลาย อาจอยู่
ในเกณฑ์ปกติหรือเข้าเกณฑ์พร่องเอนไซม์ก็ได้ 
การตรวจทางอณพูนัธศุาสตร์จะท�าให้สามารถ
ทราบได้แน่นอนว่าผูน้ัน้มยีีนปกติ ยีนแฝง หรือ
ผิดปกติทั้งคู่ ซ่ึงปัจจุบันมีการศึกษาโดยอาศัย
คุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ G6PD และ
พบการกลายพันธุ์ของ G6PD ที่แตกต่างกัน 

(variant) มากกว่า 440 ชนดิ ในภมูภิาคต่างๆ 
ทั่วโลก และมีการต้ังช่ือต่างๆ กัน เช ่น  
เรียกตามสถาบัน เมืองหรือภูมิภาคที่พบ  
ซ่ึงการกลายพันธุ์ของยีน G6PD ที่พบบ่อย 

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอยู่ 8 ชนิด 
ดังแสดงในตารางที่ 2

ดั งนั้ น  การตรวจหาความผิดปกติ 

ทางพันธุกรรม เช่น ภาวะพร่อง G6PD จึงมี
ความส�าคัญมาก การมองข้ามและไม่เห็น
ความส�าคัญของการตรวจ อาจท�าให้เด็ก 

ที่เกิดมาในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค 

ที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  
ซ่ึ ง เหมาะส� าห รับผู ้ที่ ต ้ องการวางแผน
ครอบครัว และเตรียมพร้อมกับการมีบุตร  
เพ่ือที่จะทราบและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรหลานได้

รูปที่ 2 แสดงต�ำแหน่งยีน G6PD อยู่ท่ีแขนข้ำงยำวของโครโมโซม X (Xq28) 
ผู้หญิงท่ีเป็นพำหะอำจไม่แสดงอำกำรพร่องเอนไซม์ G6PD  
ส่วนผู้ชำยท่ีมียีนกลำยพันธุ์จะแสดงอำกำรพร่องเอนไซม์ G6PD 

ซึ่งมีควำมรุนแรงตำมชนิดของกำรกลำยพันธุ์
Figure 2 illustrates the position of the G6PD gene at the long arm of 
an X chromosome (Xq28). Female carriers may not exhibit symptoms 
of G6PD deficiency, while male with mutant genes exhibits G6PD 
deficiency. The severity depends on the type of mutation.

G
lucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency 
is a condition where the level of G6PD enzymes is  
lower than normal, which is an inherited disease G6PD  

deficiency is prevalent among the African, Asian, and  

Mediterranean populations. However, the types of mutation 

vary. People with a mutation of G6PD gene, when received  
a stimulus such as an infection, eating fava beans, or receiving 

certain medications, can suffer from severe acute hemolytic 

anemia with complications. It can cost the patients their lives 

if no prior diagnosis and prevention is given. Therefore, the 

diagnosis of G6PD mutations is important in preventing the 
transmission of the disease to the next generation.
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  G6PD Deficiency anD anemia
Glucose-6-Phosphate dehydrogenase 

is an important enzyme of the Pentose 

Phosphate Pathway (PPP). It functions to 

maintain a balance of intracellular 

oxidation-reduction. The G6Pd enzyme 

cata lyses  g lucose-6-phosphate 

oxidation and Nicotinamide adenine 

dinucleotide Phosphate (NadP
+
) , 

reduct ion to  generade reduced 

nicotinamide adenine dinucleotide 

Phosphate (NadPH) wich in turns add 

protons to the oxidized glutathione 

disulfide (GSSG) converting it to reduced 

glutathione (GSH) (Fig. 1). GSH is an 

important substance for free radicals 

eradication for hemolysis prevention.  

If G6Pd enzyme does not function 

properly, free radicals in the form of 

oxygen radicals accumulated all the time, 

which causes protein precipitation in red 

blood cells making them breakable. and 

it is the only G6Pd enzyme in red blood 

cells that helps building NadPH, this 

enzyme is therefore very important to 

them.

  molecular Genetics DiaGnosis
G6Pd deficiency is one of the most 

common genetic disorders. It is estimated 

that over 400 million people worldwide 

have this disorder. In Southeast asian 

countries, this condition is also very 

common and considered one of the 

public health problems in many countries. 

The prevalence of G6Pd deficiency is 

about 0.29 to 17 percent in male 

populat ion. Current ly,  molecular 

diagnostics plays an important role in 

planning to prevent transmission of the 

disease. G6Pd mutation types can be 

rapidly detected. In male, G6Pd test by 

measuring enzyme activity usually yields 

more definite result due to the presence 

of only one X chromosome. But in female, 

with two X chromosomes, there may be 

one mutant gene (Heterozygote) or both 

(Homozygote) resulting in diverse 

enzyme functional levels in heterozygous 

female. They can fall either in the normal 

or in the enzyme deficient criteria. 

Molecular genetics testing makes it 

possible to ident i fy  the normal,  

a heterozygous, or a homozygous.  

The present study is based on the 

biochemical properties of G6Pd enzyme 

and found more than 440 different 

variants of G6Pd mutation in different 

regions of the world. and they are named 

differently, some are after institutions, 

cities, or regions they were found. The 8 

most common G6Pd mutations in South 

East asia are shown in Table 2.

Therefore, the detection of genetic 

abnormalities such as G6Pd deficiency 

is very important. Overlooking and 

ignor ing the impor tance of  the 

investigation may expose the unborn 

babies to the risk of inherited diseases. 

G6Pd testing is great for couples who 

want a family planning and in a preparation 

to have a baby in order to minimize the 

risk of genetic transmission to their 

children.

อ้างอิง/Reference
1. WHO Working Group, Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Bulletin of the World Health Organization, 1989. 67(6): p. 601-611.
2. อิศรางค์ นุชประยูร, อณูชีววิทยาของ G6PD ในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.J Hematol Transfus Med, 2015. 25(2): p. 155-160.
3. genetics 4 medics. G6Pd (Galactose-6-Phosphate dehydrogenase) deficiency. 23 april 2017 [cited 2017 June 04]; available from: http://genetics4medics.com/g6pd-deficiency.html.
4. OpenStax Chemistry. Catalysis. 2017 [cited 2017 June 04]; available from: http://cnx.org/contents/eTg0S5un@2/Catalysis.
5. พ.ญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล. โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD. 2017 17 May 2017 [cited 2017 June 10]; Available from: http://www.tsh.or.th/knowledge_detail.php?id=29.
6. Paul Schick. Glucose6Phosphate dehydrogenase (G6Pd) deficiency. Medscape 2016 07 april 2016 [cited 2017 June 10]; available from: http://emedicine.medscape.com/article/200390-overview.
7. Gustavo Bounous and John H. Molson, The antioxidant system. anticancer research, 2003. 23: p. 1411-1416.
8. Tk Chan. Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (G6Pd) deficiency: a Review. [cited 2017 June 10]; available from: http://www.cchi.com.hk/specialtopic/case1/case1.htm.

G6PD mutation who classification 

(Phenotype)

Vanua lava (383 T -> C) Class-III

mahidol (487 G -> a) Class-III

mediterranean (563 C -> T) Class-II

Coimbra (592 C -> T) Class-II

Viangchan (871 G -> a) Class-II

Union (1360 C -> T) Class-II

Canton (1376 G -> T) Class-II

Kaiping (1388 G -> a) Class-II

  Genetic inheritance of G6PD
The G6Pd gene, located on the X 

chromosome, is an X-linked genetic 

inheritance. In female, the heterozygote 

of G6Pd is a carrier, which has 50% 

chance to give birth to a G6Pd enzyme 

deficient son. This deficiency is therefore 

found more in male. The daugther will 

also have 50% chance to be a carrier like 

her mother. However, if the husband also 

has G6Pd deficiency, the daughter 

receiving mutant X chromosomes from 

both parents (homozygote) will have 

G6Pd deficiency. In heterozygous 

female, the level G6Pd of enzyme can 

be either normal or low depending on the 

type of G6Pd mutation. G6Pd gene is 

located on the long arm of the X 

chromosome (band Xq28) as shown in 

Figure 2. The coding sequence consists 

of 1,548 nucleotides.

  severity classification of 
  G6PD Gene mutation tyPes

G6Pd enzyme deficiency is usually 

caused by mutations that alter amino 

acids. These abnormal enzymes are still 

able to function, but their functionalities 

decrease due to protein deformation as 

unstable proteins degrade faster or 

slower than normal. The G6Pd mutation 

has more than 440 types. The severe 

types cause chronic anemia, while the 

types that destabilize enzymes can cause 

acute anemia when exposed to free 

radicals. and there are many mutations 

that do not affect the enzyme function. 

G 6 P d  g e n e  m u t a t i o n s  c a n  b e  

divided into 5 groups according to  

the enzyme functional levels and  

clinical symptoms. The World Health 

Organization has classified the severity 

of the mutation of the G6Pd gene into 

Class I - V, as shown in Table 1.

ตารางที่  2 ชนิดกำรกลำยพันธุ์ของยีน G6PD ท่ีพบบ่อยในแถบเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ 8 ชนิด และผลต่อกำรท�ำงำนของเอนไซม์ 

ตำมองค์กำรอนำมัยโลก (WhO)
Table 2. 8 most common G6PD mutations in Southeast asian 
countries and the effect enzyme activity according to the World 
health Organization (WhO).
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ารต้ังครรภ์ เป ็นเ ร่ืองท่ีสามารถ 

เตรียมการและวางแผนล่วงหน้าได้
ดังน้ัน คู ่สมรสควรมีการเตรียม

ความพร้อมก่อนการต้ังครรภ์ท้ังผู้หญิงและ
ผู้ชาย โดยการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายท�าได้โดยการปรึกษาสูตินารีแพทย์

  ท�าไมถึงควรพบแพทย์ก่อนการต้ังครรภ์
เพราะหากตรวจแล้วทราบว่าสุขภาพ

ร่างกายไม่มีปัญหาอะไรต่อการต้ังครรภ ์

คู่สมรสก็จะได้สบายใจและสามารถวางแผน
ท่ีจะตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม แต่ในทาง
กลับกันถ้ารู ้ว ่าตัวเองมีปัญหาอะไรหรือ 

ท้องแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไร 
ได้บ ้างก็จะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง
นอกจากน้ี แพทย์เองก็จะได้ดูแลและให้ 
ค�าแนะน�าอย ่ าง เหมาะสมเพื่ อความ
ปลอดภัยของทั้งมารดาและทารกในครรภ์

ซ่ึงการพบแพทย์น้ันคู ่สมรสก็จะได้ 
รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ 

ตรวจเลือดดังนี้
ซักประวัติ: เน่ืองจากคู่สมรสบางราย

โดยเฉพาะภรรยาอาจจะมีโรคประจ�าตัว 

ท่ีเป็นข้อห้ามในการตั้งครรภ์ หรืออาจ
จ�าเป็นท่ีจะต้องรักษาก่อนการตั้งครรภ์ 
นอกจากน้ีแพทย์จะท�าการซักประวัต ิ

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าในครอบครัวของ
ทั้งสองฝ่าย มีโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
หรือไม่ เช่น ธาลัสซีเมีย หรือโรคกล้ามเนื้อ

อ่อนแรงท่ีถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น 
ซ่ึงจะท�าให้คู่สมรสได้รับค�าแนะน�าในการ
วางแผนการมีบุตรอย่างถูกต้อง เน่ืองด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเจริญก้าวหน้า 
ในปัจจุบันน้ี สามารถท่ีจะคัดกรองตัวอ่อน
ท่ีผิดปกติและเลือกตัวอ่อนท่ีปกติ เพื่อให ้

คู่สมรสมีบุตรที่ปกติได้
อีกท้ังการซักประวัติจะท�าให้แพทย์ 

ได้ข้อมูลถึงพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจส่งผล 

ต่อการตั้งครรภ์ เช่น การสูบบุหรี่ การด่ืม
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน การใช้
ยาเสพติดหรือการใช้ยาบางชนิด ท่ีอาจ 

ส่งผลให ้ทารกในครรภ ์พิการได ้ เช ่น  
ยารักษาสิว roaccutane เป็นต้น

การตรวจร่างกาย: ตรวจร่างกาย
ทั่วไป ตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
และอัลตร ้าซาวน ์อุ ้ ง เชิงกราน เพื่อด ู

ความสมบูรณ์แข็งแรงและความพร้อม 

ในการต้ังครรภ์ หากพบความผิดปกต ิจะได้
รีบรักษาก่อนท่ีจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ 
หรือเป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก

การตรวจเลือด: ได้แก่ หมู ่เลือด,  
ตรวจความเข้มข้นของเมด็เลือดเพือ่ประเมนิ 

สุขภาพท่ัวไป, คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย, 
ระดับน�้าตาลในเลือด, ตรวจภูมิคุ้มกันโรค 
เช่น หัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบีและ
ซิฟิลิส และการตรวจโรคทางพันธุกรรม 

หากสงสัยว่าท้ังพ่อหรือแม่ต ่างก็มีโรค 

ทางพันธุกรรมแฝงอยู่ในตัว

  การดูแลสุขภาพก่อนการต้ังครรภ์
1. ควรหลีกเล่ียงพฤตกิรรมท่ีมคีวามเส่ียง 

ต่อการตั้งครรภ์ท้ังสามีและภรรยา ได้แก่ 
การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด  
การดืม่เคร่ืองดืม่ท่ีมคีาเฟอนี เช่น กาแฟ ชา 
เป็นต้น หรือหากจ�าเป็นต้องรับประทานยา
เป็นประจ�า ก็ควรมีการปรึกษาแพทย์  
ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

2. การรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ครบ 5 หมู่ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่มี
ปรมิาณของไขมนัหรอืน�า้ตาลมากจนเกินไป
และควรพยายามควบคุมน�้าหนักให้อยู ่ 
ในเกณฑ์ท่ีปกติ หรือใกล้เคียงปกติท่ีสุด 

ก่อนการตัง้ครรภ์ โดยดจูากค่าดชันีมวลกาย
ควรอยู่ระหว่าง 18.5-24.9

โดย พญ.โยโกะ ทาวาราซูมิดา, สูติศ�สตร์ 
นรีเวชวิทย�-เวชศ�สตร์ก�รเจริญพันธุ์
By Dr.Yoko Tawarasumida, OB/GYN 
(Women) - Microinvasive Surgery, 
Reproductive Medicine

preparing FoR  
pReGnancy
การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

สูตรค�านวณหาดัชนีมวลกาย (BMI)

ดัชนีมวลกำย (BmI) = น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
 ส่วนสูง (เมตร)2

ตัวอย่าง เช่น  

น�้ำหนัก 60 กิโลกรัม และ สูง 155 ซม.
ดัชนีมวลกำย (BmI) = 60
 (1.55)2
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Pregnancy is something that can be 

prepared and planned in advance. 

Both men and women should get 

themselves physically ready before the 

pregnancy by consulting an obstetrician.

  Why shoulD i see a Doctor 
  before my PreGnancy?

The reason is simple. You will get a 

peace of mind knowing that you are 

perfectly healthy and can plan to conceive 

properly. On the other hand, knowing 

that you’re having health problems or 

there might be some complication for 

your pregnancy allows you to be more 

careful. In addition, the doctor can also 

provide proper care and advice for the 

safety of both mother and baby.

B, and syphilis. If they are suspected of 

any genetic disorders, the genetic 

screenings will be performed too.

 

  Pre PreGnancy healthcare:
1.The couple needs to avoid risky 

behaviors that could adversely affect 

pregnancy, such as alcohol consumption, 

smoking, or drugs using. Caffeinated 

beverages like coffee or tea should be 

restricted either. and if they are taking 

any medication on a regular basis, seeing 

a doctor is a must to see whether it is still 

okay to continue such medication. 

2. Healthy diet is highly recommended. 

The women should eat nutritious food 

that covers all the 5 food groups while 

avoiding too much fat and sugar. The 

body weight should also be maintained 

within or as close to the normal range as 

possible before getting pregnant. The 

appropriate Body Mass Index (BMI) 

should be the range of 18.5-24.9 .

3. It is important that women should 

take vitamin supplement to prepare for 

pregnancy, especially folic acid at least 

400 micrograms a day as it can prevent 

spina bifida condition in the fetus. In 

addition, those with anemia should also 

take iron supplement to increase their 

blood concentration.

4. Stay healthy by exercising on a 

regular basis.

In summary, to prepare for pregnancy, 

the couple should first undergo a medical 

check to determine if there is any problem  

exists and plan a proper treatment 

accordingly. In the mean time, they should  

do whatever is takes to stay healthy, 

whether it is exercising, eating nutritious 

diet, or quiting bad habits. The mother-to-be  

should also take folic acid supplement 

400 micrograms daily to prevent certain birth 

defects, for example, spinal dysplasia. 

Seeing a doctor, the couple will 

receive a history taking, physical 

examination and blood testing as follows:

History taking: Some spouses, 

especially wives, may have chronic 

d i s e a s e s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d 

contraindications to pregnancy or may 

need to be treated before the pregnancy. 

In addition, the doctor will conduct a 

history check to see whether the families 

of both parties have any inherited disease 

or not, such as Thalassemia or Myasthenia 

Gravis. This process allows the couple 

to receive proper advice for their 

pregnancy planning. Moreover, thanks 

to the advanced modern medical 

technology, it’s now possible to screen 

out abnormal embryos and choose only 

normal ones to ensure a normal child for 

the couple.

The history taking also allows the 

doctor to learn about any risky behaviors 

that may affect the pregnancy, such  

as smoking, alcohol consumption, 

caffeinated beverage, drug using, as well 

as certain medications that may affect 

the fetus, such as roaccutane for acne, etc.

Physical examination: Physical 

examination, per vargina examination, 

pap smear, and pelvic ultrasound are to 

be performed to see the condition, 

strength, and readiness to conceive. If 

abnormalities are found, they will be 

treated before taking effect on pregnancy 

or becoming the cause of infertility.

Blood testing: The couple will be 

tested for blood groups, hemotocrit for 

general health evaluation, thalassemia 

screening,  b lood glucose level , 

immunizations such as rubella, hepatitis 

3. วติามนิท่ีควรรบัประทานเพือ่เตรยีม
การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะกรดโฟลิคควร 
รบัประทานอย่างน้อย 400 ไมโครกรมัต่อวนั 

เพราะกรดโฟลิคสามารถป้องกันการเกิด
ภาวะ กระดูกไขสันหลังไม่ปิด (spina 
bifida) ในทารกได้ นอกจากนี้ในสตรีท่ีมี
ภาวะโลหิตจาง ควรได้รับธาตุเหล็กเสริม 
เพื่อให้ความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้น

4. ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
กล่าวโดยสรุป การเตรียมตัวก ่อน 

การตัง้ครรภ์น้ัน อย่างแรกแนะน�าให้คู่สมรส
ไปตรวจสุขภาพก่อน ถ้ามีปัญหาอะไรจะได้
วางแผนการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง
ระหว่างน้ีก็ควรดแูลสุขภาพไปด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการออกก�าลังกาย เลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ลดละเลิกส่ิงไม่ดีและ
ทานอาหารเสริมกรดโฟลิกวันละ 400 
ไมโครกรัม โดยทานก่อนตั้งครรภ์ไว้เพื่อ 

ช่วยให้โอกาสเกิดความผิดปกติของกระดูก
ไขสันหลังทารกมีน้อยลง

Body Mass Index (BMI)

Body mass Index  = Weight (Kilogram)
 height (meter)2

Example :  
Weight 60 Kilogram and height 155 cm.
Body mass Index = 60
 (1.55)2
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SeMen anaLySiS 
and interpretation
การตรวจวิเคราะห์อสุจิและการแปลผล 

ารตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก 

ในฝ ่ายชายมักอาศัยการตรวจ
วิเคราะห์อสุจิ (Semen Analysis) 
เป็นหลัก แต่การจะตรวจหาสาเหตุ 

ท่ีสามารถรักษาหรือแก ้ ไขได ้  ต ้องอาศัย 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตลอดจนการ
ตรวจทางห้องปฏบัิติอืน่ๆ เพื่อน�าไปสูก่ารรักษา
ท่ีเหมาะสม

โดย ทนพญ. นิชา จิรถาวรกุล  
นักเทคนิคก�รแพทย์, ห้องปฏิบัติก�รตรวจ
วิเคร�ะห์ และเตรียมอสุจิ
By Nicha Jirathawornkul, Medical 
Technician, Sperm Laboratory

การตรวจวิเคราะห์อสุจิแบ่งการตรวจ 

วเิคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ การตรวจด้วยตาเปล่า  
(Macroscopic examination) และการตรวจ 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic 
examination)

  การตรวจด้วยตาเปล่า 
  (macroscoPic examination)

1. Volume หรือปริมาตรของน�้าอสุจิ
โดยปกติมีค ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 
มิลลิลิตร

2. pH หรือความเป็นกรดด่างของ 
น�า้อสุจ ิมคีวามเป็นเบสอ่อนๆ โดยมค่ีาปกติ
มากกว่าหรือเท่ากับ 7.2

3. Viscosity หรือความหนืดของ 
น�้าอสุจิ ปกติเมื่อหยดน�้าอสุจิด้วย pipette 
จะยดืยาวไม่เกิน 2 เซนตเิมตร การท่ีน�า้อสจุิ
มีความหนืดมาก จะมีผลต่อการเคล่ือนท่ี
ของตัวอสุจิ

4. Liquefaction หรือการละลายตัว
ของน�้าอสุจิจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  
การละลายตัวของน�้าอสุจิ น้ันเกิดจาก
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ protein kinase  
ท่ีหล่ังจาก seminal vesicles ท�าให้น�า้อสุจิ
ที่หล่ังออกมาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

  การตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
  (microscoPic examination)

1. Viability เป็นการทดสอบความมชีวีติ 

ของอสุจิ โดยอาศัยหลักการท่ีเยื่อหุ้มเซลล์
เป็นเยื่อเลือกผ่าน เมื่อหยดน�้าอสุจิผสมกับ 
1% eosin Y และ 10% nigrosin อสุจิที่มี
ชีวิตจะไม่ยอมให้สีแดงผ่านเซลล์ แต่อสุจ ิ

ที่ไม่มีชีวิตสีจะซึมผ่านได้ ดังนั้น เมื่อส่องดู
ใต้กล้องจุลทรรศน์ ถ้าพบอสุจิติดสีแดง
แสดงว่าอสุจิไม่มีชีวิต ส่วนอสุจิท่ีมีชีวิต 

จะไม่ติดสี (สีขาว) ดังภาพ A ค่าปกติต้องมี
เซลล์ที่มีชีวิตมากกว่า 58% 
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I
nfertility testing in men usually relies on semen analysis, 

but to identify the treatable or correctable cause, it requires 

medical history checking, physical examination as well  

as other laboratory examinations in order to determine 

appropriate treatment.

ภาพ A: กำรทดสอบ viability 
(ภำพท่ี 1 อสุจิท่ีมีชีวิต ภำพท่ี 2 และ 3 อสุจิไม่มีชีวิต)

Figure A: viability Test 

(Picture 1: living sperm, Picture 2 and 3: dead sperm)

2. MAR test เป็นการทดสอบหา 
antibody ต ่อตัวอสุจิ  ซ่ึง เป ็นเพียง 
screening test โดยหยดน�้าอสุจิผสมกับ 
Sensitized human “O” cells และ 
antihuman-IgG antiserum ถ้าให้ผลบวก
คือ พบอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีโดยมีเม็ดเลือดแดง
ตดิอยูม่ากกว่า 50% เราจงึน�าไปทดสอบต่อ
ด้วยวิธีที่จ�าเพาะกว่าเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง

3. WBC เราสามารถพบเม็ดเลือดขาว
ได้ในน�้าอสุจิแต่ไม่ควรเกิน 1 ล้านเซลล ์

ต่อมิลลิลิตร ถ้ามีเม็ดเลือดขาวมากกว่า  
1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็นการบ่งบอกว่า
อาจมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

4. RBC ค่าปกติเม็ดเลือดแดงน้อยกว่า 
1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร เม็ดเลือดแดง 
ท่ีสูงกว่าปกติ ก็แสดงถึงการติดเชื้อหรือ 

การบาดเจ็บจากการหล่ังน�้าอสุจิได้
5. Round cell คือ เซลล์ท่ีมลัีกษณะกลม 

ได้แก่ เซลล์เยื่อบุผิว (Epithelial cells), 
เม็ดเลือดขาว (white blood cells) และ 

เซลล์ต้นก�าเนิดเซลล์อสุจิ (immature 
germ cells; spermatid, spermatocytes, 
spermatogonia)

6. การดูคุณภาพของอสุจิ ได ้แก ่  
ความเข้มข้น การเคล่ือนท่ี และรูปร่าง 
ของอสุจิโดยละเอียดน้ัน ห้องปฏิบัติการ 
รพ.เจตนิน ได้ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อสุจิ
อตัโนมตั ิท่ีเรยีกว่า “Computer Assisted 
Sperm Analysis: CASA”

7. Sperm concentration (หรือ 
Sperm count) การนับปริมาณอสุจิ 
โดยหยดน�้าอสุจิลงใน Chamber แล้วน�า
เข้าเครื่อง CASA เพื่อท�าการตรวจวัด 
ปริมาณอสุจิในคนปกติ จะมีค่ามากกว่า 
หรือเท่ากับ 15 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร  
(ถ้าผิดปกตจิะแปลผลเป็น Oligozoospermia)

8. Motility ในการนับปริมาณอสุจิ 
เครือ่ง CASA จะท�าการนับอสจุท่ีิเคล่ือนไหว
ไปพร้อมๆ กัน โดยเครื่องสามารถแยก
ประเภทการเคล่ือนไหวของอสุจิได้เป็น 

blood cells attached, it will be further 

tested by a more specific method to 

confirm the result.

3. WBC: White blood cells can be 

found in semen, but should not exceed 

1 million cells per milliliter. If there are 

more than 1 million white blood cells per 

milliliter, it indicates a potential infection 

in the urinary tract.

4. RBC: Normally, red blood cells 

should be less than 1 million cells per 

milliliter as well. If they are irregularily 

high, there may be an infection or injury 

from semen secretion.

5. Round cells: These round cells are 

epithelial cells, white blood cells, and 

immature germ cel ls; spermatid, 

spermatocytes, spermatogonia.

6. For a thorough sperm quality 

assessment taking sperm concentration, 

motility, and shape into account, Jetanin 

laboratory deploys an automated sperm 

analyzer called “Computer assisted 

Sperm analysis: CaSa”.

7. Sperm concentration (or Sperm 

count): The sperm amount will be 

counted by dropping semen into a 

chamber, which will be measured by 

CaSa device. The amount of sperm in a 

microscoPic examination
1. Viability: This is a test to measure 

living and non-living sperm, which is 

often carried out using a dye, 1% eosin 

Y and 10% nigrosin, that will be absorbed 

by non-viable cells, but not by living 

sperm. dead cells tend to have an 

incomplete cellular membrane which lets 

dye through, but living sperm have a 

complete membrane that keeps it out. 

So under a microscope, the red sperm 

mean they are dead, while living sperm 

will be colorless (white) as shown in 

Figure a. The normal value requires more 

than 58% viable cells. 

2. MaR test: This is a test to idetify 

antibody to sperm, which is only a 

screening test. It is carried out by mixing 

a drop of semen with Sensitized human 

“O” cells and antihuman-IgG antiserum. 

If the result is positive, which more than 

50% of sperm are found moving with red 

The sperm analysis can be divided 

into two parts: Macroscopic examination 

and Microscopic examination.

macroscoPic examination
1. Volume of semen: It should normally 

be greater than or equal to 1.5 ml.

2. pH balance of the semen: It’s 

supposed to be a weak base with a 

normal value greater than or equal to 7.2.

3. Semen viscosity: usually, when 

dropped from a pipette, the semen 

shouldn’ t  s t retch longer than 2 

centimeters. The semen vicousity will 

affect the mobility of the sperm.

4. liquefaction or dissolution of the 

semen takes no longer than 1 hour. The 

dissolution of the semen is due to the 

reaction of protein kinase enzyme 

secreted by the seminal vesicles. It 

causes  the  semen to  d i sso l ve 

homogeneously.
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  สรุปกำรแปลผลกำรตรวจอสุจิได้ดังน้ี
  The results of sperm analysis can be summarized as follows:

  azoospermia ตรวจไม่พบอสุจิในน�้ำอสุจิ
no sperm detected in semen.

  Severe Oligozoospermia ตรวจพบอสุจิควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ 1 ล้ำนเซลล์/มิลลิลิตร
Sperm concentration is less than 1 million cells/ml.

  Oligozoospermia ตรวจพบอสุจิควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ 15 ล้ำนเซลล์/มิลลิลิตร
Sperm concentration is less than 15 million cells/ml.

  asthenozoospermia ตรวจพบอสุจิที่เคลื่อนไหวมีค่ำน้อยกว่ำ 40%
Detected sperm motility is less than 40%

  Teratozoospermia ตรวจพบอสุจิที่มีรูปร่ำงปกติมีค่ำน้อยกว่ำ 4%
Detected normal-shaped sperm is less than 4%

ภาพ B : ควำมผิดปกติในส่วนต่ำงๆ ของอสุจิ
Figure B : The abnormality details  

in each part of the sperm.

normal person is greater than or equal to 

15 million cells per milliliter (in abnormal 

resul t ,  i t  wi l l  be in terpreted as 

Oligozoospermia).

8. Motility: While counting the sperm 

amount, CaSa device also counts 

moving sperm at the same time. The 

sperm motility can be separated into 

progressive motile sperm and non 

progressive motile sperm. The normal 

sperm motility is greater than or equal to 

40% (in abnormal result, it will be 

interpreted as asthenozoospermia).

9. Morphology: To check the sperm 

shape, semen will be smeared on a slide 

and then dyed with “diff-quick stain” that 

contains Methanol, Eosin, and Methylene 

Blue. CaSa machine is capable of 

separating normal and abnormal sperm 

from one another. It can also separate 

the abnormality details in each part of the 

sperm, such as head, neck, etc. as 

shown in Figure B. The assessment result 

is  a  sperm shape va lue,  which  

the normal value according to WHO 

criteria is more than or equal to 4%  

(in abnormal result, it will be interpreted 

as Teratozoospermia). 

progressive motile sperm และ non 
progressive motile sperm ค่าปกต ิ

จะต้องมค่ีา sperm motility มากกว่า หรอื
เท่ากับ 40% (ถ้าผิดปกติจะแปลผลเป็น 
Asthenozoospermia)

9. Morphology การตรวจรูปร่าง 
ของอสุจจิะท�าการ Smear น�า้อสุจบินสไลด์
แล้วน�าไปย้อมด้วยสีที่เรียกว่า “Diff-quick 
stain” ซ่ึงประกอบด้วย Methanol,  
Eosin และ Methylene Blue แล้วน�า 
สไลด์ไปนับด้วยเครื่อง CASA เครื่องจะ
สามารถแยกอสุจิรูปร่างปกติและผิดปกติ 

ออกจาก กันได ้  ท้ั งยั งสามารถแยก 

รายละเอียดความผิดปกติในส่วนต่างๆ 

ของอสุจิได้ เช่น ท่ีส่วนหัว คอ และอื่นๆ  
ดงัภาพ B ผลท่ีได้จากการตรวจวดั จะได้ค่า
อสุจท่ีิรปูร่าง ซ่ึงมค่ีาปกตดิงัน้ี เกณฑ์ WHO 
คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 4% (ถ้าผิดปกติ 
จะแปลผลเป็น Teratozoospermia)
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the Beginning 
of Life
กำาเนิดชีวิต

คนเราเกิดมาได้อย่างไร เป็นอีกหน่ึงค�าถาม 

ท่ี เ ช่ือว ่าหลายๆ คนคงเคยสงสัยกัน  
ถ้าตอบกว้างๆ อิงหลักวิทยาศาสตร์ 

ก็คือ เกิดจากการท่ีมนุษย์เพศชายและเพศหญิง 

วั ย เ จ ริญพันธุ ์ มี เพศ สัมพันธ ์กั น ใน เวลา ท่ี 

ประจวบเหมาะ ส่งผลให้ได้ตัวอ่อน และตัวอ่อนน้ัน
สามารถฝังตัวในผนังมดลูกได้ ท�าให้ฝ่ายหญิง 

ต้ังครรภ์ ซ่ึงเด็กท่ีเกิดมาจะได้รับสารพันธุกรรม
จากฝ่ายชายคร่ึงหน่ึงและฝ่ายหญิงอีกคร่ึงหน่ึง 
ส่วนกระบวนการโดยละเอียดเป็นอย่างไรน้ัน  
วันน้ีเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

  เซลล์สืบพันธุ์มีลักษณะอย่างไร ? 
ร่างกายของมนุษย์มโีครโมโซม 46 แท่ง 

หรอื 23 คู่ แบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย 44 แท่ง 
และโครโมโซมเพศ 2 แท่ง โดยโครโมโซม
ร่างกายจะเหมือนกันท้ังชายและหญิง  
ส่วนโครโมโซมเพศน้ันแตกต่างกัน กล่าวคือ
เพศชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น XY และ
เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์น้ันเป็นการลด
จ�านวนโครโมโซมลงครึง่หน่ึง ผลท่ีได้น่ันคือ
ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโมโซมร่างกาย 22 
แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง โดยอสุจิ
สามารถมีโครโมโซมเพศเป็น X หรือ Y ก็ได้ 
ส่วนไข่จะมีโครโมโซมเพศเป็น X เท่าน้ัน 
จากการลดลงคร่ึงหน่ึงของโครโมโซมน้ี
ท�าให้เมื่ออสุจิและไข่มีการปฏิสนธิกัน  
โครโมโซมจะเกิดการรวมกันได้จ�านวนเท่าเดมิ 

นั่นเอง

  อสุจิและไข่พบกันที่ไหน ?
ตามธรรมชาติฮอร ์โมนในร ่างกาย 

จะส่งผลให้ไข่สุกพร้อมส�าหรับการปฏิสนธิ
เดอืนละ 1 ใบ และจะเคล่ือนตวัหลุดจากรงัไข่ 

สู่ท่อน�าไข่ จากแรงดูดท่ีเกิดจากการบีบตัว
ของกล้ามเน้ือท่อน�าไข่ จากน้ันไข่เคล่ือนท่ี
ด้วยแรงพัดโบกของ cilia ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ท่ีมีลักษณะคล้ายขนส้ันๆ มีขนาดเล็กมาก 
และการหดรัดตัวของกล้ามเน้ือท่อน�าไข่ 
จนถึงบริเวณท่ีเรียกว่า ampulla ซ่ึงเป็น 

จุดนัดพบกับอสุจิ ถ้าอสุจิไม่เข้ามาปฏิสนธิ 
ไข่จะหมดความสามารถในการปฏิสนธิ
ภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังการตกไข่ และ
เส่ือมสลายไปในที่สุด

  อสุจิและไข่ปฏิสนธิกันอย่างไร ?
อสุจิ ท่ีถู กห ล่ังจากฝ ่ ายชายจะยั ง 

ไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้จนกว่าจะผ่าน  
2 ขบวนการ ได้แก่ capacitation และ 
ac rosome reac t ion  ขบวนการ 

โดย ทนพญ.ประภัสสร ตลับทอง 
นักเทคนิคก�รแพทย์,  
ห้องปฏิบัติก�รเลี้ยงตัวอ่อน
By Prapassorn Talabthong, 
Medical Technician, Embryo Laboratory

การก�าเนิดมนุษย์ 1 ชีวิต เริ่มจาก 

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (Gametogenesis) 
เซลล ์ สื บ พันธุ ์ ข อ ง เพศชาย คืออ สุ จิ
(Spermatozoa) เซลล ์ สืบพันธุ ์ของ 
เพศหญิงคือไข ่ (Oocyte) การสร ้าง 
เซลล์สืบพนัธุเ์กิดขึน้ตัง้แต่ท่ีมนุษย์เรายงัอยู ่
ในครรภ์มารดา โดยเริม่ต้นจากเซลล์ชนิดหน่ึง 
ท่ีมีชื่อว่า primodial germ cell ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์อสุจิและไข่ต่อไป

44, XX 22, XX
oogenesis

oocyte

44, XY

22, XX

or
spermatogenesis

22, XY

sperm
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H
ow were we born? Many believe  

that this is one of the most asked 

questions on earth. To answer it 

broadly based on scientific principles, it is 

due to the fact that male and female in  

reproductive age have sex at the right time, 

which subsequently forms the embryo. If the 

embryo successfully implants in the uterine 

wall, the female will be pregnant. And the 

child to be born will inherit half of the male 

and another half of the female genetic  

materials. Today, we will clarify this process 

in depth.

autosomes and 1 sex chromosome. a 

sperm can carry either X or Y sex 

chromosome, while an egg always carries 

only X sex chromosome. during 

reproduction, when the sperm and egg 

unite to form a single cell, the number of 

chromosomes is restored in the offspring.

  Where do sperm and egg meet ?
Naturally, approximately every month, 

the hormone will lead an egg to maturity 

inside one of the ovaries. It will be released 

and makes its way down the fallopian tube 

towards the uterus by a suction of the 

oviduct muscles. Cilia, tiny hair like 

projections, line the surface of the 

fallopian tubes and they “wave” the 

microscopic egg down to the area called 

ampulla, which is the meeting point with 

sperm. If the sperm missed the dating, 

the egg will deplete its fertilization ability 

within 12-24 hours after the ovulation and 

decays eventually.

capacitation เกิดขึน้ท่ีมดลูกและท่อน�าไข่
ของฝ่ายหญิง ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 
อ สุ จิ ท่ี ผ ่ านขบวนการ น้ี จะมี รู ป ร ่ า ง 
เหมือนเดิมแต่ว ่องไวมากขึ้น เมื่ออสุจ ิ

มาสัมผัสกับส่วนที่อยู่ล้อมรอบไข่ (corona 
radiata) อสุจจิะเกิดขบวนการ acrosome 
reaction ปล ่อยเอนไซม ์จากบริเวณ 

ท่ีเรียกว่า acrosome บนหัวของอสุจิ  
ออกมาย ่ อย เป ลือกของ ไข ่  (Zona 
pellucida) เพื่อเข้าไปปฏิสนธิ

เมื่ออสุจิตัวแรกผ่านเปลือกเข้าไปถึง 
เยื่อหุ ้มของไข่แล้ว จะเกิดการบล็อกขึ้น 

ท่ีเปลือกของไข่ เพือ่ไม่ให้อสุจิตัวอื่นเข้าไป 

ในไข่ได้อีก โดยการหล่ังเอนไซม์ท่ีอยู่ใต้ผิว
ของไข่ท�าให้เปลือกไข่เปล่ียนแปลงให้มี
ความแขง็มากขึน้ จากน้ันเยือ่หุ้มของไข่และ
เยื่อหุ้มของอสุจิจะเข้ามาเชื่อมกัน เปิดทาง
ให้ส่วนหัวและหางของอสุจิเข้าไปในเน้ือไข่ 
โดยทิ้งส่วนเยื่อหุ้มของอสุจิเอาไว้ที่ผิวนอก

หลังจากอสุจิเข้าไปในไข่จะกระตุน้ให้ไข่
แบ่งตัวต่ออย่างสมบูรณ์ เกิดการปฏิสนธิ
ท�าให ้ส ่วนโครโมโซมของอสุจิและไข ่
เคล่ือนท่ีมารวมกัน เกิดการจับคู่เรยีงตวัใหม่
ของโครโมโซม เรียกเซลล์ใหม่น้ีว่าไซโกต 
จากน้ันไซโกตจะเร่ิมเจริญเติบโตแบ่งเซลล์
เป็น 2 เซลล์

  เมื่อไหร่จึงท้อง ?
ตัวอ่อนที่ระยะ 2 เซลล์จะแบ่งตัวต่อไป

แบบไมโทซิสเพ่ือเพิ่มจ�านวนของเซลล์ 
ประมาณวันท่ี 4 หลังการปฏิสนธิตัวอ่อน 

จะมีเซลล์ประมาณ 12-16 เซลล์ เรียกว่า
ระยะ morula ระหว่างน้ีตวัอ่อนจะเดินทาง 
ในท่อน�าไข่เข้าสู ่โพรงมดลูก เมื่อเข้าสู ่ 
โพรงมดลูกตัวอ่อนจะเจริญต่อไปเป็นระยะ 

บลาสโตซิสท์ ซ่ึงมเีซลล์ประมาณ 180 เซลล์
ในวนัท่ี 5 หลังปฏสินธ ิจากน้ันบลาสโตซิสท์
จะหลุดออกจากเปลือกเพื่อฝังตัวต่อไป

ตวัอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ประกอบด้วย 

อสุจิที่สมบูรณ ์

ประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ ส่วนหัว คอ และหำง 

a sperm usually  

consists of 3 parts: 
head, neck and tail.

ไข่ระยะที่พร้อมปฏิสนธิ 

จะเรียกว่ำระยะเมทำเฟส II 
The phase an egg is 

ready to be fertilized is 
called metaphase II.

เซลล์ 2 ชนิด คือ inner cell mass และ 
trophectoderm โดย inner cell mass น้ัน 

จะเจรญิไปเป็นตวัเดก็ ส่วน trophectoderm 

จะเจริญไปเป็นรก
ประมาณวันท่ี 7 ตัวอ่อนจะยึดเกาะ 

กับผนังโพรงมดลูกโดยแทรกตัวผ ่าน 

เยื่อบุโพรงมดลูกและระบบไหลเวียนของ
มารดา ทันทีที่บลาสโตซิสท์เริ่มฝ ังตัว  
จะมีการสร ้าง Human chor ionic 
gonadotropin (hCG) เพิ่มขึ้น และ
สามารถตรวจพบฮอร์โมนน้ีในเลือดของ
มารดาได้ตั้งแต่ 6-12 วัน หลังปฏิสนธิ

a human being originates from  

the creation of a gametogenesis or 

reproductive cell, which male reproductive 

cell is a sperm or spermatozoon while 

female's is an egg or oocyte. The 

reproductive cells creation has begun 

since we were still in our mother's womb 

starting with a cell called primodial germ 

cell that will subsequently transform into 

sperm or egg cells at a later stage. 

  how do reproductive cells look like ? 
The human body has 46 chromosomes 

or 23 pairs of chromosomes, which can 

be divided into 44 autosomes and 2 sex 

chromosomes. The autosomes are similar 

in both male and female, but the sex 

chromosome is different. That is, male 

and female sex chromosomes are XY and 

XX respectively.

Reproductive cell is a cell division that 

reduces the number of chromosomes in 

the parent cell by half, which results in 22 

Zona pellucida

corona Radiata

nucleus

plasma membrane

polar body
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  how do sperm and egg fertilize ?
Secreated sperm from the male 

cannot fertilize unless it passes two 

processes: capacitation and acrosome 

reaction. The capacitation process, which 

lasts about 7 hours, takes place in the 

uterus and fallopian tubes of the female. 

The sperm's shape remains the same, 

but becomes more nimble. When sperm 

are exposed to corona radiata, the 

acrosome reaction will be triggered. an 

enzyme released from an area called 

acrosome on the head of the sperm will 

digest the egg's shell (Zona pellucida)  

to start the fertilization.

When the plasma membrane of the 

egg meets the first sperm, it undergoes 

a change and becomes impenetrable to 

prevent further fertilization. By secreting 

the enzyme under the egg skin, the egg's 

shell hardens. Then the membranes of 

the egg and sperm will fuse together, 

creating an opening for the head and tail 

of the sperm to reach cytoplasm and  

leave its membrane outside.  

after entering the egg, the sperm 

stimulates it to completely divide. The 

fertilization causes the chromosomes  

of the sperm and egg to move together 

creating a chromosomal alignment.  

This new cell is called zygote. From then 

on, a zygote begins to grow and divide 

into 2 cells.

  When wil you be pregnant ?
The 2-cell embryo is further divided 

by mitosis to increase the cell number.  

By day 4 after the fertilization, the embryo 

will be in morula stage, which has 

approximately 12-16 cells. In the mean 

time, the embryo travels from fallopian 

tube into the uterine cavity and develops 

into blastocyst stage, which has about 

180 cells in day 5. Then the blastocyst  

will be removed from its shell and 

becomes ready to implant within the lining 

of the uterus.

an embryo in blastocyst stage 

consists of two types of cells: the inner 

cell mass and the trophectoderm.  

The inner cell mass develops into a baby 

while the trophectoderm grows into  

a placenta.

By day 7, the blastocyst continues to 

dig deeper into the uterus and invades 

the endometrial blood vessels to nourish 

itself through the maternal blood supply. 

as soon as the implantation completes, 

the placenta starts to produce a homone 

c a l l e d  H C G  ( H u m a n  C h o r i o n i c 

Gonadotropin) and can be defected in 

mother's blood about 6-12 days after 

fertilization. 
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this embryo was the 

only euploid sample with 
the correct number of 
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Thyroid in pregnanT 
women iS more important 

than you think!
ไทรอยด์ในสตรีมีครรภ์นั้น สำาคัญกว่าที่คุณคิด

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในร ่างกาย มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ 

อยู ่ตรงกลางด้านหน้าของล�าคอ  
ใต ้ ลูกกระ เดือกลงมาราวๆ 1-2 

เซนติเมตร ท�าหน้าท่ีสร้างฮอร์โมน (Thyroid 
hormone) เพื่อควบคุมการเผาผลาญของ
ร่างกาย อุณหภูมิของร่างกาย ความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือ ระดับไขมันในเลือด ควบคุม 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง  
รวมท้ังอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

โดย ทนพ.พลศิษฏ์ สิริเขมมะนันท ์ 

นักเทคนิคก�รแพทย์, ห้องปฏิบัติก�รทั่วไป
By Pholsit Sirikhemmanan 

Medical Technologist, 
Routine Laboratory  

ต่อมไทรอยด์ในหญิงตั้งครรภ์ จะม ี

การเพิ่มขนาดของต่อมใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 - 15 ของขนาดเดิม จึงไม่ค่อย
พบว่ามีการเปล่ียนแปลงจากการตรวจ
ร่างกาย แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงของ
ฮอร์โมน Thyroid stimulating hormone 
(TSH) จากผลของฮอร์โมนการตั้งครรภ์ 
(Beta-hCG) ท�าให้ระดับค่า TSH ปกต ิ

ในแต่ละไตรมาสไม่เท่ากัน ท�าให้การวนิิจฉยั
โรคไทรอยด์ขณะตัง้ครรภ์ต้องท�าด้วยความ
ระมัดระวังมากขึ้น แต่ระดับไทรอยด์
ฮอร์โมนตวัอสิระในกระแสเลือด (Free T3, 
Free T4)  ในหญิงตั้ งครรภ ์ ไม ่ค ่อย 

มกีารเปล่ียนแปลงตลอดการตัง้ครรภ์ จงึมกัใช้ 

เป็นตวัท่ีตรวจวนิิจฉยั และตดิตามการรกัษา  
ส่วนต่อมไทรอยด์ของทารกในครรภ์ หลังจาก 

ไตรมาสแรก (10 - 12 สัปดาห์) เป็นต้นไป 
ทารกสามารถสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เองได้ 

แต่ยังมีบางส่วนท่ีได้รับฮอร์โมนมาจากแม่ 
จึงมีความจ�าเป็นท่ีแม่ควรได้รับไอโอดีน 

ที่เพียงพอ ในการใช้สร้างไทรอยด์ฮอร์โมน
ส�าหรบัทารกในครรภ์ โดยองค์การอนามยัโลก  
(WHO) แนะน�าให้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับ
ไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน 
ขณะท่ีคนปกตต้ิองการ 150 ไมโครกรมัต่อวนั
✜ ภาวะต่อมไทรอยด์ท�างานมากเกินไป 

หรอืไทรอยด์เป็นพษิ (Hyperthyroidism) 
ในหญิงตัง้ครรภ์ 

สาเหตสุ่วนใหญ่ร้อยละ 80 - 85 เกิดจาก  
โรคเกรฟ (Graves’ disease) พบประมาณ 
1 ต ่อ 1,500 คนของหญิง ต้ังครรภ ์  
เป็นโรคท่ีเก่ียวกับภูมิต้านทานต่อตนเอง 
(Autoimmune) ของต ่อมไทรอยด ์  
โดยมีการสร้าง Thyroid Stimulating 
Immunoglobulin (TSI) กระตุ ้นให  ้

ต่อมไทรอยด์ท�างานมากผิดปกต ิและพบว่า
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✜ ผลของภาวะต่อมไทรอยด์ 

ท�างานน้อยเกินไป 
ในส่วนของแม่จะท�าให้เกิดภาวะซีด  

กล้ามเนือ้อ่อนแรง หัวใจล้มเหลว การแท้งบุตร  
การคลอดก ่ อนก� าหนด  รกลอกตั ว 

ก่อนก�าหนด และครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น  
ส่วนผลต่อทารกในครรภ์น้ันเน่ืองจาก
ไทรอยด์ฮอร์โมนมส่ีวนส�าคัญในการพฒันา
ของสมองของทารกในครรภ์ การขาด
ฮอร์โมนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลต่อระบบ
ประสาทสมอง ความจ�า นอกจากน้ี ยงัท�าให้
เกิดภาวะทารกแรกคลอดน�้าหนักตัวน้อย 
และภาวะตายคลอดได้
✜ การรกัษาภาวะต่อมไทรอยด์ 

ท�างานน้อยเกินไปขณะตัง้ครรภ์
โดย ท่ัวไปจะรักษาโดยการให ้ยา

ไทรอยด์ฮอร์โมน (Levothyroxine หรือ 
Eltroxin) ซึ่งเป็นยาท่ีปลอดภัยต่อทารก 

ในครรภ์ และควรมีการปรับขนาดยา 

ให้เหมาะสมกับอาการผู้ป่วยในแต่ละราย 
โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์อาจต้องมีการปรับ
ระดบัยาให้สูงขึน้ โดยมกีารตดิตามฮอร์โมน
ไทรอยด์ในเลือดอย่างสม�่าเสมอ

โรคไทรอยด์ เป็นโรคระบบต่อมไร้ท่อ 

ท่ีต้องระวัง และให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ
โรคหน่ึง โดยเฉพาะหญิงท่ีวางแผนจะตัง้ครรภ์ 

และทราบว่าเป็นโรคนี้อยู่ก่อน ควรควบคุม
โรคให้อยู ่ในระยะสงบก่อน ซ่ึงจะท�าให้ 
ในขณะตัง้ครรภ์สามารถควบคุมอาการของโรค 

ได้ไม่ยาก และเพื่อลดความเส่ียงของภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์  
และตวัหญิงต้ังครรภ์เอง ซึง่ภาวะแทรกซ้อน
ท่ีรนุแรงท่ีสุดของโรคน้ี คือ Thyroid storm 
พบน้อย แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ถึง
ร้อยละ 25 มักเกิดจากไทรอยด์เป็นพิษ 
(Hyperthyroidism) ท่ีถูกละเลยไม่ได้รับ
การรักษา หรือรักษาไม่เพียงพอ มักเกิด 

ในรายที่มีปัจจัยมากระตุ้น เช่น การคลอด 
การติดเชื้อ ครรภ์เป็นพิษ ท�าให้ผู ้ป่วย 

มไีข้สูง ชพีจรเต้นเรว็ อ่อนเพลียมาก มภีาวะ
ขาดน�้าอย่างรุนแรง เป็นภาวะท่ีต้องรีบ
ให้การรักษาอย่างเร่งด่วน

บางส่วนของแอนติบอดี้ชนิดน้ีของแม่ท่ีมี 

ระดับสูงๆ สามารถผ่านรกไปกระตุ ้น 

ต่อมไทรอยด์ของทารกในครรภ์ ท�าให้เกิด
ภาวะต่อมไทรอยด์ท�างานผิดปกติ ตั้งแต ่

อยูใ่นครรภ์ (Fetal Hypothyroidism) หรอื
หลังคลอดได้ (Neonatal Hypothyroidism) 
พบได้ประมาณร้อยละ 2 - 5 นอกจากนี้ 
ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ต่อมไทรอยด ์

อกัเสบ เน้ืองอกท่ีต่อมไทรอยด์ ครรภ์ไข่ปลาอกุ  
หรือจากภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรง เป็นต้น
✜ ผลของภาวะต่อมไทรอยด์ 

ท�างานมากเกินไป 
ในส่วนของแม่จะท�าให้เกิดอาการ 

ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย กังวล  
กระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็ว คล่ืนไส้ และ
อาเจียน นอกจากนี้ ในรายที่คุมโรคได้ไม่ดี 
อาจเกิดการคลอดก่อนก�าหนด หรือภาวะ
ครรภ์เป็นพิษได้ ส่วนผลต่อทารกในครรภ์ 
ถ ้าควบคุมโรคไม่ดี ทารกอาจพบว่าม ี

ความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ (Fetal 
Tachycardia : Fast heart rate),  
ภาวะตายคลอด (Stillbirths), ภาวะทารก
น�้าหนักตัวน้อยกว่าก�าหนด (Small for 
gestational age) และความพิการ 
แต่ก�าเนิดได้
✜ การรกัษาภาวะต่อมไทรอยด์ 

ท�างานมากเกินไปขณะตัง้ครรภ์
ควรได้รับการติดตามระดับไทรอยด์

ฮอร์โมนเป็นระยะ และรักษาโดยแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด ้านน้ีโดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม หลักการรักษาพยายาม 

ใช้ระดบัยาน้อยท่ีสุดท่ีควบคุมโรคได้ เพือ่ให้
ส่งผลต่อทารกน้อยท่ีสุด โดยพยายามให้
ระดบัฮอร์โมนในแม่สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 
(High normal range) เพือ่ป้องกันการเกิด 

ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ (Hypothyroidism)  
ในลูก และควรเจาะเลือดติดตามระดับ
ไทรอยด์ฮอร์โมนทุกๆ เดือน ในส่วนของ
คนไข้ท่ีรักษาด้วยยา PTU สามารถให้นม
บุตรได้ เน่ืองจากยาผ่านเข้าไปน�้านมแม่ 
ได้น้อยมาก จงึปลอดภยัต่อทารกหลังคลอด
✜ ภาวะต่อมไทรอยด์ท�างานน้อยเกินไป  
หรอืพร่องไทรอยด์ (Hypothyroidism) 
ในหญิงตัง้ครรภ์ 

ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ โรคต่อมไทรอยด์
อักเสบจากภูมิต ้านทานต่อตนเองของ 
ต่อมไทรอยด์ (Autoimmune) ท่ีเรียกว่า 
โรคฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) 
สาเหตุอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรักษา
ไทรอยด์เป็นพิษ เช่น การใช้ยามากเกินไป 
การกลืนแร่รงัสี หรอืการผ่าตดัต่อมไทรอยด์ 
เป็นต้น

T
hyroid is the largest endocrine 

gland in the body. This butterfly 

-shaped organ is found at the 

front of the neck, 1-2 centimeters  

below the Adam's apple. It produces 

thyroid hormones to regulate body  

metabolism, body temperature, muscle 

strength, fat level in blood, and to  

appropriately control the growth  

and development of the brain as well 

emotions and feelings. 

Thyroid gland in female can be larger 

during pregnancy up to 10 - 15 percent 

of its original size. This change is difficult 

to be detected by a physical examination. 

However, the normal level of Thyroid 

Stimulating Hormone (TSH) according to 

Beta-hCG may vary during each quarter. 

So, thyroid diagnostics during pregnancy 

must be done with greater care. as free 

thyroid hormones level (Free T3, Free T4) 

in pregnant women rarely change 

throughout the pregnancy, they are often 

used as a test for diagnostic and 

treatment follow-up purposes. The fetus 

is capable of producing its own thyroid 

hormones after the first quarter (10-12 

weeks). Still, it also gets some part of the 

hormones from the mother. It is therefore 

imperative that the mother receives 

adequate iodine to produce thyroid 

hormones for the fetus. The World Health 

Organization (WHO) recommends that 

pregnant women should receive at least 

250 micrograms of iodine a day, while 

normal people only need 150 micrograms.

โรคเอ๋อ คือ โรคท่ีเกิดจำกภำวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนของทำรก (hypothyroidism) จำกกำรขำด 

สำรไอโอดนีของแม่ขณะต้ังครรภ์ (lodine deficiency) พบประมำณ 1 รำยต่อทำรกแรกคลอด 4,000 รำย พบมำก 

ในภำคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มักมีอำกำรแสดงให้เห็นช่วงอำยุหลังจำก 1 เดือน ปัจจุบันมีวิธีกำร
ตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในทำรกแรกเกิดในเกือบทุกๆ โรงพยำบำล (Neonatal Screening)  
เพ่ือค้นหำเดก็ท่ีมีภำวะขำดฮอร์โมน และรบีให้กำรรกัษำ ถ้ำได้รบักำรรกัษำก่อนอำยุ 3 เดือน เดก็จะมีระดบัสติปัญญำ 

กลับมำปกติได้ แต่ถ้ำได้รับกำรรักษำไม่ทัน เด็กจะมีอำกำรปัญญำอ่อน และควำมพิกำรทำงระบบประสำท  
วธีิป้องกันโดยให้มำรดำรบัประทำนอำหำรสดจำกทะเล หรอืเกลือไอโอดีนท่ีกระทรวงสำธำรณสุขผลิตข้ึน ปัจจบัุน
เริ่มมีกำรใส่ไอโอดีนเสริมในยำวิตำมินส�ำหรับคนท้องกันมำกขึ้น เพ่ือป้องกันโรคดังกล่ำว

รูห้รอืไม่ ?
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✜ hyperthyroidism  

in pregnant women

80-85 % of the cause is from Graves' 

disease, which is found 1 in 1,500 of 

pregnant women. This disease is thyroid 

autoimmunity that Thyroid Stimulating 

Immunoglobulin (TSI) overstimulates the 

thyroid gland to malfunction. It's also 

found that some of this antibody from the 

mother can pass through the placenta to 

stimulate fetus' thyroid gland, which, 

about 2-5%, causes fetal or neonatal 

hypothyroidism. The other known  

causes are thyroiditis, thyroid tumors, 

molar pregnancy and severe morning 

sickness, etc.

✜ The effects of hyperthyroidism 

For the mother, it can cause being 

heat sensitive, sweating, fatigue, anxiety, 

restlessness, tachycardia, nausea and 

vomiting. In addition, those with poor 

compliance may face premature labour 

or toxemia of pregnancy. Poor compliace 

can also greatly affect the fetus with 

various conditions: fetal tachycardia (fast 

heart rate), stillbirth, small for gestational 

age, and congenital anomalies.

✜ hyperthyroidism treatment 

during pregnancy

The patients should be regularly 

monitored for their thyroid hormones 

level and treated by a specialist.  

However, the treatment regimens is to 

maintain the minimum use of drugs in 

order to minimize the effect on the baby 

as much as possible. The mother's 

thyroid hormones level will be maintained 

in a slightly high normal range to prevent 

the occurrence of hypothyroidism in the 

baby. and the thyroid hormones level 

should be monitored on a monthly basis. 

In the case of PTu medication, the patient 

can safely breastfeed because the 

amount of drug through the breast milk 

is very little.

✜ hypothyroidism  

in pregnant women  

The most common condition is an 

autoimmune thyroid disease known  

as Hashimoto's thyroiditis, while the 

majority of other causes are the results 

of thyrointoxication, such as medication 

overdose, radioiodine therapy, or thyroid 

surgery, etc.

✜ The effects of hypothyroidism 

For the mother, it can cause paleness, 

muscle weakness, heart  fa i lure, 

เอกสารอ้างอิง/References
1. http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=842:thyroid- 
    disorders-in- pregnancy & catid = 45 & Itemid = 561
2. http://emedicine.medscape.com/article/122393-overview#showall 
3. https://www.honestdocs.co/hypothyroidism-hashimotos-disease-and-pregnancy
4. http://pregnancy.haijai.com/3583/
5. http://www.clinicdek.com/?p=44

miscarriage, premature labour, placental 

abruption, toxemia of pregnancy, etc.  

as thyroid hormones are crucial to the 

brain development of the fetus, the 

hormone deficiency in the womb 

adversely affects the nervous system  

and memory and also causes low birth 

weight as well as stillbirth. 

✜ hypothyroidism treatment 

during pregnancy

Generally, it is treated by thyroid 

hormone drug (levothyroxine or Eltroxin), 

which is safe for the fetus. The drug level 

cretinism is a condition of severely stunted physical and mental growth owing to untreated 
congenital deficiency of thyroid hormones (congenital hypothyroidism) usually owing to maternal 
hypothyroidism. It is found in about 1 in 4,000 newborn babies mostly in the northern and 
northeastern parts of Thailand. Symptoms usually show after one month. nowadays, there is a 
neonatal screening for thyroid hormones level available in almost any hospital to identify children 
with hormones deficiency and offer timely treatment. When treated early, the outcome is good. 
Newborns diagnosed and treated within the first 3 months after birth generally have normal 
intelligence. late-treatment or non-treatment causes delayed growth and intellectual disability. 
It can be prevented by providing adequate dietary iodine intake to pregnant mothers, either 
fresh seafood or Iodized salt produced by the ministry of Public health would do the job. 
Vitamin for pregnancy currently contains Iodine supplementation to prevent such condition as well.

Did you know ? 

should be adjusted to suit the symptoms 

of each patient especially during 

pregnancy, which may need to be 

maintained on a higher level. The thyroid 

hormones in the blood should be 

monitored on a regular basis. 

Thyroid disorder is one of the serious 

endocrine disoders, which needs special 

attention especially in women who plan 

to conceive and have already known of 

their thyroid problems. This disorder 

should be treated until it's in a calm  

state to allow pregnant women to easily 

control their symptoms and to reduce  

the risk of complications that may  

affect the fetus. The most serious 

complication of this disease is thyroid 

storm, which is hardly found but its 

mortality rate is as high as 25% due to 

neglected or inadequately treated 

hyperthyroidism. This complication 

usually occurs when stimulated by 

various factors, for example, giving birth, 

infection, or toxemia of pregnancy.  

The patients will suffer from high fever, 

fast pulse, fatigue, severe dehydration 

and need urgent treatment. 
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ประโยคที่ว่า “ความสุขของคนเราไม่จ�าเป็นต้อง
เหมือนกัน เราแค่อยากให้เขาเติบโตเป็นคนดี  
มีความสุขสดใส เป็นคนสบายๆ เข้าใจและรู้จัก 

ตัวเองก็พอแล้ว” เป็นค�ากล่าวท่ีสื่อถึงนิยาม  
“ความสุข” ของคุณภวิกา ศรีแสงนาม ว่าท่ีคุณแม่คนสวย
วัย 35 ปี และคุณปิยวัฒน์ ศรีแสงนาม ว่าท่ีคุณพ่อวัย 44 ปี 
ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยการปรากฏตัวของทูตสวรรค์ 
ตัวน้อย ผู้ก�าลังจะมาเยือนโลกใบน้ี ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Smile, happineSS 
and warming love 
that complete the family

"A happiness for each people doesn't have to be the 

same." Someone once said... "We just want him to 

grow up to be a nice person, who is happy, bright, 

easy-going, and equipped with self-understanding and 

self-knowledge. That's all we ever want... " This short 

statement is a definition of "happiness" of Pavika 
Srisangnam, a beautiful 35-year-old mother-to-be, and 
Piyawat Srisangnam, a father-to-be in his mid forties, 
during the moment of waiting for their little angel, who 

is going down to this world in the next few months.

จังหวะชีวิตหมุนวนให้มาเจอกัน
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีอบอุ่นของ
บ้านท่ีเต็มไปด้วยโมเดลตุ๊กตาและ
หนังสือนิทาน ท้ังสองย้อนให้ฟังถงึ
วันในอดีตด ้วยรอยยิ้มสดใสว ่า  
“เราเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนกันก่อน 
คือรู้จักกันมานานแล้ว 8-9 ปีแล้ว 

วนัหน่ึงบังเอญิจงัหวะชวีติก็หมนุวน
กลับมาให้พบกันอกีครัง้ ก็เริม่คุยกัน 
คบกันเป็นแฟนอยู่ 2 ปี แล้วก็ตัดสินใจ 

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลย หลังแต่งงาน  

6 เดอืน เราก็เข้าพบคุณหมอเพราะ
วางแผนกันไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน
แล้วว่า อยากมลูีกเลย

“เราเริ่ มปรึกษาคุณหมอท่ี 

เจตนิน โดยไม่เคยรบัค�าปรกึษาจาก
ท่ีอื่นมาก่อน เพราะเพื่อนแนะน�า  
คือเพื่อนของเราหลายคู่เคยเข้ารับ
การปรกึษากับคุณหมอแล้วประสบ
ความส�าเร็จ เราก็เลยลองดูตาม 

ค�าแนะน�าของเพือ่น” คุณปิยวัฒน์เล่า


when rhythm of life brought 

them together.

In the warm atmosphere of a 

house full of doll models and 

storybooks, Piyawat and Pavika 

recalled their good old days  

with bright smiles. "We started  

out as friends. We'd known each 

other for almost 8-9 years. It's 

such a very long time. One day, 

accidentally, the rhythm of life 

brought us back together. We 

started seeing each other and 

after a 2-year dating, we decided 

to tie the knot. 6 months after  

the marriage, we came to see  

a doctor as planned that we  

want to have a baby right after  

the wedding.

"We started seeking some 

advices right here at Jetanin 

w i thou t  shopp ing  a round  

because of many recommen-

dations from our friends who 

succeeded here. We've seen 

successful results, why going 

against their advices?" Said 
Piyawat.



Begin with enthusiasm, end 

with happiness.

"during the early step, the doctor 

checked both our health to see  

if our bodies are ready or not.  

I was diagnosed with thyroid  

and PCOS (Poly Cystic Ovary 

Syndrome) and had to be treated. 

after that, we tried the most 

natural method first but it didn't 

work. So, we asked the doctor 

about ICSI method or a vitro 

fertilization outside the body and 

inject it back in because we both 

are not young anymore. and the 

doctor agreed," said Pavika.

"It took, from the first day of 

the most natural approach until 

the date of ICSI, about 3-4 

months, which was pretty fast, 

and most importantly, it was 

successful in the first attempt.  

We both were very happy and  

I just came to know that there are 

many couples, who have to wait 

much longer, spend more efforts. 

It took us just one attempt and we 

made it. We couldn't be any 

luckier, " said Piyawat.



heart to heart for a peace of 

mind.

The parents-to-be told us about 

their anxiety, which is normal for 

all new parents, that "Since the 

first day that PCOS was found,  

I couldn't help but to be worried. 

I thought the treatment might  

take us longer than usual, so we 

รอยยิ้ม ความสุข และอุ่นไอรัก  
ที่เติมเต็มครอบครัว
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เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

ตืน่เต้นในช่วงแรก ดีใจในตอนท้าย
“ตอนท่ีเข้ารับการปรึกษาเบ้ืองต้น 

คุณหมอก็ให้ตรวจสุขภาพท้ังคู่เพือ่ดู
ความพร้อมของร่างกาย เผอิญก๊ิฟ
ตรวจเจอว่าเป็นไทรอยด์และ PCOS 
(หรือ Polycystic การมีถุงน�้า
จ�านวนมากในรงัไข่) ก็เลยรบีรกัษา 
แรกเริม่เราก็ใช้วธิใีกล้เคียงธรรมชาติ
ท่ีสุดก่อน ท�าอยู่สักพักแต่เหมือน
จังหวะไม ่ได ้  เราก็เลยปรึกษา 
คุณหมอถงึการท�า ICSI หรอืการท�า
เดก็หลอดแก้วแบบปฏสินธภิายนอก
ร่างกายแล้วฉดีกลับเข้าไป เพราะเรา
ท้ังคู่ก็อายมุากแล้ว คุณหมอก็โอเค” 
คุณภวิกาเล่า

“นับจากวันแรกท่ีเริ่มด้วยวิธี
ใกล้เคียงธรรมชาติ จนถึงวันท่ีท�า 
ICSI ก็ประมาณ 3-4 เดอืน ค่อนข้าง
เร็วมากและท่ีส�าคัญก็คือส�าเร็จเลย
ในครั้งแรก เราท้ังคู่ดีใจมากครับ  
ผมเองก็เพ่ิงมารู้ทีหลังว่ามีคู่สมรส
หลายคู่ท่ีเขาท�าแล้วยากกว่าน้ี  นาน
กว่าน้ี แต่ของเราครัง้เดยีวส�าเรจ็เลย 
ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างรวดเร็วและ 

โชคดคีรบั” คุณปิยวฒัน์กล่าว


ใจสื่อใจคลายกังวล
ว่าท่ีคุณพ่อและคุณแม่เล่าให้ฟังถึง
ความวิตกกังวล ท่ีมักจะเกิดขึ้น 

กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนว่า 
“ต้ังแต่วนัแรกท่ีก๊ิฟรูว่้าเป็น PCOS 
ก็มีกังวลบ้าง คิดว่าเราอาจจะต้อง 

ใช้เวลารกัษามากกว่าปกต ิก็เลยรบี
ปรึกษาคุณหมอ วันท่ีฉีดตัวอ่อน
กลับเข้าไปก็กังวลใจเหมือนกันว่า 
จะส�าเร็จหรือไม่ แต่เราก็พยายาม
รักษาตัวอย่างดีท่ีสุด ปฏิบัติตาม 

ค�าแนะน�าของคุณหมอทุกอย่าง 
หลีกเล่ียงการเดนิเยอะๆ การขึน้บันได

“ผมไม่ค่อยวิตกกังวล แต่เป็น
ห่วงภรรยามากกว่า ผมเลยพยายาม
ท�าให้เขาคลายกังวลโดยชวนคุย 

เรื่องอื่นๆ เพื่อให้สบายใจ เราก็
พยายามหากิจกรรมท�าร่วมกัน เช่น 
อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน 
ฟังเพลงด้วยกัน ถ่ายรูปอัพเดท 

การเจรญิเตบิโตของเจ้าตวัเล็กด้วยกัน 

ทุกสัปดาห์” คณุปิยวฒัน์เล่าถงึการ
ดแูลภรรยาและลูก

"ตอนกลางคืนถ้าคุณพ่ออ่าน
หนังสือนิทานให้ฟัง เปิดเพลง หรอื
เอามอืมาลูบท่ีท้องเพือ่พดูคุย เขาก็
จะมีดิ้นบ้าง เตะท้องเบาๆ บ้าง 
เหมอืนพยายามจะส่ือสารกับคุณพ่อ” 
ว่าท่ีคุณแม่เล่าให้ฟัง 

"ผมก็รูสึ้กด ีรูสึ้กสนุก มคีวามสุข
ทุกครัง้ท่ีเขาตอบสนองกับเราครบั"


ทูตสวรรค์ตวัน้อยผู้เตมิเตม็ชีวิต
คุณปิยวัฒน์และคุณภวิกาเล่าให้ฟัง
ถงึวธิคิีดและค�าแนะน�าในการมีบุตร
ว่า “ผมฟังมาจากผู้ใหญ่หลายท่าน
ว่าหลังแต่งงานเม่ือมีลูกแล้วชีวิต
ครอบครัวจะเต็มขึ้น สมบูรณ์ขึ้น 

decided to immediately consult 

with the doctor. on the day of the 

embryo transferred, I was anxious 

about its success, but I had no 

other choice but to take the best 

care of myself. I strictly followed 

all the doctor's advices: avoid 

walking a lot or taking the stairs.

 "For me, I wasn't that worried, 

but I was more concerned about 

my wife. I tried to ease her up.  

I  kept distract ing her with  

other topics to make her feel 

comfortable. We tried to do some 

things together, such as reading 

bedtime stories for the baby, 

listening to music, taking photo 

and updating the growth of our 

baby together week in week out, 

" Piyawat told us how he's been 

taking care of his wife and child.

"at night, if his daddy reads  

a storybook, plays music, or 

touches him over my belly to talk 

to him, he will respond by kicking 

lightly as if he also tries to 

communicate with him," said the 

mother-to-be. 

"It feels great. I'm happy and 

having fun every time he responds 

to us."



The little angel who completes 

the family.

Piyawat and Pavika told us their 

way of thinking and offered a 

piece of advice about having a 

baby. "I have heard from many 

elders that after marr iage,  

a child would complete the  

family making i t  ful ler and  

happier.  I  agree with their  

words. Now we have our little  

one and we know he is a baby 

boy after the ultrasound. until 

these days, we never stop  

coming up with a name for him. 

and we're very happy.

"What impressed us about 

'Jetanin'? Actually, we both never 
went elsewhere, but after coming 

here and receiving a successful 

result, I did some more research 

and found that 'Jetanin' is the 

best-equipped hospital with  

the best doctors. When our first 

attempt was an immediate 

success, it felt so great that  

we made the right decision.  

I would like to recommend every 

spouse, who is ready and  

already having a plan to have a 

baby. This is the place for you. 

Just come for a medical check-up 

and consult a doctor properly.  

If you want to have it, please just 

don't wait." Piyawat concluded 

with a smile. 

และมีความสุขมากขึ้น ผมก็คิดว่า 
คงเป็นอย่างน้ัน วนัน้ีเรามเีจ้าตวัน้อย 
หลังอัลตร้าซาวน์เราก็ทราบว่าเขา
เป็นเดก็ผู้ชาย ทุกวนัเรายงัครีเอทชือ่
ให้เขาอยูเ่รือ่ยๆ มคีวามสุขครบั

“ส�าหรับเรื่องความประทับใจ
กับ ‘เจตนิน’ คือ เราสองคนก็ไม่เคย
ไปปรกึษาท่ีอืน่มาก่อน แต่หลังจาก
ท่ีมาลองรับค�าปรึกษาท่ี น่ีและ
ประสบผลส�าเร็จ ผมก็ไปตามอ่าน
ข้อมูลเพ่ิมเติมและพบว่า ‘เจตนิน’ 

นับเป็นโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ
อุปกรณ์พร ้อมท่ีสุด มี คุณหมอ 

ท่ีเชีย่วชาญท่ีสุด อย่างเราพอได้ลอง
ปรึกษาและประสบความส�าเร็จ 

ในครั้งแรกก็รู้สึกดี รู้สึกว่ามาถูกท่ี 
เลยอยากจะแนะน�าถึงคู่สมรสอื่นๆ 
ถ้าคู่ไหนท่ีพร้อมและวางแผนว่าจะ 

มีบุตรอยู่แล้ว อยากให้มาเลยครับ 
มาตรวจสุขภาพ และรบัค�าปรกึษา
จากคุณหมออย่างถูกวธีิ ถ้าอยากมี
ก็มาเลยอย่ารอช้าครบั” คุณปิยวฒัน์
กล่าวท้ิงท้ายพร้อมรอยยิม้ 

คุณภวิกา ศรีแสงนาม อายุ 35 ป ี

Pavika Srisangnam Age 35 
คุณปิยวัฒน์ ศรีแสงนาม อายุ 44 ป ี

Piyawat Srisangnam Age 44
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พราะ “ทุกสายสัมพันธ์แห่งความรัก” ควรได้รับการสร้างสรรค์และดูแลอย่างดีที่สุด กว่า 7 ป ี

ที่ผ่านมา ด้วยความต้ังใจและความพยายามเลือกสรร “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับชีวิต ถึงวันนี้ครอบครัว
ที่แสนอบอุ่นของคุณยศวีร์ โอกาเบ้ คุณพ่อวัย 44 ปี และคุณรัตติมา ประสาทกุล คุณแม่วัย 39 ปี 
จึงพร้อมหน้าไปด้วยสมาชิกตัวน้อยทีร่่าเริงแสนซนอย่าง “น้องยูมิ” (อายุ 4 ปี) รวมทัง้สมาชิกใหม่

ที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ ไม่นานอย่าง “น้องฮีโร่” (อายุ 1 เดือน) ภาพแห่งรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ 
ของสมาชิกทุกคนในครอบครัววันนี้ สะท้อนให้เห็นความสุขและความพึงพอใจที่ปรากฏอย่างชัดเจน
Because "every bond of love" deserves the best creation and caring. Over the past 

7 years, with countless efforts and best intention to find "the best thing" for their 

lives, today, the warm family of Yodsawee Okabe, a 44-year-old father, and Rattima 

 Prasatkun, a 39-year-old mother, is added with a cheerful little member like "Yumi", 
a 4-year-old daughter, as well as a new member who has just greeted this world 
only a month ago, "Hero". The way they all smile and laugh together today reflects 

the happiness and satisfaction that vividly fill the air around them. 

จุดเริม่ต้นแห่งสายสมัพันธ์ 
สายสมัพันธ์แห่งความรักของคณุยศวร์ี 
และคณุรัตติมา เร่ิมต้นขึน้ราวปี 2553 
จากการแนะน�าของเพ่ือนๆ ท้ังสองจึง
รู้จักและสนิทสนมกันในฐานะเพ่ือน 
ก่อนจะตกลงปลงใจสร้างครอบครัว
และใช้ชีวติร่วมกัน

“ผมช่ืนชอบตรงท่ีเขาเป็นคนดี  
มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดี ซึง่นัน่ก็มากพอแล้ว 
หลังจากแต่งงานเราก็วางแผนสร้าง
ครอบครัวร่วมกันและก็อยากจะมีลกู 
เราเลยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ต้ังแต่แรก” คณุยศวร์ี ย้อนให้ฟัง

หลังจากปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติสักระยะ “ของขวัญ”  
ท่ีเฝ้ารอก็ยังไม่ปรากฏ กอปรกับ 

วันเวลาและวัยท่ีล่วงเลยไปทุกวันๆ 
คุณพ่อคุณแม่จึงเร่ิมศึกษาหาข้อมูล
และลองปรึกษาผู ้ เช่ียวชาญด้าน 

การมีบตุรเพ่ิมเติม “แรกๆ เราก็กังวล 
และกดดันว ่าท�าไมยังไม ่ มีสักที  
พอยิ่ งลุ ้น เราก็ยิ่ งกดดันมากขึ้น  
เราเคยไปปรึกษาทีอ่ืน่ โดยลองท�า IVF 
หรือการท�าเ ด็กหลอดแก ้วแบบ
ปฏสินธิภายนอกร่างกาย แล้วฉีดกลบั

Creating  
the beSt bondS  
for the family
สรรค์สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัว

คุณรัตติมา ประสาทกุล  อายุ 39 ปี   
rattima prasatkun  Age 39
คุณยศวีร์ โอกาเบ้  อายุ 44 ปี  

Yodsawee okabe  Age 44 

น้องยูมิ  อายุ 4 ปี  
Yumi Age 4
น้องฮีโร่  อายุ 1 เดือน   
Hero Age 1 mont

The beginning of the bond 

"a love bond" of Yodsawee and 

Rattima started around 2010 

through a little help of their friends. 

They were introduced to each other 

and became friends before they 

agreed to build a family and live the 

rest of their lives together. "We 

started out as friends before seeing 

each other for a while. Then we 

decided to get married. I cherish that 

she is a good person. To me, having 

a good spirit is more than enough. 

after marriage, we planned to build 

a family together and would like to 

have a baby. We let it go naturally 

the first time," Yodsawee recalled 

the beginning of their relationship.

after having tried the natural 

way for quite some time, the long-

awaited "gift" had not yet shown up. 

However, time never stops going by, 

they then started to do some more 

research and sought consultation 

with an infert i l i ty special ist.  

"Firstly, we worried that we weren't 



เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

we followed the same route by 

getting ourselves ready and we 

succeeded in the first injection  

(IuI) as well. This time, we didn't 

become as stressed as the first  

time. a few months later, the doctor 

brought us the good news. From 

both events, I learned that having  

a child is not that difficult if you  

don't have too many health 

problems. The most important  

thing is to remain calm. The less 

you're worried, the better the result." 

The father of two suggested. 


with the best selection, yields 

the best result. 

"We now have both Yumi and Hero. 

We couldn't be happier. I would like 

to express our gratitude to all the 

doctors and nurses who provided  

a very good care throughout the 

process. In terms of expertise, it's 

pretty impressive," said Rattima.

 "For me, if I have to discuss 

about my impression, I can say that 

successful. The harder we tried, the 

more pressure we felt. We had seen 

a doctor else where and tried an IVF 

technique but it didn't work. Then 

we asked our friends and one of 

them suggested us to come to 

Jetanin  because h is  s is ter 

succeeded here. So we did and 

succeeded too, this is Yumi," said 

Todsawee with a smile on his face. 


Be prepared in every step to 

continue the bond 

dad and Mum told us that before  

the arrival of the first "gift" in 2013, 

all the doctors and nurses took a 

very good care of them at every 

stage of preparation before and  

after pregnancy. 

"Initially, the doctor informed  

us to have a physical examination 

and readied our bodies for a few 

months. We asked the doctor that 

we wanted to try the most natural 

way first, which was worried the  

IuI (intra uterine inscmination).  

If it wasn't successful, then IVF 

would be our next option. luckily,  

it did work at the first attempt.  

It may be that we were very well 

prepared as we exercised, took  

food supplements, vitamins, as well 

as all traditional Thai and Chinese 

recipes that we could find. 

"The first time we knew the 

result, we were overwhelmed 

because we had been waiting for 

such a really long time. during the 

first pregnancy, we were quite 

excited. We saw the doctor almost 

every 1-2 week and often had  

the ultrasound check to see our 

baby's safety. However, we never 

expected it to be a girl or a boy  

as we were extremely happy  

solely because of its existence,"  

The parents recalled all the feelings 

in those important moments.

When the first attempt was a 

success, they both didn't hesitate  

to reconnect with the doctor. "For 

the second pregnancy, 'Hero',  

'Jetanin' is number one choice for 

infertility counseling. I was impressed 

with the service, expert ise, 

professionalism, safety, team, 

equipment, and everything. "For 

married couples who intend to  

have children, I would recommend 

that if your time is running out,  

please quickly plan and take action. 

You should take care of yourself  

by doing a regular exercise to  

ready your bodies as much as 

possible. Just relax and chill out,  

and things will turn out very well.

"I think, today, good science 

and technology can serve the needs 

of its users. Whether you are a young 

newlywed, an aging spouse, or a 

couple who has infertility problems, 

just anyone can come to the 

counseling. I can assure you that the 

only thing you can get from here is 

the best service for your family." 

Concluded Yodsawee with his words 

of thoughts and the impression  

he's received from Jetanin. 

เข้าไป แต่ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จ เพ่ือน
แนะน�าว่าให้มาปรึกษาคุณหมอท่ี 

เจตนิน เพราะพ่ีสาวของเขาเคยท�า
และประสบความส�าเร็จ เราจงึลองดู
และก็ส�าเร็จครับ ได้เป็นน้องยมิูคนนี้
ขึน้มา” คณุยศวร์ีเล่าพร้อมร้อยยิม้ 

เตรยีมพร้อมทุกข้ันตอน 

สานสมัพันธ์ต่อเน่ือง 
คณุพ่อและคณุแม่เล่าให้ฟังว่า ก่อนท่ี 
‘ของขวัญ’ ช้ินแรกจะเดินทางมาถึง
ในปี 2556 ทุกขัน้ตอนของการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังต้ังครรภ์ 
คณุหมอและพยาบาลทกุท่านให้การ
ดูแลเป็นอย่างดี 

“เบื้องต้นคุณหมอก็ให้เราตรวจ
สุขภาพ เตรียมพร้อมปรับร่างกาย
ก่อนประมาณ 2-3 เดือน ปรึกษา 
คุณหมอว่าอยากลองวิธีแบบท่ีเป็น
ธรรมชาติ ท่ีสุดก ่อน คือฉีดเช้ือ 

เข้าร่างกาย ถ้าไม่ส�าเร็จค่อยท�า IVF  
ก็ปรากฏว่าพอร่างกายพร้อม คร้ังแรก
ท่ีเร่ิมท�าก็ได้ผลเลย ท้ังนี ้อาจจะเป็น
เพราะเราเตรียมตัวกันค่อนข้างมาก 
ท้ังออกก�าลังกาย ทานอาหารเสริม  

ยาบ�ารุง อยู ่ไฟ ใช้ทุกวิธี ทุกสูตร  
ท้ังไทย-จนีรวมกัน 

“คร้ังแรกท่ีรู้ว่าติดแล้ว เราดีใจ 

กันมาก เพราะว่ารอเขามานานจริงๆ 
ระหว่างต้ังครรภ์ท้องแรก เราค่อนข้าง
ต่ืนเต้นกันมาก ไปหาคุณหมอบ่อย
คร้ังเรียกได้ว ่าทุก 1-2 สัปดาห์  
และอัลตร้าซาวน์บ่อยเพ่ือตรวจดู 

ความปลอดภยัของเด็ก แต่เราก็ไม่ได้
ลุน้นะคะว่าเป็นเด็กผูห้ญิงหรือผูช้าย 
เพราะว่าแค่มีเขาเราก็ดีใจแล้ว”  
คุณพ่อคุณแม่ย ้อนเวลาให้ฟ ังถึง 
ความรู้สกึในช่วงเวลาส�าคญั

เม่ือคร้ังแรกประสบผลส�าเร็จ  
ท้ังสองคนก็ไม่รีรอท่ีจะสานสัมพันธ์
กับคณุหมอต่อ “ส�าหรับท้องสองของ 
‘น้องฮีโร่’ นี ้ เราก็ท�าวธิกีารเดียวกัน
เลยครับ คือเตรียมตัวให้พร้อมก่อน 
และส�าเร็จในการฉีดเช้ือคร้ังแรก 

เช่นกัน ท้องท่ีสองนี่เราไม่เครียด
เหมือนคร้ังแรก ผ่านไป 2-3 เดือน  
คุณหมอก็แจ้งข่าวดี จากเหตุการณ์ 
ท้ังสองคร้ัง ผมเรียนรู้ว่า ในการมีบตุร 
ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไร
มากมาย สิง่ส�าคญัท่ีสุดก็คอื ต้องไม่

วติกกังวลจนเกินไป พอความเครียด
น้อยก็ส่งผลท่ีดีกว่า” คุณพ่อฝาก
ข้อคดิ 

เพราะเลอืกสรรอย่างดีท่ีสดุ 

จึงได้สิง่ท่ีดีท่ีสดุ 
“ตอนนี้เรามีท้ังน้องยูมิและน้องฮีโร่ 
เราพอใจแล้วละค่ะ ก็อยากขอบคุณ
คุณหมอและพยาบาลทุกท่านท่ีดูแล
อย่างดีสม�า่เสมอต้ังแต่ต้นจนจบเร่ือง
ของความเช่ียวชาญเรียกได้ว่าประทับใจ 

เลยค่ะ” คณุรัตติมากล่าว 
“ถ้าให้ผมพูดถึงความประทับใจ 

ผมว่าท่ี ‘เจตนิน’ นี่เรียกได้ว่าเป็น
เบอร์หนึง่ในการให้ค�าปรึกษาส�าหรับ
ผู้มีบุตรยาก ผมประทับใจท้ังการให้
บริการ ความเช่ียวชาญ ความเป็น 

มืออาชีพ ความปลอดภัย ทีมงาน 
เคร่ืองมือ ทุกๆ อย่าง”

“ส�าหรับคูท่ี่ต้ังใจจะมีบตุร อยาก
แนะน�าว่า ถ้าอายุพอสมควรแล้ว  
ก็อยากจะให้รีบวางแผนแล้วมีเลย 
ควรดูแลตัวเอง ออกก�าลังกาย 

ให ้ ร ่ า งกาย มีความพร ้ อม ท่ีสุ ด  
ลดความวิตกกังวลและความเครียด

ขอขอบคุณ ห้องแพลตติน่ัม บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาเมกาบางนา

ลงได้จะดีมาก”
“ผมว่าทุกวันนี้ วิทยาการและ

เทคโน โลยี ท่ี ดี ส ามารถรอง รับ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้แล้ว 
ไม่ว่าคณุจะเป็นคูส่มรสหนุม่สาวท่ีเพ่ิง
แต่งงาน คู่สมรสท่ีมีอายุ หรือคู่ท่ีมี
ปัญหาก็สามารถเข้ามาปรึกษาได ้

ท้ังนัน้ เพราะสิง่ท่ีได้รับคอืการบริการ
ท่ีดีท่ีสุดหรือ The Best ส�าหรับ
ครอบครัวของเราครับ” 
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หลายท่านอาจเคยได้ยินค�าว่า บิทคอยน์ (BitCoin), ไลท์คอยน์ (LiteCoin) 
และอื่นๆ แล้วอาจเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร บางคนคิดว่าอาจเป็น 

เรื่อง e-payment หรืออาจเป็นพวก Virtual Currency (เงินเสมือนจริง) 
แต่โดยความเป็นจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่าน้ีคือระบบเงินตราท่ีมี

ความเป็นดิจิทัล (Digital Currency) ก�าลังจะสร้างนิเวศน์ดิจิทัล (Digital  
Ecosystem) อันใหม่ขึ้น และก�าลังจะเข้าไปสร้างปรากฏการณ์ Digital Disruption 
ต่อวงการระบบการเงินปกติท่ีมีอยู่ทุกวันน้ี เช่น เงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เงินปอนด์ของอังกฤษ เงินยูโรของยุโรป สร้างผลกระทบเงินเยนญี่ปุ่น ยังรวมไปถึง
ทองค�าด้วย เม่ือระบบเงินตราสกุลดิจิทัลสามารถรบกวนเงินตราสกุลหลัก 

ของโลกได้ ก็ย่อมส่งผลต่อเงินตราสกุลต่างๆ ท่ีถูกผลิตออกมาบนพื้นฐานของ 

การอ้างอิงจ�านวนทองค�าและเงินตราสกุลหลัก น่ันย่อมหมายถึงการท้าทาย 

ต่อการก�ากบัดแูลของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องรักษาเสถยีรภาพ
การเงินของประเทศ

digiTaL (crypTo) 
CurrenCy
เงินดิจิทัล : สกุลเงินแห่งศตวรรษที่ 21

ความต้องการเงินตราสกุลดิจิทัลมีการ
เติบโตขึ้นอย ่างรวดเร็วจากจุดเริ่มต ้น 

เม่ือประมาณ 5-6 ปีท่ีแล้ว เงินตราสกุล
ดิ จิ ทัล เหล ่ า น้ี ได ้ รั บการยอมรับและ 

ได้รับความเชื่อถือว่ามีมูลค่า สามารถใช ้

แลกเปล่ียนเป็นเงินตราได้เกือบทุกสกุล 
สามารถใช้ซ้ือของได้ตั้งแต่พิซซ่าไปจนถึง
รถยนต์หรูได้

  แนวโน้มความต้องการเงินตรา
  สกุลดิจิทัลมีทิศทางอย่างไร

เมื่อเงินตราสกุลดิจิทัลได ้รับเช่ือถือว ่า 
เป ็นเงินตราสกุลหน่ึงแล้ว แต ่มีความ 

แตกต่างกับเงินตราสกุลต่างๆ โดยปกติ 

อยู่มากพอสมควร โดยมีที่ส�าคัญ ดังนี้

▶ ไม่ได้ถูกควบคุมดูแลโดยธนาคารกลาง
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมท้ังไม่ได้ 
ถูกควบคุมด้วยคนใดคนหน่ึงหรือบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง เงินตราสกุลดิจิทัลถูกออกแบบ
ตามแนวทาง Decentralized ผู้ที่ควบคุม
ดูแลให้เกิดการแลกเปล่ียนได้เป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีท�าหน้าท่ีเป็น Digital Currency 
Miner ซึ่งก็คือใครก็ได้ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
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R
ecently, many of you might have heard the words Bitcoin, 

LiteCoin a lot, and wondered what they are. Many people think 
they might be something to do with e-payment or virtual  

currency. In fact, it might be said that these things are digital 

currencies that are going to create a new digital ecosystem and result 

in digital disruption phenomenon, which will affect the existing financial 

system and major currencies, such as USD, GBP, Euro, and JPY,  
including gold. When the digital currencies can disturb the world’s  

major currencies, they shall take effect to any currencies originated 

based on gold and those major ones. That means they are challenging 

the supervisory power of each country’s central bank that is in charge 

of maintain the country’s financial stability.  

Reference / แหล่งที่มา www.telecomjournalthailand.com

และเชื่อมโยงเข้าสู ่ระบบการตรวจสอบ 
Transaction ต่างๆ ของการจ่ายเงินดิจิทัล 
หรือการรับเงินดิจิทัล โดยการตรวจสอบ
ของกลุ ่ม Digital Currency Miner  
จะได้รับ Digital Coin (Currency)  
เป็นค่าตอบแทน ท่ีส�าคัญใครก็ได้สามารถ
เข้าไปเป็น Digital Currency Miner ได้ 
กล่าวโดยสรปุ เงินตราในระบบปกตปัิจจบัุน
ธนาคารกลางของประเทศเป็นผู้ก�าหนด
แบบศูนย์กลาง ว่าจะพิมพ์หรือผลิตออกมา
เท่าใด รวมท้ังก�ากับดแูลเพือ่รกัษาเสถยีรภาพ 

ของระบบเงินตราของประเทศน้ัน แต่ระบบ
เงินตราสกุลดิจิทัลเป็นของมนุษยชาติ  
การดูแลตรวจสอบด�าเนินการเป็นแบบ
กระจาย โดยกลุ่ม Digital Coin Miner  
โดยเปิดโอกาสให้ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ 
ด้วยเหตุผลน้ีย่อมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะเร่ง
การเติบโตของเงินตราสกุลดิจิทัล ท่ีเปิด
โอกาสให ้ กับคนท่ัวไปสามารถเข ้ามา 
ได้ผลประโยชน์จากการด�าเนินการก�ากับ
ดูแล แทนท่ีธนาคารกลางท่ีด�าเนินการ 
ในระบบการเงินปกติ

▶ ไม่มีสภาพทางกายภาพ (Physical)  
เงินสกุลดจิทัิลไม่ได้เป็นเหรยีญหรอืธนบัตร 
เหมือนเงินตราสกุลต่างๆ สามารถใช้ได ้

ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะที่ส�าคัญ
การเตบิโตขึน้ของผู้ค้าจ�านวนมากท่ียอมรบั
การซื้อขายสินค้าด้วยบิทคอยน์

▶ สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยต้นทุนต�่า
กว่าการพิมพ์ธนบัตรหรือการผลิตเหรียญ 
เป็นความได้เปรียบของระบบเงินตราสกุล
ดจิทัิล เพราะว่าในการผลิตธนบัตรจ�าเป็นท่ี
จะต้องใส่เทคโนโลยีราคาแพงเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นภาพ
โฮโลแกรม ลายน�้า หมึกอิเลกทรอนิคส์ 
กระดาษท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ในขณะท่ี 

เ งิ น ต ร า ส กุ ล ดิ จิ ทั ล ใช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี 
Cryptography ซ่ึงเป็นเพียงการเขียน
ซอฟต ์แวร ์ เพื่ อให ้ เ กิดการท�างานขึ้น  
และด้วยต้นทุนท่ีต�า่จะท�าให้เกิดผลต่อเน่ือง
ไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น การโอนเงิน 
ระหว่างประเทศ

บทความตอนน้ีจะเน้นการสร้างความเข้าใจ
พืน้ฐานของเงินตราสกุลดจิทัิล ซ่ึงยังมข้ีอมูล
อีกพอสมควรท่ีผู้สนใจจะต้องศึกษาอย่าง
ละเ อียด เพราะไม ่แน ่ว ่ า ในอนาคต 

เราทุกคนอาจจะมีเพียงตัวเลขในบัญชี  
ไม่จ�าเป็นต้องพกเงินในกระเป๋าก็สามารถ 

ใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ให้ธนาคารอีกต่อไป

The demand of digital currencies is 

increasing rapidly since they have been 

introduced 5 – 6 years ago. These digital 

currencies are widely accepted and 

trusted that they really have values and 

can be used for exchanging with almost 

all currency units, buying things from pizza 

to luxurious cars. 

  trends in the demand of 
  digital currencies

While digital currencies gain trust as 

actual currency, they still have big 

differences from other normal currencies 

as follows:

▶ They are not controlled by the central 

bank of any specific country nor any 

person or company. digital currencies 

have been designed under the approach 

of decentralization. The group of people 

who control the exchange plays a role as 

a digital currency miner, who can be 

anyone on the Internet and can link to the 

system to examine transactions on digital 

currency payment or receipt. In return for 

the examination, the digital currency 

miner will receive digital coin (currency). 

Essentially, anyone can join the group of 

digital currency miners. In brief, the 

existing currencies in present are 

governed by each country’s central bank 

under the centralized system. The central 

banks would control the printing or 

production of the currencies, including 

maintaining the country’s financial system 

stability. In the meantime, the digital 

currencies belong to humanity and are 

examined under the decentralized system 

by the group of digital coin miners that 

anyone can join. as a result, this is one of 

the factors that stimulate the growth of 

digital currencies that are open for people 

in general to gain advantages from serving 

as the governor as same as the central 

bank in the normal financial system. 

▶ digital currencies have no physical 

form. They are neither coin nor banknote 

yet they can be used everywhere in the 

world, and now the number of sellers who 

accept bitcoin are increasing. 

▶ Bitcoin builds stability and safety  

at lower cost than banknote printing  

or coin production. This is the key 

advantage of digital currencies. To 

produce banknotes, it is necessary to  

use expensive technologies in order to 

prevent forgery. Such technologies 

include hologram, watermark, electronic 

ink, special paper, etc. In the meantime, 

digital currencies use cryptography  

which is just to write software to make 

things work. With such low cost, they will 

consequently affect related businesses, 

such as international money transfer. 

This article focuses on developing the 

understanding of digital  currency 

background. There are a lot more 

information that those who are interested 

in need to explore.
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ราอาจจะรู้จักกับ AI (Artificial Intelligence) จากนิยายวิทยาศาสตร์  
แต่ในความเป็นจริง AI ไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างท่ีคุ้นเคย เพราะท่ีจริงแล้วมันคือ 
Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเปรียบเสมือนสมองท่ีอยู่ในหุ่นยนต์
หรือเคร่ืองจกัร เราใช้งาน AI ท่ีไม่มีรูปลักษณ์เป็นเคร่ืองจกัร เช่น Siri ในไอโพน 

ท่ีสามารถพูดคุย ตอบค�าถาม ค้นหาข้อมูลได้ Search Engine ของ Google  
ก็ ไม่ใกล้เคียงหุ ่นยนต์เลย และในอนาคตอันใกล้ AI จะสามารถพัฒนาไป 

จนมีความสามารถเทียบเท่าหรือเกนิกว่าสมองมนุษย์ ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ด้วย

We might know Artificial Intelligence (AI) from science fiction. In reality, 
however, AI is not a robot but software or computer programme.  

Comparatively, it is like a brain of a robot or machine. In present,  
we use AI that does not look like a machine. For instance, Siri in IPhone 
can have a conversation, answer questions, and search information, 

while Google’s Search Engine does not look any close to a robot. With 

advance technology, if AI in our age will be developed to have intelligence 

at the same level with humans or even higher, that is not impossible. 

arTificiaL  
inTeLLigence  
and gloBal 

revolution
AI ปัญญาประดิษฐ์ปฏิวัติโลก

  ระดับสติปัญญาของ ai
มีการจ� าแนก A I  ไว ้หลายแบบ 

ตามคุณลักษณะต่างๆ แต่การแบ่งตามระดบั
ความสามารถและสติปัญญาดูจะเข้าใจง่าย
และใช้กันแพร่หลาย ซ่ึงจ�าแนกออกเป็น  
3 ระดบั ดงัน้ี

artificial narrow Intelligence  

(aNI) มคีวามสามารถในการท�างานในเรือ่งใด 

เรือ่งหน่ึง เช่น Alpha Go ท่ีเล่นเกมหมากล้อม 
“โกะ” ได้เก่งจนชนะแชมป์โลก หรอืรถยนต์ 

ไร้คนขับของ Google แต่ AI ท่ีกล่าวมา 

ยังไม่สามารถคิดต่อได้เองเพื่อท�าอย่างอื่น 

แบบมนุษย์ได้
artificial General Intelligence 

(aGI) มีสติปัญญาเทียบเท่าสมองมนุษย์  
AI ระดบัน้ีสามารถเรยีนรู ้วางแผน แก้ปัญหา 
รู ้ จัก คิดในเชิงนามธรรม เรียนรู ้ จาก
ประสบการณ์ จะสามารถท�าได้อย่างมนุษย์ 
ปัจจบัุนยงัไม่สามารถสร้าง AGI ได้

artif icial  Superintel l igence  

(aSI) อาจเรยีกว่าเป็นซูเปอร์ปัญญาประดษิฐ์
ท่ีฉลาดและมีปัญญามากกว่าสมองมนุษย ์

ท่ีดี ท่ีสุดในทุกด้าน รวมไปถึงความคิด
สร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ แม้กระท่ัง 
ความสามารถในการเข้าสังคม

  ผลกระทบจาก ai ต่อมนุษย์
ปัจจบัุนไปจนถงึอนาคตอนัใกล้น้ี เราจะ

ยงัอยูกั่บ AI ในระดบัเริม่ต้น แต่มกีารน�ามา 
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึน้ อนัตราย
หรือความเส่ียงท่ีเราพบเห็นจะเป็นแค  ่

เรือ่งกวนใจ เช่น คอมพวิเตอร์ท�างานผิดพลาด 
ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบมากในวงกว้าง แต่ถ้าเกิด
ความผิดพลาดในระบบท่ีส�าคัญ เช่น รถยนต์
ไร้คนขบัท�างานผิดพลาดก็อาจอนัตรายถงึชวีติ 
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หรอืความผิดพลาดของของระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า น�้าประปา แก๊ส หรือน�้ามัน  
ความผิดพลาดของการควบคุมการบิน หรอื
ความผิดพลาดของโปรแกรมการลงทุน
อตัโนมตั ิ ความผิดพลาดระดบัน้ีจะส่งผลเสีย
อย่างมาก ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน หนักข้อ 

ขึน้ไปอกี คือ ความผิดพลาดทางด้านทหาร
และความมัน่คง ซ่ึงนักวจัิยยงัคงต้องค้นหา
แนวทางการป้องกันเหตไุม่ให้เกิดความเส่ียง
ต่อการน�า AI มาใช้ในทางท่ีผดิ

ในอนาคตท่ีไกลออกไปอีก เมื่อ AI  
ถูกพัฒนาจนถึงจุดท่ีเรียกว่า AGI หรือมี 

สตปัิญญาเทียบเท่ามนุษย์ ก็จะสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาเองได้และพัฒนา 
ต่อยอดเองได้ และสุดท้ายจะสามารถพฒันา
ตัวเองขึ้นไปเป็น ASI หรือซูเปอร์ปัญญา
ประดษิฐ์ ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ของมนุษยชาติ และมคีนเกรงว่าถ้าเราไม่วาง
แนวทางให้ดใีนการวจัิยและพฒันา AI อาจจะ
เป็นส่ิงสุดท้ายท่ีมนุษย์ประดษิฐ์ขึน้

อย่างไรก็ตาม เราเช่ือว่ามนษุย์จะยังคง
พฒันา AI ให้มีสติปัญญาในระดับข้ันสงูข้ึน
ไปเร่ือยๆ เพราะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อ 
มวลมนุษยชาติ และพัฒนาเทคโนโลยีนี้
อย่างปลอดภยัและเป็นประโยชน์ทีสุ่ด

  ai’s intelligence levels
aI has been divided into several types 

based on their characteristics. However, 

it is easier and widely accepted to classify 

aI based on capability and intelligence 

level, which can divide aI into three 

classes: 

artificial Narrow Intelligence (aNI) 
This class of aI has an ability to perform 

a single task, such as alpha Go that can 

play the board game ‘Go’ and has won 

the world’s champion and Google’s  

self-driving car. However, aI in this class 

still cannot develop ideas like humans. 

artificial General Intelligence (aGI) 
This class of aI has intelligence at the 

same level with human’s brain. It can 

learn, plan, solve problems, think 

abstractly, learn from experiences, and 

do things like humans. Currently, 

however, aGI still can’t be developed. 

artificial Superintelligence (aSI)  
We might call aSI a super aI as it is the 

cleverest and surpasses human intellect 

in every field, including scientific creativity 

and even socialisation. 

  ai threats to humans
From now to the near future, we are 

still living with aI in the initial stage. It is 

widely used increasingly though. dangers 

or threats from aI we have found so far 

are some annoyance. For instance,  

a computer does a mistake, which does 

not affect things much. However, if the 

mistake happens in important systems, 

such as the self-driving car, that might 

cause danger to life. What if the mistake 

occurring in electricity, water, gas, or oil 

distribution systems, in aviation control 

or automatic investment programmes? 
Such mistake can cause damages to 

lives and assets. It will be even worse if 

the mistake occur in military and security 

aspects. Researchers still have to find 

the way to prevent the risk from the 

misuse of aIs. 

In the distant future when aI is 

developed to the stage of aGI which has 

intelligence at the same level with 

humans, they will be able to initiate ideas 

and develop new knowledge. Eventually, 

they will develop themselves to be aSI 

or the super aI. That will be a big change 

of humanity. Some people are afraid  

that if we do not make a good plan in 

research conduction and aI technology 

development, this might be the last  

thing that human would have invented. 

To develop aI to be intelligent as 

same as human is useful. however, 

we believe that humans will keep 

developing aIs to be more and more 

intelligent and developing this 

technology in a safe and beneficial 

way. 

ปัญญำประดิษฐ์ 
ขั้นสูงสุดจะมี 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ทำงวิทยำศำสตร์ 

และกำรเข้ำสังคม”

Reference / แหล่งที่มา www.khundee.com

สแกนเพื่อชมวิดีโอ AI 
และหุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ
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ข้อคิดเพื่อตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่

ผู้ประกอบการมีท้ังท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยอาจต้ังมาในรูปแบบ
บริษัทจ�ากัด มีหนงัสอืจดทะเบยีนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเร่ิมจากการโฆษณา
ชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นลงทุนซื้อขาย
น�้ามัน ท่ีดิน เป็นต้น และอ้างว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราท่ีสูง  
และจ่ายในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้า ผู้สนใจจะร่วมลงทุน
ต้องจ่ายเงินลงทุนสูง โดยจะมีอัตราการจ่ายคืนผลประโยชน์และจะได  ้
ผลประโยชน์ตอบแทนเม่ือหาสมาชิกมาร่วมลงทุนต่อกันไปจงึจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนได้ โดยจะท�าการหาสมาชิกเป็นทอดๆ เพ่ือน�าค่าสมัครสมาชิกหรือ 
ค่าซื้อสินค้ามาปันผลกัน ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะต้องเสียเงินในอัตรา
ท่ีสูง (ไม่ว่าจะเป็นค่าสมาชิกหรือค่าสินค้า) และสมาชิกใหม่ก็จะต้องหาสมาชิก
เพ่ิมอีก (หลอกคนอื่นเพ่ือจะได้เงินคืน) เพ่ือท่ีว่าจะได้ค่าสมาชิกจากสมาชิกใหม่ 
ยิ่งหาได้มากก็จะได้เงินคืนมามาก ยิ่งมากข้ึนเร่ือยๆ ก็จะยิ่งได้ผลก�าไรมากกว่า 
ที่ลงทุนไป คนที่อยู่ในล�าดับสูงๆ ก็จะยิ่งได้มาก จนถึงจุดหนึ่งที่ในกลุ่มไม่สามารถ
น�าเงินมาหมุนได้ก็จะหนีหายไป ทิ้งไว้แต่เพียงหนี้สินให้กับคนที่อยู่ระดับล่างๆ 
Ponzi scheme operators can be either individuals or corporations. It can be 

in form of a limited company legitimately registered with the Ministry of 

Commerce. The operation will start from soliciting people to join an 

investment, such as oil or land. The way the operators attract new investors 

is offering high returns within short time. Interested investors have to invest 

a lot of money, though. The organizers will set the rates of returns which will 

be paid when investors can recruit new investors. Flow of new investor 

recruitment has to be consistent so that the operation can have membership 

application fee or the money from product purchase to pay the returns. 

Therefore, new investors have to pay the fee at high rate (either fee or product 

cost), and they have to recruit additional investors, too (cheat others so that 

they can get money back), so that they can get the membership application 

fee from them. The more they can recruit additional investors, the more 

returns and they can get and the more profit they can earn. The earlier stage 

they are, the more returns they can get. at some point, however, when the 

schemes get too big, the promoter cannot raise enough money from new 

investors to pay earlier investors and the pyramid will collapse, leaving only 

debt to new investors who are in lower levels.

ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เป็นการระดมทุนจากประชาชน 
ท่ีแพร่หลายและขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก 
เนือ่งจากจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสงูในระยะแรก 
จ่ายเงนิตรงเวลา ผูป้ระกอบการมักอ้างว่าจะน�าเงนิ 
ไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีได้ผลตอบแทนสูง 
ในระยะเวลาสัน้ๆ เช่น ซือ้ขายน�า้มัน (แชร์ชม้อย) 
ซื้อขายท่ีดินราคาถูก (แชร์เสมาฟ้าคราม) หรือ 
แชร์สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น
a Ponzi scheme is an operation to raise funds 

from people, which can develop widely and 

rapidly since, in initial phase, it can pay high 

returns as promised. Ponzi scheme operators 

often solicit investors by promising to invest 

funds in opportunities claimed to generate high 

returns in short time, such as oil (Chamoy 

scheme), land (Sema Fakhram scheme), and 

government’s lotto. 

MONEYGAME

ลักษณะของผู้ประกอบก�ร
Who are the operators?

แชร์ลูกโซ่คืออะไร
What is a Ponzi scheme?
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สัญญาณแชร์ลูกโซ่
อย่าตอบตกลงหรือจ่ายเงินค่าสมาชิกหรือค่าสินค้าให้แก่กลุ่มบุคคล
นัน้ๆ จนกว่าจะแน่ใจว่านัน่คอืงานท่ีคณุต้องการท�าจริงและคณุไม่ได้
ถูกหลอก อาจจะลองค้นหาช่ือบริษัทนั้นๆ ใน google ข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นตัวช่วยคุณในการตัดสินใจว่างานหรือธุรกิจท่ีเลือกตรงกับ 
สิ่งท่ีต้องการจริงๆ แนะน�าให้ค้นหา ค�าว่า “แชร์ลูกโซ่” “ธุรกิจ 
หลอกลวง” หรือช่ือบริษัทท่ีจะท�าการสมัคร ท่ีส�าคญัคอือย่าหลงเช่ือ
ในธุรกิจที่ตัวคุณเองก็ไม่ม่ันใจ
don’t say yes or pay for application fee or products to the 

operators until you are sure that’s the business you want to do 

and you are not cheated. You may try to search for information 

about such companies in www.google.com. The information you 

have got will help you make decision that the business is really 

what you want to invest. It is recommended to search the 

keywords like ‘Ponzi scheme’ and ‘fraud business’ or the 

company’s name. The most important thing is do not believe in 

the business that you are not confident.

ไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได้ว่าเอาเงินไปท�าอะไร แล้วที่ระดมทุน
ไปเยอะๆ นัน้ สามารถสร้างผลตอบแทนในกิจการได้จริงหรือไม่ ลองถาม
เขาดูว่ามีข้อมูลงบการเงินท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 
เช่น กระทรวงพาณิชย์ให้ดูไหม ถ้าไม่มี เป็นความลับ จงอย่าลงทุน
You cannot check their financial statements to see what they have 

done with your money. There is no clear information that the business 

can really generate income. Try to ask them if they have financial 

statements certified by reliable authorities, such as the Ministry of 

Commerce. If they do not have and say such information is secret, 

don’t invest. 

ให้ระลึกไว้เสมอว่าของดีเขาเก็บไว้คนเดียว พวกธุรกิจท่ีเป็นแชร์ลูกโซ่ 
ก็เช่นกัน ถ้าเชียร์ให้ซื้อกันเยอะๆ ต้องระวังไว้ก่อน ไม่แปลกใจหรือว่า
ท�าไมเขาต้องมาชวนเรารวยด้วย ถ้าเขาได้เงินจากเราเขารวยแน่นอน 
แต่เราอาจจะไม่ได้รวยตามถ้าถูกหลอก
Please bear in mind that people like to keep good things with 

themselves. So does Ponzi scheme operator. If you have got a hard 

sell, be careful. Don’t you wonder why they want us to be rich, too? 
If they get money from us, certainly they will be rich. However, we 

might not be rich if we’ve got cheated. 

มีก�รระดมทุนให้ผู้ท่ีสนใจไม่อ้ัน
You can invest unlimitedly

ไม่มีคว�มชัดเจนในข้อมูล
No clear information

คิดให้รอบคอบก่อนลงทุน
Think carefully before investment

มีก�รเชียร์ให้ลงทุนและสร้�งบรรย�ก�ศเต็มไปหมด
Investment opportunities look bright and have cheerful vibe

ใครๆ ก็เข้ามาลงทุนได้ โดยมีการการันตีผลตอบแทน และในบางครั้ง
อาจจะเห็นการให้ค่าคอมมิชช่ันส�าหรับการแนะน�าคนเข้ามาร่วมลงทุน
เพ่ิมได้ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการชักชวนคนมาระดมทุน ถ้าดูให้ดี 
จะมีลักษณะคล้ายธุรกิจขายตรง
anyone can join the schemes. The operators will guarantee the 

returns, and sometimes they will give commission fee to the 

investors who can recruit new investors to make the recruitment 

more interesting. looking carefully, you will see that Ponzi schemes 

have some similarities to multi-level-marketing business. 
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| newS & AcTIvITIeS |

Basic Knowledge in medical 

assisted reproduction technology 

(art) services for interpreters and 

patient referral agencies

▷ ศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนินได้จดัอบรมการให้ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ส�าหรับล่ามและเอเจนซ่ี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน 

ในเรื่องของขั้นตอนการรักษาผู้มีบุตรยาก และมีความเข้าใจตรงกันอย่างถูกต้อง 
ซึ่งได้มีโครงการการจัดอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2560
Jetanin possesses extensive knowledge in medical assisted reproduction 

technology (ART) services for Interpreters and Patient Referral Agencies.  

The Training course will run at Jetanin hospital every second and fourth  

Monday from May to December 2017.

training session in the topic of 

‘effective communication’
▷ แผนกบริหารบุคคลศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้จัดอบรมการส่ือสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ เอ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
On 24

th
 May 2017, the Department of Human Resources has organized  

a training session in the topic of ‘Effective Communication’ for Jetanin’s staff  

in order to develop a concept of good service, presented by Prakasit Sapuksri 

(TESS Training Co.,Ltd).

annual fire drill & 

evacuation training 

and practice 2017

▷ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินจัดอบรบฝึกซ้อมดับเพลิง  
อพยพหนีไฟ และอบรมการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี และช่วยเหลือ 

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าท่ีพนักงานของ 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ประจ�าปี 2560
Jetanin organized an annual fire drill and evacuation training 

and practice for 2017. There was also a training of 'How to 

use an elevator safety and how to rescue passengers trapped 

in an elevator' for Jetanin's staff.
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iso 9001:2015 training  

(requirements and risk  

management)

▷ ศูนย์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนิน ได้จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 
(Requirements and Risk Management) ในวันท่ี 26 มถินุายน 2560 แก่บุคลากร
และคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนิสา  
ไสยสุทธิ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
On 26

th
 June 2017 Jetanin Hospital held a training and workshop session of 

"ISO 9001:2015" for staff members to implement, maintain and continually 

improve a quality management system, including the processes and interactions 

needed in accordance with the requirements of this International Standard, 

trained by Khun Sunisa Saisoothi from United Registrat of Systems  

(Thailand) Limited.

2017 top 10 people’s 

choice awards thailand

▷ ศูนย์รกัษาผู้มบุีตรยากเจตนินได้รบัการโหวตในหมวดการแพทย์
และสุขภาพ อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยในดวงใจ 

ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากรางวัล “2017 People’s Choice 
Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” จัดขึ้นโดย
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพือ่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
และบริการทางการท่องเท่ียวของไทย พร้อมท้ังสนับสนุนให ้

เกิดการพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเท่ียวระดับภูมภิาคผ่านการโหวตของนักท่องเท่ียวชาวจนี
Jetanin Hospital has been voted among the top 10 People’s 

choice Awards Thailand for the Medical & Wellness Category 

voted by Chinese tourist.

world emBryologist 

day 2017 at Jetanin.
▷ วันที่ 25 กรกฎาคม ก�าหนดให้เป็นวัน “World Embryologist 
Day” เพือ่เฉลิมฉลองให้แก่แพทย์ นกัวทิยาศาสตรแ์ละผู้ทีท่�างาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งมีการตกลงให้ใช้
วันท่ีตรงกับวันเกิดของ Louise Brown เด็กหลอดแก้วคนแรก 

ของโลกท่ีถือก�าเนิดขึ้นมาในปี คศ.1978 ในวันน้ีศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยากเจตนินจึงมีการสังสรรค์เล็กๆ น้อยๆ ให้กับแพทย์  
และนักวทิยาศาสตร์ผู้ท�างานเก่ียวกับเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ์
The 25

th
 of July marks World Embryologists Day, and is a day 

to celebrate the scientists in reproductive medicine. The date 

was chosen because it is the birthday of Louise Brown, the first 

IVF baby. Today at Jetanin, we celebrate Embryologists and 

Andrologists. Additionally, we recognise the value of scientific 

staff working in IVF clinics across the world. It is because of 

their commitment to advancing research in this field that 

assisted reproductive technology is as successful as it is today.

Happy World Embryologist Day!
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the 33
rd

 annual meeting 

of eshre
▷ เมื่อวันที่ 2 - 5 ก.ค. 2560 พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการ
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน และคุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี  
เดินทางไปร่วมการประชุมประจ�าปี คร้ังท่ี 33 ของสมาคมการเจริญพันธุ์มนุษย ์

และคัพภะวิทยาแห่งยุโรป (ESHRE) ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
หลังเสร็จจากการประชุมทางคณะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่อ
During 2

nd
 – 5

th
 July 2016, Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, president of  

Jetanin Institute of Assisted Reproduction, and Khun Usanee Jetsawangsri,  

the institute’s director, together with doctors, nurses and staff, attended the 33
rd 

Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and 

Embryology (ESHRE) held in Geneva, Switzerland.
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ข้ำพระพุทธเจ้ำ 

คณะผู้บริหำร แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลเจตนิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้



	 ๏	แม้เข้าใจในกฎบทไตรลักษณ์	 แม้เข้าใจตามหลักโลกเปลี่ยนผัน
	 ยามพลัดพรากจากรักจากผูกพัน	 ยังมิอาจจักกลั้นหยาดน้ำาตา
	 ๏	ยิ่งเมื่อรู้	“ในหลวงฯ	สวรรคต”	 หยาดอาลัยยิ่งหยดรดหย่อมหญ้า
	 หยดหยาดนั้นย่อมมีซึ่งที่มา	 จากความรักศรัทธาต่อฟ้าดิน
	 ๏	มหาราชหนึ่งในดวงใจราษฎร์	 กราบพระบาทสุดท้ายไม่สุดสิ้น
	 ความทรงจำาย้ำากมลอยู่ยลยิน	 สถิตถิ่นธรณีที่ชื ่อไทย
	 ๏	กราบพระองค์จงรักภักดีแล้ว	 สำานึกแน่วที่สุดหยุดร้องไห้
	 สืบคุณงามความดีที่ดวงใจ	 ภาคภูมิในพระองค์ผู้	“ภูมิพล”

นายไพวรินทร์ ขาวงาม


