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•
eDitor TALK

ทบทวน 

เรื่องราว
และ 

ก้าวต่อ
Think Over  

and MOve On 

“สายน�า้และเวลาไม่เคยรอใคร” ประโยคคลาสสิค 
แว็บขึ้นมาในความคิดอย่างถูกท่ีถูกเวลา  
ณ เดือนสุดท้ายของปี 2560 ช่วงเวลาแห่งการ
ทบทวนอดีตในขวบปีท่ีผ ่านมา ว่าตัวเรา 
ครอบครัว เพื่อนพ้อง พบเจออะไรมาบ้าง ก้าว
ข้าม เก็บเกี่ยว พัฒนาส่ิงใดได้บ้าง และก�าลัง
จะก้าวต่อไปในทิศทางไหนในอนาคต

เพราะอดีตคือเรื่องราวท่ีต ้องทบทวน 
ปัจจุบันคือเรื่องราวท่ีต้องขบคิด และอนาคต
คือเรื่องราวที่ต้องก้าวต่อ 

ทุกวัน น้ี  ต ้องยอมรับว ่ าการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ จากอดีต-
ปัจจุบัน-สู ่อนาคต ก�าลังเปล่ียนแปลงวิถี 
แห่งชวีติของเราๆ ในทุกด้าน ให้ก้าวไปในทิศทาง
ที่สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ฉบับน้ี บทความ Topic Focus จะพาคุณ
ไปพบกับเรื่องราวของภาวะขาดวิตามินดี 
กับการมีบุตรยาก เราทราบเพียงว่าวิตามินดี 
มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ใครจะคาดคิดว่า 
การขาดวิตามินดีก็อาจเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้ 

เรื่ อ งราวด ้ านนวัตกรรมการแพทย  ์
แห่งอนาคตก็ก้าวไกลไปไม่แพ้กัน บทความ 
Quality of Life น�าเสนอเรื่องสเต็มเซลล์ 
เซลล์แห่งความหวังและก้าวส�าคัญของวงการ
แพทย ์ในอนาคต ซ่ึงเรามีอีกแง ่มุมหน่ึง 
ท่ีน่าสนใจและต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดี
เก่ียวกับเรือ่งน้ี บทความ Live Smart น�าเสนอ
เรือ่งใกล้ตวัของใครหลายคน น่ันคือการนอนกรน 
ท่ีนอกจากจะส่งเสียงน่าร�าคาญส�าหรบัคนข้างๆ 
แล้ว การกรนยงัหมายถงึสัญญาณอนัตรายท่ีอาจ
ถึงแก่ชีวิตอีกด้วย

นอกจากน้ี ในบทความ Food for Thought 
จะพาคุณไปพบกับสังคมไร้เงินสด ท่ีก�าลังได้รบั
ความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ คุณจะจับจ่ายใช้สอย 
ได้อย่างสบายอารมณ์ สะดวก ทุกท่ีทุกเวลา 
ด้วยสมาร์ทโฟนในมือ แน่ล่ะว่าย่อมหมายความ
ว่าคุณต้องมีสติในการใช้สอย และระมัดระวัง
ภยัในรปูแบบต่างๆ ท่ีจะตามมาไปพร้อมกันด้วย

เมือ่สายน�า้และเวลาไม่เคยรอใคร ท้ังไม่เคย 
ไหลย้อนกลับ การทบทวนตัวเองจะช่วยให้เรา
เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับกับวันใหม่ 
ปีใหม่ และสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต ่อตนเองและผู ้อื่นในอนาคต ลงมือท�า 
ไปด้วยกันนะคะ

อุษณย์ี เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

“Time and tide wait for no man.” This classic 

phrase popped up in my mind in the right place at 

the right time – the last month of 2017. This is the 

time of thinking over our past year what ourselves, 

families, and friends have encountered, stepped 

over, harvested, and developed, and which 

direction we are going to move on in the future. 

Because a past is what we have to review, a 

present is what we have to think over, and a future 

is what we have to move on.

Nowadays, we have to accept that technology 

and innovation which have been being developed 

from the past to the present and into the future are 

changing our ways of life in every aspect. We are 

going to move on to the direction that makes life 

more quality and convenient.  

In this issue, Topic Focus will share you about 

the relation of vitamin D deficiency and infertility. 

People in general know only that vitamin D is useful 

for the body, but no one thinks that vitamin D 

deficiency can be a key reason of infertility. 

Medical innovation of the future is apparently 

interesting, too. Quality of Life in this issue will give 

you more knowledge about stem cells - the cells 

of hope which are a key step of medical profession 

to the future. We present another interesting aspect 

and concern worth thinking over. For Live Smart, 

we will talk about most people’s everyday life issue 

– snoring. Not only does snoring annoy a person 

sleeping next to you, but it is also a dangerous sign 

that can lead to fatality. 

Additionally, Food for Thought will introduce 

you to a cashless society, which is gaining 

popularity. You will be able to spend money 

conveniently anywhere and anytime via your 

smartphones. Of course, that means you have to 

be conscious in spending as well as aware of risks 

that may come in any forms. 

As time and tide wait for no man and never 

return, reviewing ourselves can help us grow to 

become a quality person, who are ready to handle 

with a new day in this New Year and to create new 

things that are useful for both ourselves and 

others. Let’s “do our best today to get extraordinary 

life” together. 
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Infertility is a disease that affects the 

reproductive system.4 The World Health 
Organization(WHO) defines it as the 
failure to achieve pregnancy after 12 
months or more of trying to conceive 
without using contraceptives.5 For 
women over 35, a couple should see a 
doctor after trying to conceive for 6 
months.6

INFERTILITY 

IS NOT JUST A 

WOMAN’S PROBLEM

Medically Assisted Reproduction

Reproductive Surgery

Drug Treatment

1 Boivin, J. et al. New Debate: International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. 

Hum Reprod. 2007 22 (6):1506-1512 2 American Society for Reproductive Medicine. 2012. Age and Fertility – A guide for patients [Online] Available at: 
http://www.reproductivefacts.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/agefertility.pdf. Last access: May 
2017. 3 National Health Institute: Fertility Treatments for Females. 2013. [Online] Available at: http://www.nichd.nih.gov/health/topics/infertility/conditioninfo/ 
Pages/treatments-women.aspx. Last accessed: May 2017 4 American Medical Association. AMA backs global health experts in calling infertility a disease. 13 June 
2017. Available at: https://wire.ama-assn.org/ama-news/ama-backs-global-health-experts-calling-infertility-disease Last access: June 2017 5 Zegers-
Hochschild, F. et al., The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised 
Glossary on ART Terminology, 2009. Hum Reprod 2009 24 (11):2683-2687 6 American Society for Reproductive Medicine. 2012. Age and Fertility – A guide for 
patients. [Online] Available at: http://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/english-fact-sheets-and-info-
booklets/Age_and_Fertility.pdf Last access: June 2017 7 Agarwal et al. A unique view on male infertility around the globe. Reproductive Biology and 
Endocrinology. 2015 (13):37 8 American Pregnancy Association. 2015. [Online] Available at: http://americanpregnancy.org/infertility/whatisinfertility.html Last 
access: June 2017 

TREATING 

INFERTILITY

Most cases of infertility can be treated 
through one of these options:3

CHANCE PER MONTH FOR A HEALTHY 

WOMAN TO CONCEIVE NATURALLY6

WOMEN UNDER 

35 YEARS OLD

WOMEN OVER 

35 YEARS OLD

THA/NONF/1217/0009
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•
live SMART

เสียงกรน อาจเป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยกันมานาน แต่รู้หรือไม่ว่าการกรนน้ันเป็นสิ่งท่ีไม่ควรละเลย  
เพราะการนอนกรนบ่งบอกถึงสภาวะไม่ปกติของร่างกายน่ันเอง การนอนกรนส่งผลโดยตรง
ต่อระบบหายใจ และอาจท�าให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ หรือส่งผลเสียให้กับ 

อวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้อย่างเรื้อรัง 

นอนกรน  
สัญญาณอันตราย.. 

ถึงชีวิต
SnOring, a faTal Signal

|  8  |  www.jetanin.com



www.jetanin.com  |  9  |

ท�าไมนอนกรน 
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น อายุมากขึ้น เน้ือเยื่อต่างๆ  

จะขาดความตึงตัว ล้ินไก่ยาว และเพดานอ่อนห้อยต�่าลง 
กล้ามเน้ือต่างๆ หย่อนยาน รวมท้ังกล้ามเน้ือท่ีท�าหน้าท่ี 
ขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณล�าคอ ท�าให้ล้ินไก่และล้ิน 
ตกไปบังทางเดินหายใจได้ง่าย

ลักษณะโครงสร้างของกะโหลกศีรษะ และกระดกูใบหน้า 
ผิดปกต ิเช่น คางเล็ก คางเล่ือนไปด้านหลัง ลักษณะคอยาว 
หน้าแบน ล้วนท�าให้ทางเดินหายใจช่วงบน 
แคบลงเกิดการอุดตัน และท�าให้เกิด 
การหยุดหายใจได้

ปัจจัยทางพันธุกรรม ผู้ท่ีมี
ประวัติครอบครัวเป ็นโรคน้ี 
จะมโีอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค
มากกว่าคนปกติ 1.5 เท่า

นอนกรนแค่ไหน 

เรียกว่าอันตราย
การนอนกรนแบ่งเป็น  

2 ประเภท คือ นอนกรนชนิด 
ไม่อันตราย(Simple snoring) 
และการนอนกรนชนิดอันตราย 
(Obstructive sleep apnea หรอื OSA) 

คนที่นอนกรนชนิดไม่อันตราย มักจะมี 
อาการนอนกรนเป็นจังหวะสม�่าเสมอ เสียงกรน
อาจดังหรือค ่อยขึ้นอยู ่ กับว ่ า เ กิดจากบริ เวณใด  
ถ้าเกิดเพราะมีเพดานอ่อนหย่อนหรือล้ินไก่ยาว มักท�าให ้
กรนเสียงดังมากโดยเฉพาะเวลานอนหงาย แต่ถ้ากรน 
จากการตึงแคบบริเวณโคนล้ิน มักจะมีเสียงดังเหมือน 
หายใจแรงๆ 

สังเกตอาการอันตราย 
คนท่ีเป็นโรคนอนกรนชนิดอนัตราย เมือ่ยงัหลับไม่สนิท 

อาจจะเป็นเพยีงกรนปกต ิแต่เมือ่หลับสนิทจะเกิดการอดุตนั 
ของทางเดินหายใจ มี ลักษณะของการกล้ันหายใจ  
ตามด้วยการสะดุง้ตืน่กลางดึก หรอืส�าลักน�า้ลาย หรอืหายใจ
อย่างแรงเหมือนขาดอากาศ อาจเกิดขึ้นหลายสิบหรือ 
หลายร้อยครั้งต่อคืน 

หลังจากน้ันไม่นาน สมองจะเริ่มหลับอีก การหายใจ 
ก็จะเร่ิมขัดข้องอีกครั้ง การวนเวียนซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นน้ี 
ไปตลอดคืน ทุกคืน ส่งผลให้สมรรถภาพการนอนหลับเสียไป  
เน่ืองจากมีช่วงเวลาของการนอนหลับสนิทน้อยเกินไป  
ผลเสียต่ออวยัวะต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจ ระบบไหลเวยีนเลือด 
สมอง และปอด จนท�าให้สุขภาพเส่ือมโทรม

ในเวลาตื่นก็สังเกตอาการได้ คือ สมองจะรู ้สึกตื้อ 
คิดอะไรไม่ออกเพราะง่วงนอน ขี้ลืม ไม่ค่อยมีสมาธิ 
ในการท�างาน ตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนล้า ไม่สดช่ืน  
หรือปวดศีรษะ และต้องการนอนต่ออีกท้ังท่ีไม่ได้นอนดึก 
บางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย จุกแน่นคอเหมือนมีอะไร 
ติดคอ หูอื้อ หงุดหงิดง่าย ขี้โมโห รวมท้ังมีความรู ้สึก 
ทางเพศลดลง เป็นอาทิ

นอนกรนรักษาได้
ในปัจจุบันมหีลายวธิด้ีวยกัน เช่น ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม  

ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมน�้าหนัก 
เพราะเมื่อน�้าหนักลดลง 10% อัตราการหยุดหายใจ 
ก็จะลดลงด้วย ช่วยให้การหายใจดขีึน้ (คนอ้วนมโีอกาสเกิด 
การหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนทั่วไป)

หลีกเล่ียงการนอนหงาย ให้นอนท่าตะแคง สามารถช่วยลด
อาการกรนได้บ้าง เพราะจะท�าให้ล้ินไม่ตกไปทีค่อด้านหลัง 

มากเกินไป ไม่เกิดการอดุตนั งดการดืม่สุรา 
เ น่ืองจากแอลกอฮอล ์ท�าให ้ เ กิด 

การการยบุตวัของทางเดนิหายใจ
ได ้ ง ่ า ยขึ้ นและกดสมอง  

ท�าให้ร ่างกายตอบสนอง 
ต ่อออกซิเจนในเลือด 
ช้ากว่าเดิม รวมถึงงด 
สูบบุหรี ่งดยาบางประเภท 
เช่น ยากล่อมประสาท 
ยานอนหลับ เพราะยา 
กลุ่มน้ีมผีลต่อการหายใจ

ขณะหลับ
การรกัษาทางการแพทย์ 

อย่างอุปกรณ์ทางทันตกรรม 
ช่วยให้การหายใจดีขึ้น การใช้

เครื่องช่วยหายใจ (CPAP) จะใช ้
ในกรณี ท่ี ผู ้ป ่ วย มีอาการนอนกรน 

ชนิดรุนแรงมาก หรือรักษาโดยการผ ่าตัด  
จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเดินหายใจท่ีอุดตันขณะหลับ  
ซ่ึงการผ่าตัดมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู ่กับความผิดปกติ 
ของผู้ป่วย 

S
noring is probably a normal part of our 

everyday lives. But do you know? It is 

something that you should not ignore. 

It indicates that your body is not in a 

normal condition. Snoring affects directly to the 

respiratory system. It might cause either sleep 

apnea or damages to your internal organs  

chronically. 

Why do you snore?

There are several factors that make you snore.  

For example, when you grow older and your tissues  

are unhealthy, your uvula and palate are hanging  

lower, Muscles, including those in charge of expanding 

the respiratory tract in the throat, are slacken. All of these  

make your uvula and tongue restrict your breathing.

Skull structure and abnormal facial bones, such as 

small chin, backward chin, long throat, and flat face can 

narrow down the upper airway and obstruct breathing,  

causing apnea. 
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Genetic factors matter, too. People whose family 

members have encountered this disorder have higher 

risk to get the disease 1.5 times more than others. 

Snoring, dangerous or not?

Snoring can be divided into two types: simple snoring 

and obstructive sleep apnea (OSA)

Simple snoring means snoring occurs rhythmically.  

The extent of noise depends on the area where the noise 

occurs. If it is because of a loosen palate or long uvula,  

the noise is often very loud, 

especially when lying on the  

back. On the other hand,  

i f  snoring occurs due to  

a swollen tongue, the noise  

tends to be softer, sound like  

heavy breathing. 

How to notice the 

dangerous conditions?

For those who get OSA, 

when they have not got deep 

sleep, the snoring might  

be normal. However, when 

they go into a deep sleep, 

the airway will be obstructed, 

in the manner that is similar  

to breathe holding. Suddenly they will wake up in  

the middle of the night or choke on saliva or breathe 

heavily like being suffocated. These things can happen  

a dozen or hundred times a night. 

Shortly, the brain will fall asleep again and  

the breathing will be obstructive again. This cycle will 

repeat itself through the night and every night, resulting 

in the loss of sleep efficiency. That is because the deep  

sleep duration is too short. This can cause damages  

to organs, especially heart, blood circulation, brain,  

and lung, leading to deterioration in health. 

When you wake up, noticeably, you will feel that  

your brain is tired because of lack of sleep. You might be 

forgetful and unfocused. You will wake up tired, not fresh  

or getting headache. You want more sleep despite having  

an early night. Some people might have other concomitant  

symptoms, including throat obstruction, tinnitus,  

bad temper, as well as sexual dysfunction. 

Snoring can be cured

Nowadays, there are several treatments, such  

as behavior adjustment - eating less to control weight. 

10% of weight loss can decrease breathing restriction  

rate and encourage breathing (overweighed people  

have a higher chance of obstructive breathing during 

sleep). 

Try to avoid lying on the back. Lying on either side 

can decrease snoring as the tongue will not fall into  

the back of the throat too much and obstruct the airway.  

Quit alcohol drinks as they can cause the airway  

to collapse more easily. A brain depressant, alcohol slows  

down body’s response to oxygen in blood. Quit smoking 

and some medication, such as sedative and sleeping 

pill, as they take effect to breathing during sleep. 

Medical treatment, such as application of dental 

equipment, can help you breath better. CPAP can  

be used in case of severe snoring. Surgery can help fix 

the obstructive airway. There are wide ranges of surgery 

treatment that will be applied on case by case basis. 

overweighed 

people have  

a higher  

chance of 
obSTruCTivE 

brEaThing 

during sleep 
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ป็นท่ีทราบกันว่า วิตามินดี (Vitamin D) มีส่วนส�าคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเพื่อเสริมสร้าง 

ความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน แต่ในปัจจุบันพบว่าวิตามินดีไม่เพียงแต่มีผลต่อกระดูกและฟันเท่าน้ัน  
วิตามินดยัีงมีบทบาทส�าคัญต่อการตัง้ครรภ์และเกีย่วข้องกบัการมีบุตรยากอกีด้วย  ดงัน้ัน จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพท้ังของแม่และลูกน้อยในครรภ์ 

ภาวะขาดวิตามินดี 
กับการมีบุตรยาก

viTaMin d deficiency and inferTiliTy
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สาเหตุของการขาดวิตามินดี
วติามนิด ีเป็นวติามนิท่ีถกูสร้างขึน้ได้เองในร่างกาย ผ่านการกระตุน้ 

จากรงัสี UVB ในแสงแดด แต่เน่ืองจากในสังคมปัจจบัุน ลักษณะการท�างาน
ในอาคาร ค่านิยมการหลีกเล่ียงแสงแดดหรือการใช้ครีมกันแดด  
ท�าให้การดูดซึมรังสี UVB ลดลง ท�าให้การสร้างวิตามินดีของร่างกาย 
น้อยลงเช่นกัน นอกจากน้ีการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม 
อาจท�าให ้ร ่างกายได ้รับวิตามินดีไม ่ เพียงพอต่อความต้องการ 
การเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคตบั โรคไต หรอืการมไีขมนัสะสมในร่างกาย 
สูงเกินไปก็อาจเป็นสาเหตขุองการขาดวิตามนิดไีด้ จากการศึกษาปัญหา 
การขาดวติามนิดใีนคนไทย โดยโรงพยาบาลรามาธบิด ีพบว่าคนไทยมากถงึ 
45.2% มรีะดบัวติามนิดไีม่เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซ่ึงเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะกระดกูพรนุ กล้ามเน้ืออ่อนแรง 
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

วิตามินดีเกี่ยวข้องกับ 

การมีบุตรยากอย่างไร
วิตามินดีสามารถพบได้ในหลายๆ 

อวัยวะของเพศหญิง รวมถึงรังไข่ มดลูก 
และรก โดยมีบทบาทท่ีหลากหลาย 
ในระบบสืบพันธุ ์ของเพศหญิง เช ่น 
เก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างฮอร์โมน 
เอสโตรเจน ช่วยในกระบวนการฝังตัว 
ของตัวอ่อนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง 
ช่วยกระตุน้การท�างานของเซลล์ภมูคุ้ิมกัน
ให้จดัการกับการตดิเช้ือไม่ให้ท�าร้ายครรภ์
ได้อีกด้วย 

ส� า ห รั บ ผู ้ ห ญิ ง ท่ี ต ้ อ ง ก า ร ใ ช  ้
เทคโนโลยีช ่วยในการเจริญพันธุ ์ น้ัน 
จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องดูแลสุขภาพตัวเอง 
เพือ่ป้องกันการเกิดภาวะการขาดวติามนิดี 
เ น่ืองจากวิตามินดีมีส ่วนช่วยในการ
สืบพันธุ์ บ�ารุงไข่ ไปจนถึงการฝังตัวของ
ตวัอ่อน มกีารศึกษาผลของระดบัวติามนิดี
ต่ออัตราการส�าเร็จของการใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการเจริญพันธุ์ พบว่าผู้หญิงท่ีมี
ระดับของวิตามินดีในร่างกายสูง สามารถตั้งครรภ์ได้มากกว่าคนท่ีมี
ระดับของวิตามินดีน้อยอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับ
ของวิตามินดีในกระแสเลือด และ Follicularfluid สูง จะมีโอกาส 
ตั้งครรภ์สูงกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีต�่า 

ส�าหรับในหญิงท่ีตั้งครรภ์พบว่าการขาดวิตามินดี มีส่วนเก่ียวข้อง 
กับการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์และมีผลต่อการเจริญเติบโต 
ของทารก เน่ืองจากขาดกรดอะมโินท่ีจ�าเป็นขณะตัง้ครรภ์ ท�าให้เกิดการแท้ง 
แบบธรรมชาติ และพบว่าการท่ีมีระดับวิตามินดีต�่าจะท�าให้เกิดภาวะ 
ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) ขึ้นได้อีกด้วย ซ่ึงนอกจากน้ีระดับ 
ของวติามนิดยีงัมบีทบาทต่อการท�างานของระบบสืบพนัธุเ์พศชายเช่นกัน 
โดยวิตามินดีมีส่วนเก่ียวข้องท่ีส�าคัญในการสร้างและการเคล่ือนท่ี 
ของอสุจ ิดังน้ัน จะเห็นได้ว่าระดบัของวิตามนิดมีีความส�าคัญต่อการตัง้ครรภ์ 
รวมถึงการเกิดภาวะมีบุตรยากทั้งต่อเพศหญิงและเพศชาย

นอกจากหน้าท่ีหลักวิตามินดีท่ีช่วยช่วยการดูดซึมแคลเซียม  

ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกบางและกระดูกพรุนแล้ว 
วิตามินดียังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยมี
งานวจิยัมากมายท่ีสนับสนุนการให้วติามนิดเีสรมิ เพือ่ช่วยต้านโรคมะเรง็
ต่างๆ เช่น มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก  
ในด้านผิวพรรณ วิตามินดีมีส่วนช่วยในการแบ่งเซลล์และการพัฒนา
เซลล์เพื่อไปท�าหน้าท่ีซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆ ช่วยชะลอวัยของผิว 
นอกจากน้ี วิตามินดียังช่วยให้สมองหล่ังสารซีโรโทนินมากขึ้น ซ่ึงมีผล
ช่วยลดความเครียด และภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย

จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับวิตามินดีเพียงพอแล้วหรือไม่
เน่ืองจากว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถในการดูดซึมวิตามินดีได ้

ในระดับที่ต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมและลักษณะ หรือโรคที่แต่ละคน
เป็นน้ันต่างกัน ถึงแม้จะรับประทานวิตามินดีเสริมในปริมาณท่ีเท่ากัน 
แต่ความสามารถในการดูดซึมท่ีไม่เหมือนกันก็ท�าให้บางคนมีระดับ

วติามนิดท่ีีไม่เพยีงพอ ดงัน้ัน การประเมนิ
ระดบัวติามนิดใีนเลือด (25-OH Vitamin 
D) จึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อช่วยให้แพทย์
ปรับขนาดของการรับประทานวิตามินดี
ได ้อย่างเหมาะสมเพื่อท�าให้มั่นใจว่า 
คุณจะมีระดับวิตามินดีท่ีอยู ่ในเกณฑ  ์
ท่ีเพียงพอ ปัจจุบันแผนกห้องปฏิบัติการ
ท่ัวไป ศูนย์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนิน  
ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์หาระดับ
วติามนิด ี(25-OH Vitamin D) ในเลือดแล้ว 
ส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้

แล้วเราจะเพิ่มระดับ 

วิตามินดีได้อย่างไร
เพือ่ป้องกันการขาดวติามินด ีแนะน�า

ให้ออกมาสัมผัสแสงแดดบ้างโดยเฉพาะ
แสงแดดตอน เช ้ า เ พื่ อ ให ้ ร ่ า งกาย 
ได้สังเคราะห์วิตามินดีผ่านทางผิวหนัง 
หรือรับประทานอาหารจ�าพวกปลาท่ีม ี

ไขมันสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู ปลาซาร์ดีน ไข่ และ นม 
ท่ีมีการเติมวิตามินดี นอกจากน้ี การรับประทานวิตามินดีในรูปของ
อาหารเสริม (Vitamin D supplementation) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ท่ีนิยมเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างระดับวิตามินดีในร่างกาย โดยสมาคม 
ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางในการป้องกัน
ภาวะการขาดวิตามินดีไว้ในสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
ควรได้รับวิตามินดีอย่างน้อยวันละ 600 ยูนิตต่อวัน เพื่อที่จะให้ระดับ
ของวิตามินดี (25-OH Vitamin D) มากกว่า 30 ng/ml ซึ่งเป็นปริมาณ
ที่เพียงพอต่อร่างกาย

จะเห็นได้ว่าวติามนิดมีบีทบาทท่ีส�าคัญอย่างยิง่ต่อสุขภาพรวมไปถงึ 
การมีบุตรยากและการตั้งครรภ์ ดังน้ันผู้ท่ีวางแผนส�าหรับการมีบุตร  
หรือคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงควรท่ีจะต้องมีการตรวจหาระดับของวิตามินดี  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อย 
ในครรภ์ในอนาคต

โดย ทนพญ.จริยา พองาม 

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์, 
ห้องปฏบัิติการท่ัวไป
By Jariya Po-Ngam, Medical 
Technician, Routine Laboratory  
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Causes of Vitamin D Deficiency
Vitamin D is produced in the body by exposing the skin to UVB 

rays in the sunlight. However, due to the modern lifestyle, we tend  

to spend most of our day indoor, avoid staying under the sun, or wear  

sunscreen. These behaviors reduce UVB absorption, which therefore  

decrease vitamin D production as well. In addition, inappropriate diet  

may lead to insufficient vitamin D intake to meet the needs of the body.  

Some diseases, such as liver disease, kidney disease, or excess  

body fat, may also be responsible for vitamin D deficiency. The study of  

vitamin D deficiency in Thai people by Ramathibodi Hospital found that  

45.2% of Thais have vitamin D deficiency, which causes various health  

problems such as osteoporosis, weak muscle, and high blood pressure.

 

How is vitamin D related to infertility?
Vitamin D can be found in many female organs, including ovaries,  

uterus, and placenta, with a variety of roles in their reproductive system.  

For example, it is involved in the process of estrogen production  

that helps strengthen embryo implantation. It also stimulates the immune 

cells to deal with infections not to harm the womb. 

For women who want to use technology to help their reproduction,  

it is important to take care of themselves to prevent vitamin D deficiency  

as it helps the reproduction, nourish eggs as well as embryo  

implantation. Studies on the effect of vitamin D levels on a success rate  

of using technology-assisted reproduction showed that women  

with high levels of vitamin D and follicular fluid have a significantly higher 

successful pregnancy rate than those with lower levels of vitamin D. 

It is also found that vitamin D deficiency in pregnant women is 

associated with gestational diabetes and affects the growth of the baby  

due to the lack of essential amino acids during the pregnancy,  

which can lead to natural abortion. The findings also said that low  

vitamin D levels will cause preeclampsia. In addition, it plays a pivotal 

role in the functioning of the male reproductive system as vitamin D  

is an important contributor to the semen’s production and movement.  

In summary, the level of vitamin D is important for pregnancy as well  

as female’s and male’s infertility.

Apart from its major responsibilities, which are to help absorb  

calcium, strengthen bones, and prevent osteoporosis and osteopenia,  

vitamin D also contributes to stimulating the immune system.  

There are many researches that 

support vitamin D supplementation 

to help fight cancers such as colon 

cancer, breast cancer, and prostate 

cancer. Regarding the skin, 

vitamin D helps boost cell division and cell development to repair 

damaged parts and helps anti-age for the skin. Moreover, vitamin D 

also helps the brain to secrete more serotonin, which results in reducing 

stress and depression.  

 

How do I know if I receive enough vitamin D?
Each individual has different levels of ability to absorb vitamin D 

due to their different behaviors, characteristics, or even the disease  

they are suffering. And these differences can result in vitamin D  

deficiency although they take the same amount of vitamin D 

supplements. Therefore, the assessment of vitamin D levels in the blood  

(25-OH Vitamin D) is the best way to help the doctors to appropriately  

adjust the dose of vitamin D intake to ensure that you truly have enough 

vitamin D level. Currently, 25-OH Vitamin D test is now available at  

General Laboratory Department of Jetanin Institute for Assisted  

Reproduction for those who are interested. You are always welcome here.

 

How do we increase vitamin D levels?
To prevent vitamin D deficiency, there are many recommended 

ways as follows; exposing to direct sunlight, especially in the morning, 

so that the body can synthesize vitamin D through the skin;  

eating high-fat fish such as salmon, tuna, mackerel, sardines, eggs 

and vitamin D fortified milk. Taking vitamin D supplementation is also  

another popular alternative to enhance vitamin D levels in the body.  

American Association of Clinical Endocrinologists proposed guidelines  

to prevent vitamin D deficiency in pregnant women or breastfeeding  

women that they should get at least 600 units of vitamin D a day  

to maintain vitamin D level (25-OH Vitamin D) at more than 30 ng/ml, 

which is sufficient for the body.

 As we all can see, vitamin D is not only vital to the health as a whole, 

but also to infertility and pregnancy. Therefore, those who plan to have  

a baby or pregnant mothers should be checked for vitamin D levels  

to prevent health problems both for mothers and their babies-to-be. 

I
t is known that vitamin D is a key player in the absorption of calcium into 

the body to strengthen bones and teeth. However, it is found that vitamin D  
is not only vital to bone and teeth, but also plays an important role in  

pregnancy and is associated with infertility. Therefore, it is necessary to learn  

and understand how to prevent the health problems for both mother and baby.

VITAMIN 
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วิตามินด ี(Calciferol or ergosterol) เป็นสารท่ีมีความส�าคัญในการควบคุมแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกาย 
มีส่วนในการควบคุมปริมาณแคลเซียมของกระดูก ร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยวิตามินดีสองชนิด 

คือ วิตามินดี 2 (Ergocalciferol) กับ วิตามินดี 3 (Cholecalciferol) แหล่งท่ีมาของวิตามินดีได้มาจาก 

สองแหล่ง คือ อาหารและแสงแดด โดยถ้าเป็นอาหารจ�าพวกพืชและยีสต์จะได้วิตามินดี 2 ส่วนวิตามินดี 3 

จะพบในอาหารประเภทไขมันจากปลา ปลาทู ไข่แดง เน้ือสัตว์ นม และแสงแดด การสร้างวิตามินดี 3 จากการโดนแสง
อลัตราไวโอเลต (UVB) หรือแสงจากเคร่ืองมือในช่วงความถี ่275-300 นาโนมิเตอร์ (nm) บริเวณผิวหนังจะมีการเปล่ียน
คอลเรสเตอรอลท่ีใต้ผิวหนังบริเวณท่ีไม่ได้ทาครีมกนัแดดเป็นวิตามินด ีแต่วิตามินดน้ีียังไม่สามารถท�างานได้ วิตามินดี 
ท่ีได้จากอาหารและแสงแดดจะไปเปล่ียนเป็นวิตามินดีท่ีออกฤทธิ์ ได้โดยเม่ือผ่านตับและไตเรียบร้อยแล้ว

มารู้จักวิตามินดีกันเถอะ
leT’S geT TO knOw viTaMin d

วิตามินดีส�าคัญกับมนุษย์อย่างไร
วิตามินดีเป็นสารท่ีละลายในไขมัน ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย 

ท่ีเก่ียวกับการเจริญพันธุ ์เช่น เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน และ 
แอนโดรเจนก็เป็นสารท่ีละลายในไขมันเช่นกัน อีกท้ังมีการศึกษา 
พบตัวรับวิตามินดี (Vitamin D receptor, VDR) ซ่ึงเป็นตัวท่ีจับกับ
วิตามินดีและท�าให้วิตามินดีออกฤทธิ์ตามท่ีต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
นอกจากจะพบท่ีบริเวณกระดูกกับไตแล้ว ยังสามารถพบได้ท่ีอื่น  
เช่น ตับอ่อน รังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก รก และ ระบบภูมคุ้มกัน โดยมี 
การศึกษาพบว่าจริงๆ แล้วเราพบ VDR เกือบทั่วร่างกาย และปริมาณ 
3% ของการแสดงออกของยีนในการท�างานต่างๆ ถูกควบคุมด้วย 
วติามนิด ีโดยเฉพาะระบบเอนโดครนิ นักวทิยาศาสตร์ได้มกีารศกึษาว่า 
วิตามินดีน้ันมีผลในการควบคุมระบบอย่างอ่ืนด้วยนอกจากการดูแล 
เรื่องกระดูกอย่างเดียว

วิตามินดีกับระบบสืบพันธุ์
ปกติคนท่ัวไปทราบกันอยู่แล้วว่าการได้รับวิตามินดีและแคลเซียม 

ท่ีเพียงพอ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ท้ังหญิง 
และชาย แต่เนื่องจากปัจจุบันเราพบว่ามีตัวรับวิตามินดีที่บริเวณอื่นอีก 
นอกจากกระดูก จึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ของวิตามินดีกับระบบ 
สืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชายว่ามีความส�าคัญอย่างไรบ้าง

การศึกษาวิจัยในระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง
• วิตามินดีช่วยในการกระตุ ้นและควบคุมการสร้างฮอร์โมน 

ทั้งเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรนที่รังไข่
• วติามนิดกัีบภาวะมบุีตรยาก ได้มกีารวจิยัพบระดบัวติามนิดใีนน�า้ 

ของฟองไข่(follicular fluid) บางการศึกษาพบว่าการมีระดับวิตามินด ี
ในเลือดและในน�้าของฟองไข่ มีผลต่อการกระตุ้นไข่และความส�าเร็จ 

โดย พญ.สิริสุข อุย่ตระกูล, สติูศาสตร์ 
นรีเวชวทิยา-เวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์
By Dr. Sirisuk Ouitrakul, OB/GYN 
(Women) - Microinvasive 
Surgery, Reproductive Medicine



|  16  |  www.jetanin.com

ของการตัง้ครรภ์ ซ่ึงแต่ละการศึกษายงัไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงยังสรุปได้ไม่ชัดเจน 
กับความสัมพันธ์นี้
• วิตามินดีมีส ่วนช่วยในการควบคุม 

การแสดงออกของยีนท่ีอยู่ท่ีเซลล์เยื่อบุโพรง
มดลูกชื่อ HOXA10 ซ่ึงเป็นตัวส�าคัญตัวหน่ึง 
ท่ีท�าหน้าท่ีรบักับตวัอ่อนเพือ่ท�าให้เกิดการฝังตวั 
หรือมีส ่วนในการควบคุมระบบภูมิคุ ้มกัน 
ท่ีบริเวณเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกท�าให้มีผล 
ต่อการฝังตัวของตัวอ่อน
• ได้มกีารศึกษาว่ากลุ่มคนท่ีเป็นภาวะถงุน�า้

รังไข่หลายใบ (PCOS) พบว่าถ้ามีความพร่อง 
ของระดับวิตามินดีในเลือดจะท�าให้มีโอกาส 
เกิดภาวะmetabolic syndrome และการดือ้ 
ต่ออินซูลินมากขึ้น โดยกลไกพบว่าวิตามินดี 
มีส่วนในการควบคุมการออกฤทธิ์และกระตุ้น 
การท�างานของอนิซูลิน และเน่ืองจาการท�างาน 
ของเซลล์ท่ีตอบสนองต่ออินซูลินควบคุมด้วย 
แคลเซียม จึงคิดว่าวติามนิดน่ีาจะมส่ีวนในการ 
ควบคุมการตอบสนองของเซลล์เหล่าน้ันด้วย  
และในกลุ่มคนท่ีอ้วนและเป็น PCOS พบภาวะ 
ของการดื้อของอินซูลินและการพร่องของ 
ระดับวิตามินดีมากกว่าคนผอมที่เป็น PCOS 

การศึกษาวิจัยในระบบสืบพันธ์ุเพศชาย
• พบว่าแคลเซียมมคีวามส�าคัญในขบวนการ 

การสร้างอสุจแิละการวิง่ของอสุจ ิซ่ึงการควบคุม
แคลเซียมนี้จะถูกควบคุมโดยวิตามินดีจึงได้ 
มกีารศึกษาว่ากลุ่มผู้ชายท่ีพร่องวติามนิดมีากๆ 
ในเลือด (ระดับ25(OH)D น้อยกว่า<10 ng/ml)  
พบว่าอตัราของการวิง่ของอสุจิลดลง

ถึงแม้ว่ากรศึกษาทั้งหมดยังไม่ได้มีข้อสรุป 
ชดัเจนของการท�างานของวติามนิดกัีบระบบสืบพนัธุ์
ท้ังเพศหญิงและเพศชาย แต่เป็นการเริ่มต้น 
งานวจิยัต่างๆ และท�าให้คนเห็นคุณค่าวิตามนิดี 
มากกว่าการป้องกันโรคกระดูกพรุนเท่านั้น

อาการของการขาดวิตามินดี 
ส่วนใหญ่ไม่มอีาการ แต่สามารถพบอาการ 

เหล่าน้ีได้ เช่น ปวดเมือ่ยตามกล้ามเน้ือ ต้นขา เท้า 
หรอืบางครัง้รูสึ้กกล้ามเน้ืออ่อนแรง กระดูกหัก
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ใครหนอ คนท่ีเส่ียงต่อการขาดวิตามินดี? 
เราพบว่าประมาณ 50% ของประชากรโลกขาดวิตามินดีทั้งหญิงและชาย มีใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการขาดหรือพร่องวิตามินดี

How is vitamin D important to human?
Vitamin D is a fat-soluble substance as same as many other sex-related hormones  

in the body such as estrogen, progesterone, and androgen. According to the studies, vitamin D 

receptor (VDR), which regulates vitamin D to function at many parts of the body, is not only 

found in the bone and kidney, but also in other places such as pancreas, ovaries, 

endometrium, placenta and immune system. Studies also shown that we actually found VDR  

almost all over the body and 3% of the functional gene expression is controlled by vitamin D 

especially the endocrine system. So scientists have found that vitamin D takes part  

in regulating other systems as well.

Vitamin D and reproductive systems
Anyone should have already known that getting enough vitamin D and calcium helps reduce  

the chance of osteoporosis in both women and men. However, we now know that there  

are vitamin D receptors in other areas besides bones. Studies about how important  

is the relationship of vitamin D and the reproductive systems in women and men  

are therefore conducted.

V
itamin D (Calciferol or ergosterol) is an important vitamin 
for regulating calcium and phosphate and for controlling 

calcium in the bones. The human body consists of two 

typesof vitamin D: vitamin D2 (Ergocalciferol) and vitamin 
D3 (Cholecalciferol). Vitamin D comes from two sources: food and 
sunlight. Vitamin D2 is found in plant and yeast sources while vitamin 
D3 is rich in fatty food including fish, mackerel, egg yolk, meat, milk, and 
sun exposure. By exposing to ultraviolet (UVB) or from the equipment 
with a frequency range of 275-300 nm, cholesterol in subcutaneous 
area, where the skin is without sunscreen, will be converted into  

vitamin D3. However, these vitamin D, either from food or sun  
exposure, cannot function unless they are activated by the liver and kidney.

การป้องกันภาวะขาดวิตามินดี
▶ รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์วันละประมาณ 10-15 นาที ช่วงเวลาก่อน 9.00 น.
▶ รับประทานอาหารที่มีวิตามินดี เช่น พืช เนื้อสัตว์ ไข่แดง
▶ รับประทานวิตามินดีเสริมในปริมาณที่เหมาะสม
▶ การรับประทานวิตามินดีเสริมน้ัน ควรรับประทานในผู้ท่ีตรวจพบว่าตนเองขาดหรือ 
พร่องวิตามินหรือมีความเส่ียงต่อการขาดวิตามิน เช่น คนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง (ตารางด้านล่าง) 
โดยปริมาณวติามนิดต่ีอวนัท่ีต้องการเสรมิอยูใ่นช่วงประมาณ 400 IU (10 microgram) แต่ถ้าพบว่า
ขาดวติามนิดมีากๆ ควรพบแพทย์เพื่อรับค�าแนะน�าเพิ่มเติมเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

▶ คนผิวสี 
▶ ผู้สูงอายุ
▶ คนอ้วน 
▶  คนไม่ชอบโดนแสงแดด ชอบอยู่ในที่ร่ม สวมชุดหรือเสือ้ผ้าปิดคลมุทัง้ตวั

▶  คนที่ทาครีมกันแดดตลอดเวลา และหรือทาทุกส่วนของร่างกาย
▶  คนที่กินมังสวิรัติ
▶  คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารผิดปกติ
▶  คนที่รับประทานยาประเภทยากันชัก ยาต้านไวรัส
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Who are at risk for vitamin D deficiency?
We found that about 50% of the world population, both male and female, are vitamin D deficiency. Let’s see who are at risk for vitamin D deficiency or depletion?
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▶ People of color

▶ Elderly people

▶ Fat people

▶ People who avoid exposing to sunlight, stay in the shade, 

    and wear cloth covering all parts of the body.

▶ People who wear sunscreen all the time, and/or all parts of the body.

▶ Vegetarians

▶ People with malabsorption syndrome

▶ People who take anticonvulsive or antiretroviral drug

Research in male reproductive system

• It is found that calcium, which is 

regulated by vitamin D, is an important  

factor in sperm production process and  

their movement. The study among men with 

very low vitamin D level (25(OH)D <10 ng/ml)  

showed that their  sperm has lower  

movement rate.

Although all studies have not yet  

reached a distinctive conclusion about 

vitamin D function and reproductive systems 

of both women and men, but it marks  

a  promis ing beginn ing for  var ious  

researches and helps people realize  

that vitamin D has more benefits than  

just osteoporosis prevention.

Symptoms of vitamin D deficiency. 

Most of people with vitamin D deficiency 

show no symptoms, but the followings  

can be found: muscle aches, such as thighs, 

feet, some muscle weakness, or fractures.

How to prevent 

vitamin D deficiency?
▶ Take direct sunlight about 10-15 minutes 

before 9 am. on a daily basis.

▶ Eat high vitamin D foods such as vegetable, 

meat, egg yolk.

▶ Take right amount of vitamin D supplement.

▶  Ta k i n g  v i t a m i n  D  s u p p l e m e n t  

is recommended only for people who find 

themselves lacking or are at risk for vitamin 

deficiency, such as people in the upper risk  

groups. The daily vitamin D intake is in  

the range of about 400 IU (10 micrograms),  

but if the deficiency is severe, medical advice  

is needed for a proper treatment. 

    Research in the female reproductive system

• Vitamin D helps stimulate and regulate the production of estrogen and progesterone  

hormones at the ovaries.

• There are studies of vitamin D and infertility that found vitamin D levels in follicular fluid.  

Some studies also shown that vitamin D levels in the blood and follicular fluid can affect egg  

stimulation and pregnancy success. However, each study is not consistent with one another,  

so it’s still unclear to establish this relationship.

• Vitamin D helps control an expression of HOXA10, a gene in endometrial cells, 

which is one of important factors that helps regulate during embryonic development or takes  

part in controlling the immune system at the endometrial cells that affects embryo implantation.

• A study, which was conducted among a group of patients with polycystic ovarian 

syndrome (PCOS), found that a low level of vitamin D in the blood can increase a chance  

of a metabolic syndrome and an insulin resistance. Mechanically, vitamin D is responsible  

for controlling and stimulating the action of insulin. And as the function of insulin-responsive  

cells is controlled by calcium, vitamin D is then thought to be responsible for regulating  

the response of these cells as well. Moreover, patients with obesity and PCOS are found  

with higher insulin resistance and vitamin D deficiency than slim patients with PCOS.
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หน่ึงในสาเหตุของการมีบุตรยากในฝ่ายชายน้ัน  
เกิดจากการตรวจไม ่พบตัวอสุจิในน�้าอสุจิ 
หรือภาวะ Azoospermia พบได้ประมาณ 

ร้อยละ 1 ของประชากรท่ัวไป

AzoospermiA
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สาเหตุของภาวะไม่มีตัวอสุจิโดยท่ัวไปอาจแบ่งเป็น
• Pre-testicular Azoospermia (Hypogonadotropic 

Hypogonadodism)
เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ มักจะตรวจพบ 

Sex hormone และระดับของ Gonadotropin ต�่า  
ความผิดปกติเหล่าน้ีอาจเป็นมาแต่ก�าเนิด เช่น Kallmann,s  
syndrome หรอืเกิดขึน้มาในภายหลงั เช่น ความผิดปกตขิอง  
hypothalamus หรือ pituitary gland รวมถึงการได้รับ 
ยาบางชนิด
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• Testicular azoospermia (Non-obstructive 
Azoospermia) 

เป็นความผิดปกติของอณัฑะท่ีไม่สามารถสร้างตวัอสุจไิด้  
อาจเป็นมาแต่ก�าเนิด เช่น Testicular Dysgenesis 
(Cryptorchidism), ความผิดปกติทางพันธุกรรม  
(Y Chromosome Deletion มีการขาดหายไปบางส่วน 
ของโครโมโซม Y) หรอือาจเกิดขึน้ภายหลัง เช่น การบาดเจบ็ 
บริเวณอัณฑะ, การติดเชื้อ (Mump Orchitis), การผ่าตัด,  
การฉายแสง, เนื้องอกบริเวณอัณฑะ เป็นต้น
• Post-testicular azoospermia (Obstructive 

Azoospermia)
พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยท่ีตรวจไม่พบ 

เชื้ออสุจิ ซ่ึงได้แก่ ความผิดปกติหรือการอุดตันของ 
ท่อน�าอสุจิ (Ejaculatory Duct) ซึ่งอาจเป็นมาแต่ก�าเนิด 
เช่น Congenital Bilateral Absence of the Vas 
Deferens (CBAVD) หรือเกิดขึ้นภายหลัง เช่น จากการ 
ผ่าตัดท�าหมันชาย หรือ การติดเชื้อบริเวณท่อน�าอสุจิ

การวินิจฉัยและตรวจประเมินภาวะไม่มีตัวอสุจิ
• การซักประวัติ
ซักประวัติโดยละเอียดเก่ียวกับภาวะมีบุตรยากของ 

คู่สมรส, โรคประจ�าตัว, การผ่าตัดบริเวณขาหนีบ เช่น  
ผ่าตดัไส้เล่ือน, การท�าหมนัชาย, การแก้หมนั, ความผิดปกติ 
ของท่อน�าอสุจิ หรือความผิดปกติของการหล่ังน�้าอสุจิ  
รวมถึง sexual activity ด้วย
• การตรวจ Semen Analysis
เป็นการตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของอสุจิ  

โดยหากตรวจไม่พบตัวอสุจิในครั้งแรก ควรตรวจซ�้าอีก  
1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน
• การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน
- Follicle-stimulating hormone (FSH)
- Luteinizing hormone (LH)
- Testosterone 

โดย ทนพญ. ชวลันาถ นิลอ่อน  
นักเทคนิคการแพทย์,ห้องปฏิบัติการ 

ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Chawannart Nin-on,Medical 
Technician,Sperm Laboratory

การรกัษาในกลุ่มท่ีมีภาวะ Azoospermia จะแบ่งออก
ตามต�าแหน่งของสาเหตุ ดังน้ี
• Pre-testicular Azoospermia รักษาโดยการ 

ให้ฮอร์โมนทดแทน เช่น Gonadotropins, Pulsatile 
 GnRH, HCG 
• Testicular Azoospermia โดยส่วนมากผู้ป่วย 

ในกลุ่มน้ีจะไม่พบตัวอสุจิ วิธีท่ีได้ผลดีคือการใช้ Donor  
Sperm
• Post-testicular Azoospermia สาเหตุมักเกิดจาก

พยาธิสภาพของการน�าส่งอสุจิ รักษาโดยการท�าหัตถการ 
ในการเก็บอสุจิ (Sperm Retrieval techniques)  
เช่น MESA, PESA, TESA, TESE เป็นต้น ซ่ึงหลังจาก 
ขั้นตอนการเก็บอสุจิ ก็จะมีการน�าอสุจิไปท�า ICSI ต่อไป

Classification FSH LH Testosterone

Pre-testicular Azoospermia Low Low Low

Testicular Azoospermia High High Low

Post-testicular Azoospermia Normal Normal Normal

“Pretesticular 

Azoospermia 
รักษาโดย 

การให้ฮอร์โมน
ทดแทน”

Table : Azoospermia clinical condition

O
ne of the causes of male infer-

tility is due to a lack of sper-

matozoa in semen or azoo-

spermia.  Averagely,  this 

condition affects about 1% of the male 
population.

The causes of azoospermia, in general,  
can be classified as follows:
• Pre-testicular azoospermia (hypogona 

dotropic hypogonadism) 

This condition is characterized by endocrine gland 

disorders, which often detected with low sex hormone 

and gonadotropin levels. These anomalies can be either  
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congenital, such as Kallmann’s syndrome, or acquired,  

such as hypothalamus or pituitary gland disorder. It can be affected  

by some medications as well.

• testicular azoospermia (non-obstructive azoospermia) 

In this situation, the testes are abnormal that they severely 

disturb sperm production to absent. Causes for testicular failure 

include congenital issues such as certain genetic 

c o n d i t i o n s  e . g .  t e s t i c u l a r  d y s g e n e s i s 

(cryptorchidism), Y chromosome deletion, or 

acquired conditions, such as testicular trauma, 

mump orchitis, surgery, radiation, testicular  

tumors, etc.

• Post-testicular azoospermia (obstructive 

azoospermia)

This type of azoospermia is frequently found,  

about 40%, in patients with infertile problem.  

The main cause is a physical ejaculatory duct  

obstruction, which can be either congenital,  

such as Congenital Bilateral Absence of the Vas  

Deferens (CBAVD), or acquired, such as male 

sterilization or ejaculatory duct infection.

Diagnosis and evaluation of azoospermia
• medical history taking

The patient’s medical history will be thoroughly taken including 

details of the couple’s infertility; chronic disease; surgery around  

Treatments in the azoospermic patients 
can be divided according to the location 

of the cause as follows:
• Pre-testicular azoospermia: This condition 

is treated by providing hormone replacement 

therapy such as gonadotropins, pulsatile GnRH, 

HCG.

• testicular azoospermia: Most of these  

patients do not have sperm, so the most effective 

treatment is to use sperm donation.

• Post-testicular azoospermia: This is usually 

caused by the pathology of sperm delivery and can be  

treated by sperm retrieval techniques such as MESA, PESA,  

TESA, TESE, etc. After the sperm is collected, it will be used  

in ICSI. 

Testicular 

Azoospermia: 
Most of these 

patients do 

noT havE 

SpErM

groin area, such as hernia surgery, vasectomy, sterilization reversal,  

ejaculatory duct or ejaculation disorders as well as sexual activities.

• Semen analysis

Sperm’s quantity and quality will be analyzed and if there is  

no sperm detected in the first test, the patient should come back 

to be retested within 3 months’ time.

• hormonal analysis 

-Follicle-stimulating hormone (FSH)

-Luteinizing hormone (LH)

-Testosterone
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กระบวนการท�าเดก็หลอดแก้ว (In Vitro 

Fertilization, IVF) เป ็นการน�า 

ตัวอสุจิใส ่ เข ้ า ไปในไข ่ เพื่อ ให ้ เกิด 

การปฏสินธภิายนอกร่างกาย จากน้ัน
จึงน�าไข่ท่ีมีการปฏสินธแิล้ว หรือตัวอ่อนระยะต่างๆ 
ใส่กลับเข้าไปในมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิด
การฝั ่งตัวและต้ังครรภ์ เพื่อช่วยเหลือคู่สมรส 

ท่ี มีภาวะมีบุตรยากให ้สามารถต้ังครรภ ์ ได ้  
แต่ถ้าเกิดฝ่ายชายตรวจน�้าอสุจิแล้วพบว่าไม่มี 

ตัวอสุจิ อสุจิไม่เคล่ือนไหว อสุจิไม่มีชีวิตท้ังหมด 
ผ่านการท�าหมันมาก่อน หรือแม้แต่ฝ่ายชาย 

ไม่สามารถหล่ังอสุจิได้ เราจะท�าอย่างไรดี เราจะ
สามารถท�าเด็กหลอดแก้วต่อไปได้หรือไม่ 

การเจาะเก็บ
อสุจิโดยตรง
จากอัณฑะ 
ในกรณีที่ฝ่ายชาย 

ไม่มีตัวอสุจิในน้ำาเชื้อ 

เพื่อนำามาใช้ในกระบวนการ 

ทำาเด็กหลอดแก้ว
Surgical SperM  

reTrieval prOcedureS: 

direcT SperM  

cOllecTiOn frOM  

The TeSTicleS in  

azOOSperMic paTienTS 

fOr ivf MeThOd.
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การเดินทางของอสุจิ 
อสุจิจะถูกสร้างภายในอัณฑะ (Testis)  

โดยภายในจะมีส่วนท่ีเรียกว่าหลอดสร้างอสุจิ
(Seminiferous tubules) มีลักษณะเป็นท่อ
ขดไปมา จากน้ันตัวอสุจิ ท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี 
จะถูกเก็บไว้ในส่วนท่ีเรียกว่าหลอดเก็บอสุจิ 
(Epididymis) เมื่อมีการหล่ังน�้าอสุจิ อสุจิจะ
เคล่ือนตัวจากหลอดเก็บอสุจิ (Epididymis)  
ไปยังหลอดน�าอสุจิ (Vas deferens) ระหว่าง
ทางเดินของอสุจิจะมีต่อมสร้างสารหลายต่อม
แต่ละต่อมจะผลิตของเหลวไปรวมกับอสุจิ 
เรียกว่าน�า้อสุจ ิ(Semen) จากน้ันจงึจะถกูหล่ัง
ออกมาทางปลายเปิดของท่อปัสสาวะ (Urethra)

ในภาวะท่ีฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิในน�้าเช้ือ 
(Azoospermia) เกิดจากอะไรได้บ้าง 

1. เกิดการอดุตันของท่อน�าอสุจ ิ(Obstructive 
azoospermia) ซึ่งอาจจะเป็นมาตั้งแต่ก�าเนิด 
หรือเกิดขึ้นภายหลัง จากการอักเสบติดเชื้อ 
ของท่อทางเดนิอสุจ ิซ่ึงการอดุตนัในลักษณะน้ี  
จะมกีารสร้างตวัอสุจท่ีิปกติ แต่จะมกีารอดุตนั 
ของส่วนใดส่วนหน่ึงระหว่างทางเดนิของตวัอสุจ ิ
(Genital tract) อาจเกิดขึ้นในส่วนระหว่าง 
ส่วนของ Epididymis และ Ejaculation duct  
หรอืระหว่าง Epididymis และ Vas deference 
โดยอาจเกิดการอดุตนับางส่วน หรอืท้ังหมดก็ได้ 
ท�าให้เวลาหลัง่อสุจ ิตวัอสุจไิม่สามารถออกมาได้ 
ซึ่งการท�าหมันก็รวมอยู่ในสาเหตุนี้ด้วย

2. เกิดความผิดปกติของการท�างานของ 
อัณฑะ (Non Obstructive azoospermia) 
อาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  
ฮอร์โมน การได้รับการฉายรังสี ยาเคมีบ�าบัด 
สารท่ีเป็นพษิต่ออณัฑะ การอกัเสบของอณัฑะ 
จากเชือ้ไวรสัคางทูม หรอืเป็นมะเรง็ของอัณฑะ  
ท�าให้ไม่สามารถสร้างตัวอสุจิได้อย่างปกติ

3. กลุ่มท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ Hormone 
(Hypogonadotropic hypogonadism) 
เป ็นการผิดปกติจากต ่อมใต ้สมองและ  
Hypothalamus ท�าให้ไม่สามารถควบคุม 
หรือส่ังงานให้อัณฑะท�างานได้เป็นปกติ

ในปัจจบัุนน้ีเทคโนโลยช่ีวยเหลือผู้มบุีตรยาก 
สามารถช่วยให้ฝ่ายชายท่ีประสบปัญหาดงักล่าว 
สามารถมีบุตรได้โดยการหาตัวอสุจิโดยตรง 
ท่ีส่วนของอณัฑะ หรอืแม้แต่ฝ่ายชายไม่สามารถ 
หล่ังอสุจไิด้ในวันท่ีมกีารเก็บไข่ อาจเน่ืองมาจาก
ภาวะความไม ่พร ้อมทางร ่ างกายและ/ 
หรือทางจิตใจ แต่การน�าตัวอสุจิมาด้วยวิธ ี
ต่อไปน้ีจะไม่สามารถใช้วิธีฉีดเชื้อเข้าไปใน 

“การท่ี 

ฝ่ายชาย 

ไม่สามารถ
หล่ังอสุจิได้
ก็ไม่ได้ 
แปลว่าจะ 
ไม่สามารถ 

มีลูกได้”

โดย ทนพญ.ณัฎฐา กลิ่นอุบล 

นักเทคนิคการแพทย์, 
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
By Nuttha Klinubol, Medical 
Technician, Embryo Laboratory

โพรงมดลูกฝ่ายหญิงได้ เนื่องจากปริมาณอสุจ ิ
ท่ีได้ไม่เพียงพอต่อการฉีดเชื้อ ตัวอสุจิท่ีได้ 
จะต ้องน� ามาปฏิสนธิภายนอกร ่ างกาย  
หรือที่เรียกว่าการท�า ICSI เท่านั้น โดยวิธีการ 
หาตัวอสุจิโดยตรงนั้นแบ่งเป็น 4 วิธีดังนี้
• PESA (Percutaneous Epididymal 

Sperm  Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่าน 
ผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน�้าเชื้อ  
(epididymis) แล้วดูดตัวอสุจิออกมา 
• TESE (Testicular Epididymal 

Sperm  Extraction) คือการผ่าตัดเอา 
เน้ืออัณฑะ(Testis) ออกมาเป็นชิ้นเล็ก ๆ  
แล้วแยกตัวอสุจิท่ีอยู ่ในเน้ืออัณฑะออกมา 
ด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ 
• TESA (Testicular Sperm  Aspiration)  

คือการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะ
เข้าไปในลูกอัณฑะ (Testis) แล้วดูดตัวอสุจิ
ออกมา
• MESA (Microsurgical Epididymal 

Sperm  Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปที ่
ท่อพักน�้าเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็ม 
แทงเข้าไปและดูดตัวอสุจิออกมา 

“พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 
ประธานกรรมการศูนย์รักษาผู ้มีบุตรยาก 
โรงพยาบาลเจตนิน ประสบความส�าเรจ็ในการท�า  
“เทเซ่/อ๊ิกซ่ี (TESE/ICSI)” ส�าเร็จเป็นครัง้แรก 
ในประเทศไทย ประกาศอย่างเป็นทางการ 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ทารกท่ีได้เป็น 
ทารกคู่แฝด แข็งแรง สมบูรณ์ดี”

การท�าเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีดังกล่าว  
ให้ผลการส�าเร็จท่ีไม่ได้แพ้การเก็บตัวอสุจิ 
แบบปกติเลย  ในปี พ.ศ.2559 ศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลเจตนิน มีอัตราการ 
ตั้งครรภ์ด้วยวิธี PESA อยู่ที่ 59% อัตราการ 
ฝังตัวของตัวอ่อนอยู่ท่ี 42% ส่วนวิธี TESE 
มีอัตราการตั้งครรภ์อยู ่ ท่ี 39% อัตราการ 
ฝังตัวของตัวอ่อนอยู่ที่ 30%

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีช่วยเหลือคู่สมรส 
ท่ีมบุีตรยากได้ก้าวหน้าไปมาก วธิกีารเจาะเก็บ
อสุจิโดยตรงจากอัณฑะเป็นหน่ึงในความ
ก้าวหน้าดังกล่าว เมื่อฝ่ายชายตรวจน�้าอสุจิ
แล้วพบว่าไม่มีตัวอสุจิ อสุจิไม่เคล่ือนไหว อสุจิ
ไม่มีชีวิตทั้งหมด ผ่านการท�าหมันมาก่อน หรอื
แม้แต่การท่ีฝ่ายชายไม่สามารถหล่ังอสุจไิด้ก็ไม่ได้
แปลว่าจะไม่สามารถมีลูกได้ ถึงแม้ว่าการเก็บ
อสุจิด้วยวิธีน้ีอาจท�าให้คุณผู้ชายเจ็บตัวบ้าง 
แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดีให้กับฝ่ายชายท่ีมี
ปัญหาไม่มีตัวอสุจิจากการเก็บด้วยวิธีปกติได้
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The journey of sperm starts in a testis, where they are produced. 

There is a winding tube called seminiferous tubules that is like  

a sperm making factory. Then the matured sperm are stored in 

epididymis tube. When semen is secreted, the sperm moves from  

the epididymis to vas deferens. Along the way, there are several  

glands and each gland produces fluid to be with the sperm and  

altogether it’s called semen. Then it  

is secreted through the urethra.

In case that the semen contains  

no sperm (azoospermia), what can 

 be the causes of this condition? 

It’s an obstructive azoospermia,  

which can be either congenital or 

obtained by an inflammation of the  

sperm duct. This type of blockage  

does not affect the sperm production.  

It’s only an obstruction somewhere  

along the genital tract. I t  may  

occur between the epididymis and ejaculation duct, or between  

the epididymis and vas deferens and can be either partial or complete  

blockage so the sperm can’t come out. A sterilization is also  

in this cause.

Non obstructive azoospermia may becaused by genetic 

abnormalities, hormones, radiation exposure, chemotherapy, toxic 

substances on the testis, testicular inflammation from mumps virus, 

or testicular cancer, which effect testis to producing sperm normally.

Hormone dysfunction (hypogonadotropic hypogonadism),  the 

normally hormones that necessary for producing sperm which 

connect to pituitary gland and Hypothalamug function. If there are 

any dysfunction, the sperm production can be affected.

I
n Vitro Fertilization (IVF) is a process to bring 

a sperm into an egg to achieve fertilization  
outside the body. Then the zygotes or embryos 

at various stages is put back into the womb  

for the implantation and pregnancy. To help  

infertile spouses to achieve successful pregnancy,  

what can we do if the semen analysis shows  

no sperm (Azoospermia) or non motile sperm or 
vitality, male patient is sterilized, or even can’t 
ejaculate? Will we still be able to carry on the IVF?

Thanks to today technological assistance in infertility, the male 

patients who suffer such problems can now have a baby by finding  

the sperm directly in their testicles. It can be used even with those  

who can’t ejaculate on the egg collection day due to a physical and/ 

or mental unreadiness. However, the sperm collected by this method  

can’t be used Intrauterine Insemination (IUI) because of its limited  

amount. The sperm has to be used for In vitro fertilization by the ICSI  

method only. Surgical sperm retrieval can be done by the following  

4 methods:

•  PeSa (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)  

is an insertion of a needle through the skin of the testicles into  

the epididymis to draw the sperm out. 

• teSe (Testicular Epididymal Sperm Extraction) is a surgical  

removal of small pieces of the testis tissue. The sperm in those tissue  

are extracted by a laboratory method. 

• teSa (Testicular Sperm Aspiration) is an insertion of a needle 

through the testicular skin into the testicles to draw the sperm out. 

• meSa (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) is a surgical 

procedure that opens the epididymis 

tube and draw the sperm out with a 

needle. 

“Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong,  

Jetanin Infertility Center’s Chairman  

of the Board, was the first to succeed  

in using the “TESE/ICSI” method  

in Thailand. It was officially announced  

in March 1996. The babies were  

a perfectly heathy twins.”

Completing an IVF with such a 

 method doesn’t yield inferior results at 

all compared to normal sperm collections. Last year, Infertility Center, 

Jetanin Hospital, achieved a successful pregnancy rate by PESA  

method at 59% with embryo implantation rate of 42%, while TESE  

pregnancy rate was 39% with embryo implantation rate of 30%.

It’s obvious that the infertile technology has advanced a lot and 

this direct sperm collection method from the testicle is one of such  

advancements. Being diagnosed no sperm, or with sperm but no 

motility or vitality, being sterilized, or even being unable to ejaculate  

doesn’t mean that you can’t have children at all anymore.  

Although this sperm collection method comes at a price of some  

pain for the male patient, but it’s a good choice for spouses whose  

male counterparts can’t collect sperm by a traditional method.

“Being diagnosed no sperm (Azoospermia) 
doesn’t mean that you can’t have children” 

•
techno REVIEW
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โดย รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร, 
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์
By Asst.Prof.Somsri Pitukkijronnakorn 
MD, Obstetrics and Gynecology - 
Maternal and Fetal Medicine

การเติบโตของทารกในครรภ์
prenaTal develOpMenT
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การเจริญเติบโตของทารกหลังจากปฏิสนธิ จะมีการพัฒนาการเจริญเติบโต 

ของอวัยวะต่างๆ ตามอายุครรภ์ ท่ีสามารถตรวจพบด้วยอัลตร้าซาวด์ ดังน้ี
The growth of a baby after fertilization consists of organs development  

according to gestational ages, which can be detected by ultrasound as follows:

หลังจากนี้ทารกจะมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ มากขึ้น และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
After this, the baby will keep developing its organs with more complexity.

อายุครรภ์ 5 สัปดาห์
เริ่มเห็นถุงการตั้งครรภ์ 
(gestational sac),  

จ�านวนถุงการตั้งครรภ์,
ถุงอาหาร (Yolk sac)

5 weeks gestation 

Start showing 

gestational sac, 

number of gestational 

sac, yolk sac

อายุครรภ์ 
6 สัปดาห ์สามารถ

เห็นเงาทารกและ 
การเต้นของหัวใจ

6 weeks 

gestation  

can see baby’s 
silhouette and 

heartbeat

อายุครรภ์  
10-12 สัปดาห ์ 

สามารถเห็นกะโหลกศีรษะ  
สมองแบ่งเป็น 2 ซีก 

ซ้าย-ขวา, แขน ขา มือ เท้า  
กระดูกสันหลัง หัวใจ 

กระเพาะอาหาร 

ตา จมูก

10-12 weeks  

gestation can see skull, 

brain divided into left and 

right hemispheres, 

limbs, hands, feet, spine, 

heart, stomach, eyes 

and nose

อายุครรภ์  
20-22 สัปดาห ์ 

สมองส่วนหน้า กลาง  
และท้ายทอย, หน้าตา หัวใจ 

ตับ ไต กระเพาะอาหาร 
กระเพาะปัสสาวะ 

และเพศ

20-22 weeks  

gestation forebrain, 

midbrain, occipital 

bone, face, liver, 

kidney, bladder, 

sex organ
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•
BaSeD on TRUE STORIES

อาจไม่ใช่ทุกครอบครัวท่ีคิดหวังอยากมีทายาทแล้วจะสมหวังได้ในทันทีตามต้องการ  
หากแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ท่ีรุดหน้าไปมาก 

สามารถช่วยลบล้างเงื่อนไขข้อจ�ากัดของร่างกายท่ีต่างกันไปในแต่ละคน

ของขวัญล้�าค่า 
สู่สายใยแห่งครอบครัว
The faMily’S preciOuS gifT
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บทความ Based On True Stories ฉบบันีข้อหยบิยก
เร่ืองราวความส�าเร็จของคณุแม่พัชร์ธมน เกตุวตัถา 
และคณุพ่อกิตติวนิท์ พิภพวัฒนา ท่ีให้ความไว้วางใจ
ให้เจตนินดูแลภาวะมีบตุรยาก ก่อนจะประสบความ

ส�าเร็จในเวลาเกือบ 4 ปี และหลังจากนั้นเทพธิดาตัวน้อย 
สมาชิกใหม่ของบ้านก็มาช่วยกระชับความใกล้ชิดของ
ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น

“น้องข้าวหอมเหมือนเป็นคนน�าความรักความอบอุ่น
กลับมาในครอบครัวเราให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม เราได้อยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตาบ่อยคร้ังขึน้กว่าแต่ก่อน” คณุพัชร์ธมนเล่า 
หลังจากพยายามมาตลอด 4 ปี เธอเล่าว ่าทุกท่ีท่ีผู ้คน 
มักเดินทางไปขอพรเพื่อการมีบุตรท้ังในเมืองไทย ญ่ีปุ่น 
ฮ่องกง เธอไปมาท้ังหมด ตลอดจนท่ีปรึกษาภาวะมีบตุรยาก 
แห่งอื่นๆ เธอก็เคยไปใช้บริการ ก่อนจะได้รับค�าแนะน�า 
จากญาติท่ีประสบความส�าเร็จจากเทคโนโลยีของเจตนิน  
นั่นคือแรงจูงใจส�าคัญให้เธอเข้ามาที่นี่

“พัชร์มีลกูยากอย่างไม่มีสาเหตุ ท้ังๆ ท่ีแต่งงานตอนอายุ 
25 ปี ซึ่งถือว่ายังอายุน้อย ซึ่งคุณหมอที่เจตนินก็ช่วยเหลือ
เต็มที่ และยังให้ก�าลังใจเป็นอย่างดีว่าจะต้องส�าเร็จ ตอนนั้น
เราใส่ตัวอ่อน (ET) ในรอบที่ 5 พัชร์ต้ังครรภ์ส�าเร็จโดยอายุ
ครรภ์ราว 12 สัปดาห์ แต่เด็กก็หยุดการเจริญเติบโตในวันที่
เราก�าลังจะได้สมุดฝากครรภ์”

จากความผดิหวังในเหตุการณ์นัน้ แม้ความท้อแท้จะคอย
กัดกินหัวใจ แต่ก�าลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างก็พยุง
เธอไว้ การใส่ตัวอ่อนตามกรรมวิธีของแพทย์จากเจตนิน 
ยังเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า กระทั่งถึงครั้งที่ 9 ซึ่งคุณพัชร์
ต้ังใจว่าคงเป็นครั้งสุดท้าย

“การใส่ตัวอ่อนในคร้ังท่ี 9 นั้น พัชร์เพ่ิงกลับจาก
สวิสเซอร์แลนด์และก็มีอาการไอด้วย กระท่ังวันท่ีคุณหมอ 
โยโกะจะแจ้งผลจากแล็ปวันนั้น คิดว่าไม่น่าติด เราไปช้ากว่า
เวลานัดแต่คุณหมอก็รอ เพ่ือจะบอกว่าคร้ังนี้ส�าเร็จแล้วนะ 
ทั้งพัชร์และสามีก็ดีใจมากเพราะเราพยายามมานานมาก”

“เม่ือต้ังครรภ์แล้วเราก็ยิง่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษ พัชร์ไป
อัลตร้าซาวน์ดูการเติบโตของลูกเกือบทุกสัปดาห์ จ�าได้ว่า
ท้ังหมด 33 คร้ังตลอดการต้ังครรภ์ (ยิ้ม) ตอนนี้เค้าอายุได้  
3 เดือนแล้ว เรายงัคิดอยูเ่ลยว่านีฝั่นไปหรือเปล่า เรามีลกูจริงๆ 
หรือ เพราะรอคอยมานานมาก” คุณแม่มือใหม่เล่าทั้งน�้าตา
แห่งความยินดี

ไม่เพียงเท่านั้น การมาถึงของน้องข้าวหอมถือเป็นเพียง
จดุเร่ิมต้นความสขุท่ียิง่ใหญ่ คณุพัชร์ธมนเล่าอกีว่า 

เม่ือมีลูกท�าให้ช่วงเวลาพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น จากท่ีคุณพ่อ 
มักจะโหมท�างานอย่างหนกั ก็จะรีบกลบับ้านเพ่ืออยูด้่วยกันกับลกูมากขึน้ อกีท้ังยงัคอย
หาข้อมูลต่างๆ ส�าหรับการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด

“ตลอดเวลาเขาเป็นคนเงียบๆ นิ่งๆ ต้ังหน้าต้ังตาท�างานอย่างเดียว แต่พอมีลูก 
เราก็ได้เห็นว่าเขาสามารถท�าอะไรอย่างอื่นได้อีกและยังท�าหน้าท่ีพ่อได้ดีมากด้วย  
สามีท�าอะไรหลายอย่างแทนเราได้หมด ทุกครั้งที่เรามีความกังวลอะไรเขาจะหาข้อมูล
มาอธิบายให้ฟังได้อย่างละเอียดจนเราสบายใจ คุณแม่สามีท่านก็สละเวลามาอยู ่
กับหลานทั้งๆ ที่แต่ก่อน นานๆ ทีจะเดินทางจากภูเก็ตมากรุงเทพฯ สักครั้ง ทุกอย่าง 
ในครอบครัวเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งหมดเลย”

นอกจากความปิติยินดีจากการได้ลูกสาวแล้ว คุณพัชร์ธมนยังเล่าอีกว่า ระหว่าง 
ต้ังครรภ์เธอมีความกังวลอยู่ตลอด เหตุเพราะเคยแท้งในคร้ังก่อน แต่คุณหมอโยโกะ 
ได้ให้ค�าปรึกษาดีมาก ไม่ว่าจะในหรือนอกเวลาท�างาน ในบางเร่ืองท่ีมีรายละเอียด 
เฉพาะทาง คุณหมอจะไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากต�ารา งานวิจัย มาคลายความกังวล
ให้อยู่เสมอ

“พัชร์รู้สกึเหมือนเขาไม่ได้มองเราเป็นคนไข้ เขามองเราเป็นน้องคนหน่ึง
ไม่ว่าจะดึกดืน่แค่ไหน โทรหาคุณหมอได้ตลอด ตอนนีก็้อยากจะมีลกู

อกีคน เพราะความต้ังใจเดิมอยากเป็นครอบครัวใหญ่ อยากมีลกู
เยอะๆ ห้อมล้อมสัก 4 คนก�าลังดี ซ่ึงก็คงเลือกเจตนิน 
อีกเหมือนเดิม เพราะท่ีนี่พร้อมส�าหรับผู้มีบุตรยากจริงๆ  
มีค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมกับคุณแม่ทุกคน อีกท้ังยังมี
เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีช่วยให้ต้ังครรภ์และดูแลให้ทารกในครรภ์
เติบโตอย่างสมบูรณ์ คู่ไหนท่ียังไม่ส�าเร็จ พัชร์ว่าอย่าท้อ 
นะคะ ทุกวันนี้การแพทย์ก้าวหน้าไปมาก มีเทคโนโลย ี

คอยช่วยให้ความฝันในการมีลูกของทุกคนเป็นจริงได้  
ขอเพียงคณุแม่ทุกคนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ส�าหรับพัชร์ 

คดิว่าวนันีเ้จตนนิน่าจะเป็นอนัดับหนึง่แล้ว” คณุแม่ผูส้มหวงักล่าว

“เราไปถึงช้ากว่า
เวลานัด แต่คุณหมอ

ก็รอเพื่อบอกว่า 

คร้ังนี้ส�าเร็จแล้วนะ”
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‘Based on True Stories’ in this issue will talk about 

the success of Mommy Phatthamon Ketwattha and 

Daddy Kittiwin Pipopwattana who trusted Jetanin to treat 

infertility. The journey had taken almost four years before 

they achieved success. Now they have got the new 

member who makes the family’s bond even stronger.

“Khaohom is like the one who has brought  

love and warmth back to our family even more.  

We spend time together more often than before,” 

Khun Phatthamon said. Throughout the four years of big 

effort, she said that she went everywhere that people 

often went to make a wish to have a baby, both in Thailand 

and overseas including Japan and Hong Kong. In the 

meantime, she had been consulting with experts at 

several hospitals before she got suggestion from her 

relative who got a baby thanks to Jetanin’s technology. 

That was a big motivation for her to try the service here. 

“I had trouble having a baby with no reason. I got 

married when I was 25. That was quite young. The 

doctors at Jetanin gave full support and encouragement 

that we would get success. At that time, we did the fifth 

round of Embryo Transfer (ET). By then, we were 

successful. I got pregnant. However, when I was 12 week 

pregnant, the baby stopped growing. That happened on 

the day that I was going to receive an antenatal care 

book,” the mother recalled. 

Although she was in deep sorrow with the 

disappointment, encouragement from the family and 

friends could finally save her. Embryo Transfer (ET) by 

Jetanin’s doctors was done again and again until the 

ninth time when Khun Phatthamon made up her mind 

that that would be the last time. 

“The ninth ET was done when I was just back from 

Switzerland. I got cough, too. Even on the day Doctor 

Yoko was going to tell me the lab result, I thought we 

might not pregnant. We arrived at the hospital later than 

Embryo Transfer (ET) is a simple procedure that follows in vitro 

fertilization (IVF) and it often considered the simplest and final 
step of the IVF process. The objective of embryo transfer is to 

facilitate conception following fertilization from the IVF procedure.
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P
robably not every family can have their hope 

to have a baby fulfilled as quickly as they want. 
However, advanced technology can eliminate 

some body conditions or limits which are different 

in each of us. 
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“I had 
trouble 
having 
a baby 
with no 
reason”

คุณพัชร์ธมน เกตุวัตถา อายุ 32 ปี   Mrs.Phatthamon Ketwattha Age 32 years
คุณกิตติวินท์ พิภพวัฒนา อายุ 30 ปี   Mr.Kittiwin Pipopwattana     Age 30 years
ด.ญ.กวินตรา พิภพวัฒนา อายุ 3 เดือน  Mrs.Kawintra Pipopwattana Age 3 monts

the appointment time but the doctor was still 

waiting to tell that we were successful this 

time. My husband and I were very glad 

because we had been trying so long.

“Being pregnant, I had to take care of 

myself even more. I did ultrasound to see the 

baby’s development almost every week, 33 

times to be exact, throughout the pregnancy 

(smile). Now the baby is three months old. 

We are still thinking if this is real. Do we really 

have it? I had been waiting for so long,” the 

brand-new mother shared the moment with 

tear of happiness. 

Not only that, the coming of Khaohom 

was just the beginning of great happiness. 

Khun Patthamon added that since she has 

got the baby, the family spends time together 

more. The father, who previously worked so 

hard, now rushes back home to stay with the 

baby. He also keeps searching for information 

about baby care. 

“All along, he was quiet and prudent, 

focusing on work only. However, since we 

have had the baby, we realize that he can do 

something else than only work and he is a 

very good father. He can do many things for 

me. Every time I get concerned, he will find 

information to explain until I’m happy. His 

mother has sacrificed her time to take care 

of the baby despite the fact that previously 

she would come to Bangkok from Phuket 

only once in a while. Everything in our family 

has been changing in a better way.  

Besides the gladness of having the baby 

girl, Khun Phatthamon recalled that, during 

the pregnancy, she was nervous all the time 

as she had experienced miscarriage before. 

Doctor Yoko gave very good advices though. 

She made herself available for consulting 

both in and out of office hours. For some 

issues that need detailed explanation, the 

doctor would always search for the information 

through textbooks and researches to fix her 

concern.  

“I feel like she did not treat me as a patient 

but as a younger sister. No matter how late 

night was, I could call her all the time. Now 

we want to have another child. Originally, we 

have been aspiring to have a big family with 

a number of children surrounding us. Four kids will do. We will 

definitely go back to Jetanin as it is quite ready for couples with 

infertility. They can provide suitable advices for every mother and 

are well-equipped with technology to enhance pregnancy and 

antenatal care. For any couples that have not been successful, 

please don’t be discouraged. Nowadays medical technology is 

very advanced. There are a large number of technologies that can 

fulfill your dream of having a baby. The only thing all mothers have 

to do is self-preparation. For me, Jetanin is the best now,”  

the fulfilled mother concluded. 
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หากครอบครัวคือสายใยแห่งความผูกพัน ลูกก็นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีผูกโยงสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าด้วยกัน 

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
จากหัวใจ

real SMileS and laughTer
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สียงของว ่า ท่ี คุณพ ่อท ่านหน่ึงดังขึ้น “ผมว ่าลูก 
เป็นส่ิงมหัศจรรย์ครับ คือพอเขามาอยู ่กับเราแล้ว  
ท�าให้เรารู ้สึกอยากจะเปล่ียนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น  
จากท่ีไม่เคยจริงจังกับชีวิตมาก ก็คิดอยากจะเป็น

ตัวอย่างท่ีดีให้กับเขา เหมือนอย่างวลีท่ีฝรั่งชอบพูดกันว่า 
“Daddy is my hero!” ถึงวันน้ีผมก็อยากเป็นฮีโร ่
ให้กับลูกของผมนะ” คุณสักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง หรือ 
คุณกู๊ด เล่าให้ฟังถึงมุมมองต่อลูกสาวตัวน้อยท่ีก�าลังจะ 
เดินทางมาสู่อ้อมกอดในช่วงหลังปีใหม่ 2561 นี้ 

“เราวางแผนไว้ว่าจะมีสักสองสามคนค่ะ อยากให้เขา 
มีเพื่อนที่เติบโตขึ้นพร้อมๆ กัน จะได้ไม่เหงา อยากเล้ียงดู
เขาแบบธรรมชาติ ไม่วางกฎเกณฑ์อะไรให้มากมาย เพราะ
เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีธรรมชาติที่ต่างกัน เลยอยากจะดูแล
เขาให้เติบโตแบบท่ีเป็นตัวเองมากท่ีสุดค่ะ” คุณสุวรรษา 
แก้วกิตติวัฒน์ หรือคุณอ็อฟ ว่าท่ีคุณแม่อารมณ์ดีเสริม 
ถึงเป้าหมายของการสร้างครอบครัวร่วมกัน

จุดเริ่มต้นแห่งรอยยิ้มและความสุข 
ย้อนกลับไปเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 คุณอ็อฟ 

และคุณกู๊ดตัดสินใจแต่งงานกันเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู ่และ 
สร้างครอบครัว แรกทีเดียวทั้งคุณอ็อฟและคุณกู๊ดเลือกมา
ปรึกษากับคุณหมอสมเจตน์ท่ีโรงพยาบาลเจตนิน เพราะ 
ท้ังคู ่เห็นลูกๆ ของเพื่อนคุณอ็อฟหลายคนน่ารักมาก  
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้ารับค�าปรึกษาจากที่นี่ “เพื่อนของคุณอ็อฟ
เป็นคนไข้ของคุณหมอสมเจตน์เหมือนกันหมดเลยครับ 
หลายคู่มากๆ น่าจะประมาณ 10 คนได้ ก็แนะน�าต่อกันมา”

“พอแต่งงานได้ 8 เดอืน ภรรยาก็ตัง้ครรภ์ครบั แต่จรงิๆ 
แล้วเราเริ่มมาปรึกษาคุณหมอมาตั้งแต่ก ่อนแต่งงาน 
คือมีการตรวจความพร้อมของร่างกาย ตรวจความเส่ียง 
ของโรค เตรียมความพร้อม และวางแผนมีบุตรตั้งแต่ 
ก่อนแต่งแล้วครับ” คุณกู๊ดเล่า

“หลังแต่งงานเราก็มาหาคุณหมอ เชค็วนัไข่ตกอยูห่ลาย
เดือนเหมือนกันค่ะ คุณหมอมักจะแนะน�าทุกคนว่า 
ให้เริ่มต้นด้วยวิธีตามธรรมชาติสัก 6 เดือนก่อน อดใจรอ 
ให้ถึงโอกาสที่เหมาะสม เบ้ืองต้นก็แนะน�าให้เราหมั่นรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และท่ีส�าคัญคือ 
ห้ามเครียด เราก็รออยู่สักพักค่ะ ตั้งใจว่าจะรออีกสักเดือน 
ถ้าน้องยังไม่มาก็จะเริ่มปรึกษาคุณหมอเพื่อหาวิธี อ่ืน  
แต่โชคดีมาก ช่วงเดือนเมษาน้องก็มาพอดี คือมาเอง 
แบบธรรมชาติเลย ยังไม่ได้มีการฉีดเชื้อหรือเริ่มปรึกษา 
เพื่อท�าวิธีอื่นเลย พี่ๆ พยาบาลยังแซวเลยว่า น้องนี่ช่างเป็น
ลูกกตัญญูนะเน่ีย ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดสตางค์”  
คุณอ็อฟเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์อย่างอารมณ์ดี

ครอบครัวกับการแบ่งปันโมเมนท์สุดประทับใจ
ณ วนัท่ีคุณหมอแจ้งว่าคุณแม่ตัง้ครรภ์แล้วแน่ๆ ท้ังสอง

เล่าถึงความรู้สึกให้ฟังว่า “เอาเข้าจริงเราดีใจมากนะ  
แต่คุณหมอก็คอยบอกว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นมาก ค่อยๆ  
ดูไปก่อน ก็ดีใจลึกๆ ที่เขาได้มาเกิดเป็นลูกของเรา” 

“ส�าหรับผม อาจจะรู ้สึกแปลกเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่ึง  
เพราะว ่าก็ก�าลังจะเปล่ียนสถานะเป ็นคุณพ ่อแล ้ว  
เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวหน่ึงของชีวิตครับ” คุณกู๊ดเผย 
ความในใจ 

“ส่วนอ็อฟ ตอนเห็นเขาครั้งแรกในอัลตร้าซาวน์ 4D  
ก็หัวเราะนะคะ เพราะว่าภาพท่ีออกมาดูตลกดี แต่ถ้าจะ 
ให้พูดถึงความตื่นเต้นในครั้งแรกท่ีรู ้ว ่ามีเขา ต้องเล่า 
อย่างน้ีค่ะ คือเราเคยโดนหลอกให้ดีใจเก้อมาครั้งหน่ึง 
เมื่อตอนประมาณเดือนพฤศจิกายน ตอนน้ันเราใช ้ 
เครื่องมือตรวจการตั้งครรภ์แบบตรวจเอง แล้วปรากฏว่า
เครือ่งมอืขึน้ขดีแบบจางๆ เพือ่นก็ฟันธงให้เราว่าขึน้ขดีอย่าง
น้ีต ้องท ้องแน ่นอนเลยเธอ แต ่ปรากฏว ่าวันรุ ่ งขึ้น 
รอบเดือนเรามาปกติ เราก็เลยอ้าว ก็ข�าที่โดนหลอก แต่พอ
เดือนพฤษภาคมเราก็ลองตรวจเองใหม่ แล้วขีดก็ขึ้นเข้ม 
ชัดเลย เราตื่นเต้นนะแต่ก็ยังไม่กล้าท่ีจะดีใจเท่าไร เพราะ
กลัวจะเก้ออีก อ็อฟก็ส่งรูปให้คุณกู๊ดดู” 

“คุณหมอ 
มักจะแนะน�า

ทุกคนว่า 
ให้เริ่มต้น 

ด้วยวิธี
ธรรมชาต ิ

ก่อนสัก 
หกเดือน 
อดใจรอ 
โอกาสที่

เหมาะสม”
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I
f a family is a bond of 

commitment, a child can 

be a miracle thing to tie all 

the member together. 

“ตอนน้ันผมกับครอบครัวอยู่กันท่ีโรงพยาบาลเพราะ
คุณพ่อผมประสบอุบัติเหตุ ผมเห็นรูปท่ีภรรยาส่งมาให้ดู
วินาทีแรกก็อึ้งครับ แล้วก็เลยรีบบอกให้พี่สาวพาภรรยา 
ไปตรวจอกีครัง้เพือ่ความชวัร์ พอทราบผลเลือดว่าตัง้ครรภ์ 
ผมกับครอบครัวดีใจมากเลยครับ ผมรีบบอกกับคุณพ่อ 
ท่ีป่วยอยู ่เลยว่าให้รีบแข็งแรงเพื่อเตรียมตัวเป็นอากง 
เล้ียงหลานนะครับ” คุณกุ๊ดเล่าด้วยความดีใจ

ความเอาใจใส่และค�าแนะน�า ประทับใจไม่ลืม 
หลังจากทราบข่าวดีเรื่องตั้งครรภ์ ว่าท่ีคุณพ่อคุณแม ่

ท้ังสองก็พากันมาตรวจและรับปรึกษากับคุณหมอสมเจตน์
อย่างเป็นทางการ “เราเลือกมาท่ีน่ีและเลือกปรึกษากับ 
คุณหมอสมเจตน์โดยเฉพาะตามค�าแนะน�าของเพื่อนๆ  
พอมาได้เจอตัวจริง เราก็ยิ่งประทับใจ คือคุณหมอ 
คอยเอาใจใส่ดูแล มีเวลาให้เราเสมอ คอยเป็นก�าลังใจ  
คอยอธิบายให้ความรู ้ ให้ค�าแนะน�าแก่เราในทุกเรื่อง  
เหมือนเราเป็นเพ่ือน เป็นคนในครอบครัวของคุณหมอ 
เลยค่ะ ถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาเร่ืองลูก เราก็จะแนะน�าให้ 
มาหาคุณหมอเหมือนกัน แล้วเราก็มักจะเจอเพื่อนระหว่าง
ท่ีมาหาคุณหมออยู่เสมอเลยค่ะ อบอุ่นมาก” คุณอ็อฟ 
กล่าวอย่างซาบซึ้งใจ 

คุณอ็อฟและคุณกู๊ดยังฝากท้ิงท้ายส�าหรับคู ่สมรส 
ท่านอื่นๆ ว่า “ผมมองว่าเรื่องการมีบุตรนั้นมีองค์ประกอบ
หลายอย่างเป็นจุดเริ่มต้นครับ ท้ังความพร้อมของสามี
ภรรยา และอื่นๆ เช่น โชคชะตา แต่ผมอยากให้ทุกคนทุกคู่
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตดิกีว่า อย่าไปเครยีดหรอืวติก
กังวลมากจนเกินไป แล้วท่ีเจตนินก็เป็นอีกทางเลือกท่ีดี 
และน่าสนใจส�าหรับบางคู่ท่ีอาจจะมีบุตรยากนะครับ  
ผมและภรรยาขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคู่ทุกคนท่ีอยาก 
จะมีบุตรได้ประสบความส�าเร็จในส่ิงที่ปรารถนานะครับ” 

“I think a baby is a miracle. When it is with us, it makes us intent 

to improve ourselves. Previously, I never took life seriously.  

Now I want to be my child’s good role model like the English  

saying ‘Daddy is my hero!”. To date, I prefer to be my child’s hero,”  

Mr.Sakkaphant ‘Good’ Meklersuewong, a father to be shared his 

view about his baby girl who is on her way to the family and due 

to arrive shortly after this New Year. 

“We plan to have two or three children, wanting them to be 

friends and grow up together so they will not feel lonely. We want 

to raise them up naturally without too many rules. We believe that 

all children have their own characters. We want to raise them up 

to be themselves the most,” Ms.Suwatsa “Off”  Kaewkittiwat,  

a mother to be who are always in a good temper added about the 

family’s goal. 

The beginning of big smiles and happiness

Back to 22 August 2017, Off and Good decided to tie the knot 

to start a couple life and build their own family. Initially, both of 

them chose to consult with Dr.Somjate at Jetanin Hospital, seeing 

lovely children of Off’s friends, who, most of them, had a 

consultation with the hospital.. “Off’s friends were all Dr Somjate’s 

patients. There were several couples, about 10, coming here by 

word of mouth.”

 “At our eighth month of marriage, Off got pregnant. Actually 

we started consulting with the doctor before our marriage. We 

had checked our physical fitness and disease risk, prepared 

ourselves, and made a plan to have a child before we got married,” 

said Good.  

“After we had got married, we came to see the doctor.  

We kept checking the days of ovulation for months. The doctor 

often suggested every couple to start with the natural method for 

six months and wait for a good chance. Basically, he suggested 

us to maintain the good health and take enough rest, and,  

most importantly, don’t be stressed. We waited for a big while. 

Then we reached the point that we would wait for just another 

month. If a baby did not come, we would consult with the doctor 

to find other ways. Fortunately, in April, the baby came, naturally. 

We had not got sperm injection or even started the consultation. 

The nurses here even teased us that the baby was a good child, 

helping its parents save money,” Off cheerfully told about the 

beginning of the pregnancy. 
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for fear that I would get embarrassed again. 

I sent the kit’s picture to Good anyway.”

“ At that time, I was with my family at a 

hospital because my dad got an accident. 

When I saw the picture, at the first second, 

I was stunned. Then I told my elder sister to 

take Off to get certain examination to make 

sure. When I knew the blood result was 

positive, my family and I were so glad. I 

rushed to tell my dad who was sick to get 

well soon so that he could prepare himself 

to be a grandfather and take care of a 

grandchild,” Good shared the moment with 

gladness. 

Good care and 

advices are unforgettable

After knowing the good news, the 

parents to be came to see Dr.Somjate to 

have official examination and advices.  

“We chose to come here and chose to 

consul t  Dr .Somjate speci f ica l ly  as  

suggested by our friends. When we met  

the doctor in person, we were even more 

impressed. He took very good care of us, 

always made time for us, gave good 

explanation and knowledge, and gave 

advices for every issue like we were his 

friends and family members. If our friends 

are seeking advices from us about 

pregnancy, we will recommend them to see 

the doctor, too. We also met many new 

friends along when we came to see the 

doctor. So nice,” Off said with appreciation. 

Off and Good, before ending the 

conversation, left a message to other 

couples that “from my perspective, having a 

child relies on several factors at the 

beginning. Those include a couple’s 

readiness and other things, such as fate. 

However, I suggest every couple should let 

it be naturally. Don’t be stressed or worry too 

much. Additionally, Jetanin can be a good 

and interesting choice for some couples who 

are encountering infertility. My wife and I 

would like to give support and encourage for 

every couple who wants to have children to 

gain success as you wish.” 

คุณสักกะพันธ์ุ เมฆเลอสรวง   อายุ 36 ปี Mr.Sakkaphant Meklersuewong    Age 36 year 
คุณสุวรรษา แก้วกิตติวัฒน์    อายุ 33 ปี Ms.Suwatsa Kaewkittiwat               Age 33 year

Family and impressive moment sharing

On the day that the doctor confirmed the pregnancy, the couple 

told about their feeling back then that “we were really glad, truely,  

but the doctor told us not to be too excited and to keep monitoring 

first. Deep in our hearts, we were so glad to have the baby.”

 “For me, it is kind of strange feeling since I am going to be a father. 

It’s another step of life,” Good revealed his feeling. 

“For me, when I first saw the baby through a 4D ultrasound, I laughed 

as the picture looked funny. But if you ask about the excitement when 

I first knew that I had it, let me share this. We was tricked to be vainly 

glad in November last year. At that time, we used a home pregnancy 

test kit and the result vaguely appeared to be positive. My friend 

confirmed that the kit displaying two lines meant you were pregnant. 

However, on the next day, my menstruation came as usual. I felt quite 

hilarious getting tricked. Then, in May, I did the test again, I saw the 

lines that were quite dark. I was excited but did not dare to be too glad 

“To date, I want to be 

my child’s hero” 
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ตอนน้ีค�าว่า “สเตม็เซลล์” (Stem Cell) 
หรือเซลล์ต้นก�าเนิด ถกูน�ามาพูดถงึ 

ให้ ได้ยินกันมากข้ึน ไม่ว่าจะในทาง 

การแพทย์เพื่อใช้รักษาโรค ถึงข้ัน 

มีการเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดจากสายสะดือเด็ก 

หลังคลอด หรือทางเวชส�าอาง ท่ีน�าไปใช ้ 
เพื่อความสวยความงาม 

สเต็มเซลล์  
เซลล์แห่ง
ความหวัง
STeM cell, 

The cell Of hOpe

“การเก็บ 

สเต็มเซลล์
เป็นการ 

คาดการณ์
เพื่ออนาคต”

ท�าความเข้าใจสเต็มเซลล์ 
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นก�าเนิด มีหน้าท่ีส�าคัญในการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวน 

และเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนเซลล์ที่เส่ือมสภาพในร่างกาย
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ เซลล์ต้นก�าเนิดท่ีแยกได้จากตัวอ่อน และเซลล์ต้นก�าเนิด 

ที่แยกได้จากส่ิงมีชีวิตโตเต็มวัย หรือจากเนื้อเยื่อ 
คุณสมบัตขิองเซลล์ท้ัง 2 ประเภทมคีวามแตกต่างกัน เซลล์ต้นก�าเนิดจากตวัอ่อน 

สามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย เช่น เซลล์ผิวหนัง  
สมอง หัวใจ กล้ามเน้ือ และเซลล์เมด็เลือด ส่วนเซลล์ต้นก�าเนิดจากตวัเตม็วยัสามารถ 
เปล่ียนไปเป็นเซลล์เฉพาะในเน้ือเยือ่น้ันๆ เช่น สเตม็เซลล์ของเลือด สามารถเปล่ียนเป็น 
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด
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เก็บสเต็มเซลล์ของตัวเองจ�าเป็นหรือไม่?
มีหลายแห ่งเสนอโปรแกรมเก็บเซลล ์ต ้นก�าเนิดจากทารกแรกคลอด  

เพื่อเป็นทางเลือกของการรักษาโรค แต่ก็เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซ่ึงต้องใช้ 
วจิารณญาณในการพจิารณา เพราะการเก็บสเต็มเซลล์หรือคุณสมบัตขิองสเตม็เซลล์ 
ก็ยังเป็นเรื่องผู้คนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ

งานประชุมวิชาการระดับโลก ท่ีจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
สัมมนาทางแพทย์ Cord Blood World Europe 2017 เสวนาหัวข้อ An Effective  
Logistical Case Study for Stem Cell Collection, Storage and Use  
in Thailand เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการเก็บสเต็มเซล์ท่ีถูกต้องปลอดภัย  
และสามารถน�าไปรักษาโรคได้ นับตั้งแต่เริ่มเก็บสเต็มเซลล์จากห้องคลอด 
หรือห้องผ่าตัด ซึ่งการละลายสเต็มเซลล์มี 2 แบบ คือ

1. ใช้ถังขนส่งสเต็มเซลล์ในภาวะแช่แข็ง 
ไปท�าการละลายถึงข้างเตียงผู้ป่วย และใช้กับ 
ผู ้ป่วยทันที ข้อดีของการท�าละลายวิธีน้ีคือ
รวดเร็ว อัตรามีชีวิตเซลล์สูงที่สุด

2. น�าสเตม็เซลล์มาละลายในห้องปฏิบัตกิาร 
ก ่อนน�าไปใช ้ กับผู ้ป ่วย ข ้อดีคือลดภาวะ 
แทรกซ้อนจากน�า้ยาท่ีใช้ในการแช่แขง็สเต็มเซลล์ 

อย่างไรก็ตามในเวลาน้ียังไม่มีข ้อบ่งใช้ 
ในการน�าเซลล์ต้นก�าเนิดท่ีเก็บแช่แข็งไว้มาใช้ 
รักษาตนเอง อย่าง โรคอัลไซเมอร์ เบาหวาน  
โรคหัวใจ อัมพาต ปัจจุบันก็สามารถสร้างเซลล์ 
ตัวอ่อนเฉพาะบุคคลจากเซลล์ร่างกายชนิดใด 
และสามารถเก็บเซลล์จากผู้ป่วยในช่วงเวลาใดก็ได้  
ไม่จ�าเป็นต้องเก็บรักษาไว้นาน สรุปคือ ไม่ต้อง 
อาศัยเซลล์จากสายสะดือ (ท่ีเก็บแช่แข็งไว้)  
โดยเรียกวิธีน้ีว่า Cellular Reprogramming  
หรอืการสร้าง iPS cells (Induced Pluripotent  
Stem Cells) 

มโีรคท่ีรกัษาได้ด้วยสเตม็เซลล์ อย่างโรคเลือด 
หรือโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม 
ในระบบเลือด แต่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยแหล่งเซลล์ 
ต้นก�าเนิดจากผู ้บริจาครายอื่นๆ ไม ่ได ้ใช  ้
เซลล์ต้นก�าเนิดของผู้ป่วย เพราะมคีวามผิดปกติ 
ทางพนัธุกรรมดงักล่าวอยู ่ไม่สามารถน�ามารกัษาได้ 

ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ จริงหรือหลอก?
ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ห้ามใช้เซลล์หรอืเน้ือเยือ่ หรอืผลิตภณัฑ์ 
จากร่างกายมนุษย์ เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส�าอาง 
ท�าให้หลายผลิตภัณฑ์เล่ียงไปใช้ข้อความอื่น 
ในการโฆษณา เช่น เซรัมหรือครีมที่มีส่วนผสม 
จากสเต็มเซลล์รกแกะ หรือมีส่วนผสมจาก 
สเตม็เซลล์จากพืช 

สารท่ีอ้างว่าสกัดมาจากสเต็มเซลล์จากพืช 
แท้ท่ีจรงิแล้วเป็นสารเคมท่ีีพืชสร้างขึน้ ซ่ึงอาจจะ 
ได้ผลในการใช้จรงิ เช่น มส่ีวนประกอบของวติามนิซี 
หรือกรดผลไม้บางชนิด แต่นั่นไม่ใช่สารจาก 
สเต็มเซลล์แต่อย่างใด 

สรรพคุณท่ีอวดอ ้างเชื่อถือได ้หรือไม  ่
ให้สังเกตด้วยหลักการง่ายๆ เช่น สารท่ีผลิต 
ออกมาจากเซลล์ต้นก�าเนิดท่ีคาดว่าอาจจะม ี
ส่วนช่วยในความสวยความงาม คือโปรตีน 
ท่ีหล่ังออกมาจากเซลล์ต้นก�าเนิด ซึ่งส่วนมาก 
เป็นสารช่วยการเจริญเติบโต (Growth factor)  
หรือสารพวกไซโตไคน์ (Cytokine) สารเหล่านี ้
จะสลายตวัในอณุหภมูห้ิองได้เรว็มากและสูญเสีย 
สภาพเพียง 1-2 วัน ถึงแม้ว่าจะเก็บแช่แข็ง 
ก็ไม่เหมาะสมในการเก็บรกัษา เพราะการละลาย
ออกมาใช ้งานจะท�าให ้โปรตีนเส่ือมสภาพ 
ได้เช่นกัน
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Get to know stem cell

Stem cells have the remarkable potential 

to develop into many different cell types to 

replace worn out cellsin the body. 

Stem cells can be divided into two main 

types: embryonic stem cells and tissue-

specific stem cells or adult stem cells.

T h e  t w o  t y p e s  h a v e  d i f f e r e n t 

characteristics. Embryonic stem cells can 

transform into almost everycell type in the 

body, such as a skin cell, a brain cell, a heart 

cell, a muscle cell, and a blood cell. In 

themeantime, adult stem cells can develop 

to be a specific tissue. For instance, blood 

stem cells can develop to be red blood cells, 

white blood cells and platelets. 

R
ecently, we have heard 

of the word ‘stem cell’ 
a lot as it is collected 

from a baby’s umbili-
cal cord for medical use and it 

is used in cosmetic for beau-

tyenhancement. 

Is it important to collect your own 

stem cells?

Several businesses offer a newborn stem 

cellcollection programme as an alternative 

treatment.However, this is just anticipation 

that needs careful consideration as most 

people are still lack of understanding in either 

stem cell collection or stem cellproperties.

‘Cord Blood World Europe 2017’,  

a global medical seminar held in London, 

England, of which the main topicwas ‘An 

Effective Logistical Case Study for Stem Cell 

Collection, Storage and Use in Thailand’  

aims to provide knowledge about safety 

procedures of stem cell collection for disease 

treatment. Stem cell collection procedures 

start in a labour room or an operation room. 

There are two ways of stem cell defrosting:

1. Defrosting frozen stem cells beside a 

patient’s bedand spontaneously using them 

with the patient. This rapid defrosting can 

keep the rate of alive stem cells. 

2. Defrosting stem cells in a laboratory 

before usingthem with a patient. This way 

can reduce complicationfrom the solution 

used to freeze stem cells. 

However, at this time, there is no usage 

indicationfor using frozen stem cells for own 

treatment. For thetreatment of diseases, 

such as Alzheimer’s, diabetes, heart disease, 

and paralysis, embryonic stem cell can be 

generated from a person’s specific cells and 

can be collected from a patient anytime. It is 

not necessary to store stem cells for verylong 

time. Let’s say we do not have to rely on the 

stem cells from umbilical cord (that is frozen). 

This way is called ‘cellular reprogramming’ 

or iPS cells (Induced Pluripotent Stem Cells)

Diseases that can be treated by stem 

cells include some blood diseases or genetic 

diseases caused by blood disorder. Mostly, 

however, the stem cellsare derived from 

donators, not the patients themselves since 

their stem cells contain genetic disorder. 



“Substances claimed to be  

extracted from plant stem cells  

are actually the chemical  

substances generated by the plants” 

Stem cell products, true or false?

Food and Drug Administration suggests that any 

cells, tissues, or products derived from a human body 

are not allowed to use in cosmetics. 

Avoiding this regulation, several products use other 

wordings for advertisement, such as serum or cream 

containing stem cells from sheep placenta or plants.

Substances claimed to be extracted from plant stem 

cells are actually thechemical substances generated by 

theplants. Such substances, such as vitamin c or some 

fruit acids, might really work, but they are not substances 

from stem cell at all. 

To check whether the claimed stem cell properties 

are trustworthy or not, there areseveral ways to notice. 

For example, for the substances generated from stem 

cells claimed to help beauty enhancement, they should 

be the protein oozing from stem cells. Mostly they are 

growth factors orcytokine. These substances will dissolve 

rapidly in room temperature and deform within 1-2 

days. Although they are frozen, it is not suitable for 

storage as defrosting can deteriorate their quality. 

“I had 
trouble 
having 
a baby 
with no 
reason”
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ต่อไปผู้คนจะเลิกพกกระเป๋า 

สตางค ์  จ ะ ไม ่ ใ ช ้ เ งินสด 

ในการจับจ่าย แต่ทุกคนจะมี 
“กระเป๋าเงินออนไลน์” 

อ�านาจการจับจ่ายจะย้ายมาอยู่ใน 

โลกออนไลน์ ซ่ึงเป็นอิทธิพลของ 

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า การธนาคาร 
และธุรกิจต่างๆ ก็พร้อมท่ีจะเดินหน้า 

รองรับและผลักดันการใช้จ่ายเหล่าน้ี
ด้วยระบบดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ

สังคมไร้เงินสด
caShleSS SOcieTy

ปรากฎการณ์น้ี ส่งผลให้เกิด “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) คือ สังคมท่ีจะไม่ใช้เงินสด 
ไม่มีขั้นต�่าในการจ่าย จะซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค จ่ายค่าน�้า ค่าไฟ ค่ารถ ค่าบริการต่างๆ  
แม้กระท่ังบริจาคเงินก็มีการวาง QR Code ให้สแกน เรียกว่าทุกส่ิงอย่างท่ีเคยใช้เงินสด  
จะเปล่ียนมาอยูใ่นบัตรใบเล็กๆ เพียงไม่ก่ีใบ อย่างบัตรเครดติ เดบิต รวมไปถงึ  Mobile Banking,  
QR Code, Application

ดูเหมือนว่า การไม่ใช้เงินสด ไม่ต้องพกเงินเป็นฟ่อนๆ จะเอื้ออ�านวยความสะดวกสบาย 
ให้แก่ผู้ใช้ มีผลการวิจัยและการส�ารวจความคิดเห็นมาสนับสนุน 

จากการส�ารวจความคิดเห็นทางออนไลน์ โดย ING ผู้ให้บริการด้านการธนาคาร การเงิน  
ประกันภัย และการบริหารสินทรัพย์ ในปี 2017 คนในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย 
ประมาณ 1,000 คน พบว่า 1 ใน 3 พร้อมจะเลิกใช้เงินสด ในการช�าระค่าสินค้าและบริการ 
ปัจจุบันคนยุโรปราว 1 ใน 5 (21%) แทบจะไม่ได้ใช้เงินสด

ในประเทศอังกฤษประชาชนนิยมช�าระเงินด้วยระบบ Contactless Payment มากข้ึน  
มยีอดเงิน 7.75 พนัล้านปอนด์ ในปี 2015 เป็น 25.2 พนัล้านปอนด์ ในปี 2016 ซ่ึงเป็นการช�าระเงิน 
โดยใช้บัตรหรือโทรศัพท์มือถือแตะ สัมผัสกับเครื่องจ่ายเงิน เพ่ือจ่ายค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน  
รถเมล์ หรือการซื้อสินค้าและบริการ 
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มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า การท่ีสังคม 
เปล่ียนเป็นสังคมไร้เงินสด มีข้อดีไม่น้อย  
ท�าให้สามารถจับจ่ายใช ้สอยง ่ายมากขึ้น  
รฐับาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึน้ รวมถงึสามารถ 
เก็บภาษีร้านค้าออนไลน์ได้ดขีึน้ มเีงนิไปลงทุน 
พัฒนาประเทศ มีผลช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ 
เติบโต 

การยกเลิกใช้เงินสดยังช่วยลดต้นทุน 
ในการพิมพ์ธนบัตรหรือผลิตเหรียญกษาปณ์ 
ซ่ึงเหรียญบางชนิดมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า 
มูลค่าของมันในตลาดเสียอีก อีกท้ังสามารถ 
ลดต้นทุนการบริหารธนบัตรและเหรียญ 
ในระบบได้ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อย

ข้อเสียของสังคมไร้เงินสดก็มีเหมือนกัน  
ใช ่ ว ่ า ทุกคนจะปรับ เป ล่ียนพฤติ กรรม 
ตามเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าไปอย่างไวได้ทัน  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนท่ีไม่มีโอกาสเข้าถึง 
ระบบบรกิารของธนาคารอาจจะประสบปัญหา 

หากระบบน้ีถูกน�ามาใช้จริงๆ การใช้จ่าย 
ที่ไม่ได้เห็น ไม่ได้สัมผัสเงินจริงๆ อาจเกิดการ 
พล้ังเผลอใช้จ่ายฟุม่เฟือย การใช้ง่ายจ่ายคล่อง 
อาจท�าให้เกิดปัญหาเรื่องเงิน จนเป็นการเพิ่ม 
ภาระหนี้สินให้หนักกว่าที่เป็นอยู่

อกีเรือ่ง คือ เส่ียงเกิดอาชญากรรมการเงิน
ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

Financial Fraud Action UK หน่วยงาน 
ดูแลการฉ้อโกงทางการเงินพบว่า เมื่อปี 2016 
การฉ ้อโกงผ ่านการช�าระเงินด ้วยระบบ  
Contactless Payment มมีลูค่า 7 ล้านปอนด์ 
หรือเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านปอนด์ จากปี 2015 

การเกิดขึ้นของสังคมไร้เงินสด ยังต้อง 
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป พร้อมกับเทคโนโลยี 
ท่ีจะพฒันามาอดุทุกรอยรัว่ของธรุกรรมการเงิน 
รวมถึงผู้คนในสังคมจะต้องมีภูมิคุ้มกันอ�านาจ
การจับจ่ายท่ีเพียง แตะ สแกน แสนง่ายดาย 
ก็เสร็จส้ินการซื้อขายแล้ว 

“การยกเลิกใช้เงินสดช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตร
หรือผลิตเหรียญกษาปณ์ ซ่ึงเหรียญบางชนิดมีต้นทุน
การผลิตสูงกว่ามูลค่าของมันในตลาดเสียอีก”

I
n the near future, people will quit carrying their wallets along. 
They will not use cash, but all of them will have ‘online wallets’.
The pendulum of spending power will swing to the online 

world as a result of advanced technology. Ready to support 

this change, banks and businesses are endeavouring to stimulate 

digital payment via mobile phones. 

This phenomenon has resulted in ‘cashless society’, a society that does not use cash  

and no minimum payment is required. By this mean, you can pay for consumer products, 

water and electricity bills, transportation and any service fees, and even donation. All you  

have to do is scanning the provided QR Codes. Let’s say everything used to be paid  

by cash can be paid by some small cards, such as credit and debit cards, including mobile  

banking, QR Code and applications

It seems like being cashless, with no need to carry a large amount of cash, can facilitate 

spenders more. There are researches and surveys support this idea, too.

An online survey by ING, bank, financial, insurance, and asset management service 

provider, suggests that, in 2017, among 1,000 Europeans, Americans, and Australians, 

one third are ready to quit using cash to pay for products and services. In current,  

one fifth of European citizens (21%) rarely use cash. 

In England, people prefer to make payment by contactless payment systems more.  

In 2015, payment under the systems valued 7.75 billion pound and increased to 25.2 billion 

pound in 2016. The contactless payment systems mean that users can tap a card or  

a mobile phone on a payment machine to pay subway and bus fares, products, and services.

Several studies indicate that as societies are turning to be cashless, one of its good  

things is we can spend more easily. Governments can collect more tax as well as collect 

tax from online shops. As a result, the governments have more funds to develop  

their countries. That also helps stimulate economies. 

Being cashless also helps reduce cost of banknote printing or coin making.  

Some types of coin has production cost higher than their values in the market. Besides, 

being cashless can reduce cost of banknote and coin administration. 

However, a cashless society has weak points, too. Not everyone can catch up with  

the rapidly changing technology. Some groups of people, especially senior and those  

who have no opportunity to access banking services might have problems.

If this cashless system is really applied, to pay non-physically, might cause  

overspending. Easy spending might lead to financial problems and increase debt. 

Another concern is it might cause financial crime. 

F inancial  Fraud Act ion UK, an agency overseeing f inancial  f raud,  

found that in 2016 fraud through the contactless payment systems 

valued seven million pound, increasing 4.2 million pound from 2015. 

The cashless societies are gradually growing in l ine with  

technologies that will be developed to close the system’s loopholes. 

In the meantime, people in the societies have to be immunized  

against the power of spending where you need to only tap  

and scan to complete the buys. 
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โรงพยาบาลเจตนินร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ
● เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 “โรงพยาบาลเจตนิน” ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะ 
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
● On the 12

th
 of September 2017, Jetanin Hospital co-hosted religious ceremonies of monks delivering special prayers 

dedicated to the late King Bhumibol Adulyadesh to express gratitude towards the beloved monarch and perform good deed 

in his honor. Present at the royal ceremonies at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace were Pol.Gen.Dr.Jongjate 

Aojanepong, President of Jetanin Hospital, Khun Usanee Jetsawangsri, Director of Jetanin hospital, together with management, 

doctor and staff of Jetanin Hospital.

The BirThday ParTy for  

Khun usanee JeTsawangsri,  

direcTor of JeTanin insTiTuTe

● เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์  
ประธานกรรมการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้เป็นประธาน 
จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้กับ คุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี  
ผู้อ�านวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล  
เจ้าหน้าท่ี และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับค่ัง 
และมีการแสดงเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
● On the 2

nd
 of October 2017, Jetanin Institute leaded by Pol.

Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, President of Jetanin Institute for 

Assisted Reproduction, a birthday party for Khun Usanee 

Jetsawangsri Director of Jetanin Institute. Doctors, nurses, staffs, 

and guests joined the occasion to congratulate her birthday.

“hand hygienic saves Life” 

Training

● คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ ได้จัดฝึกอบรมล้างมือ 
“Hand Washing Day 2017” ให้กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์รักษา 
ผู้มีบุตรยากเจตนิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ เอ  
ในวันที่ 27 และ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมมากมาย 
อาทิ ตอบค�าถามชงิรางวลั ประกวดแต่งค�าขวญัการล้างมอื และ 
ประกวดการเต้นประกอบเพลง
● On the 27

th
 and 29

th
 of November 2017, Jetanin 

Institute held our annual training session for ‘Hand 

Hygienic Saves Life’ for staffs by Jetanin’s Infection 

Control Committee at level 4, Jetapong A. 
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Basic KnowLedge in medicaL assisTed 

reProducTion TechnoLogy (arT) services for 

inTerPreTers and PaTienT referraL agencies

● เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้จัดอบรมให้ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ส�าหรับล่ามและเอเจนซ่ี เพื่อให้ 
ความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานในขัน้ตอนการรกัษาผู้มีบุตรยากอย่างถกูต้อง ซ่ึงโครงการ
การจัดอบรมมีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2560
● On the 6

th
 of December 2017, 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.

iso 9001: 2015

● ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการประชุมตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 (Surveillance 
visit and Upgrade version) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2560 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเจตนิน
● Jetanin Institute for Assisted Reproduction has the 

meeting to monitor the quality system ISO 9001: 2015 

(Surveillance visit and Upgrade version) on 28
th 

November 2017 by United Registrar of Systems Ltd. 

(URS) – at Meeting Room, Jetanin Building. 

Basic Life suPPorT & aed 

Training To JeTanin’s sTaff.

● การฝึกอบรมประจ�าปี หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ  ของโรงพยาบาลเจตนิน 
โดย พ.ว.ศิริบังอร พลชา พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม 
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) และศูนย์คุณภาพโรงพยาบาล
เจตนิน เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธท่ี 11 และ 13 
พฤศจิกายน 2560
● On 11

th
 and 3

rd
 of December 2017, we held our 

annual training for Basic Life Support (BLS) in theory 

and practice for for Jetanin’s staffs, held by 

Sir ibang-orn Pholcha (Registered Nurse) 

accompanied by Jetanin’s quality department  

who have trained in Advance Cardiac Life Support. 

The new year 2016 ParTy 

“JeTanin sweeTy LoLLiPoP”
● ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที และไทย สเตมไลฟ ์
จัดปาร์ตี้ในธีม “Jetanin Sweety Lollipop” ฉลองปีใหม่ 2018 มีกิจกรรม
และการแสดงมากมาย พร้อมท้ังมินิคอนเสิรต์จากเฉลียง และ เดอะ พาเลซ  
ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
● Jetanin Institute, Superior A.R.T., and Thai Stem Life celebrated 

the New Year party 2018 in the theme of “Jetanin Sweety Lollipop” 

with cool activities and awesome show plus mini concert of The 

Palace and Cha-Liang at Crystal Hall, Plaza Athenee Bangkok, A 

Royal Meridien Hotel Bangkok on 16
th
 December 2017.



 

 




