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eDiTor’s TALK

เหตุผล- 
ความรู้สึก 

ล้วนมา 
จากสมอง

RATIONALITY 
AND EMOTION 

BOTH STEM 
FROM THE BRAIN

“สมอง” ศนูย์ปฏบิตักิารส�าคญัของร่างกาย 
ท�าหน้าทีค่วบคุมการท�างานของระบบประสาท
และอวยัวะต่างๆ ทัง้ยงัมบีทบาทส�าคญัในการ
ควบคมุพฤตกิรรม อารมณ์ ความคิด ความรูส้กึ
ของเราทัง้หมดด้วย สมองนับเป็นอวยัวะส�าคัญ 
ล�าดับต้นๆ ของร่างกาย เราจึงควรดูแลสมอง 
ให้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยรับประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
หมัน่ฝึกคดิพฒันาสมองอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้
ศนูย์ปฏบิตักิารส�าคญัของร่างกายนีอ้ยูคู่ก่บัเรา 
ไปอย่างยาวนาน 

Jetanin Journal ฉบับน้ี จงึขอน�าเสนอ 
เรือ่งราวของสมองในแง่มมุต่างๆ อาท ิโรคเกีย่วกบั 
ความบกพร่องทางสมอง ทัง้ ไบโพลา อลัไซเมอร์ 
และท�าความเข้าใจอาการเบื้องต้นของโรค 
สัญญาณเตือนส�าหรับผู้มีบุตรยากจากโรค 
เน้ืองอกต่อมใต้สมอง, อาการเตอืนเม่ือเข้าสู่
ภาวะสมองเส่ือม เป็นต้น

นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับสมองแล้ว ยังมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมาย  
เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนที่ส่งผลต่อ 
การมีบุตรยาก คอลัมน์ไขข้อข้องใจการใช้ยา
รกัษาภาวะมบุีตรยากสามารถเพิม่ความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งหรือไม่ และมหัศจรรย์
ดนตรบี�าบัด การใช้กจิกรรมดนตร ีทัง้เล่น ร้อง 
ฟัง ช่วยบ�าบดัความเจบ็ป่วย ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
อารมณ์ สติปัญญา ทั้งช่วยลดความเครียด  
ความวิตกกงัวล ลดอาการปวดเร้ือรงั ลดภาวะ 
ซมึเศร้า บ�าบดัอาการนอนไม่หลบั และควบคมุ
จงัหวะการเต้นของหวัใจได้อกีด้วย 

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่เราทุกคนควร 
ให้ความส�าคัญและใส่ใจดูแลอยู่เสมอ “ซ่อม”  
หรือการดูแลรักษาจึงนับเป็นทางออกของ 
การเยยีวยาโรคและภาวะบกพร่องของสขุภาพ
หนทางหนึง่ แต่การ “สร้าง” สขุภาวะร่างกาย 
ท่ีดีและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
ตัง้แต่วันนี ้ จงึนบัเป็นสิง่ส�าคญัและมีประโยชน์
มากกว่า เริม่ง่ายๆ ด้วยตวัคณุเองโดยใช้วธีิการ 
“สร้างน�าซ่อม” มาเป็นแนวทางในการสร้างเสริม 
สขุภาวะทีด่ขีองตนเอง 

แล้วมามีสุขภาพสมองและร่างกายที่ด ี
ไปด้วยกนันะคะ let’s be healthy!

อุษณย์ี เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri
editor-in-Chief

“Brain” is the control center of the body, 
conducting the functions of the nervous 
system and organs. It also plays a big part 
in controlling all our behaviors, thoughts, 
emotions, and feelings. As the brain is one 
of the vital organs, you should always take 
care of it to make sure it can function 
properly. To do so, you should eat healthily, 
have enough rest, and keep the brain 
active. This will ensure the longevity of your 
body’s command center. 

This issue of Jetanin Journal presents 
you different articles about the brain which 
include the background information about 
brain-related disorders like Bipolar 
Disorder and Alzheimer’s Disease, A 
Sign of Infertility from Pituitary 
Adenoma., and Signs of Dementia, etc.

In addition to these brain articles, we 
also provide you with a lot of informative 
healthcare articles like How Does Obesity 
affect Sperm Quality? Does Infertility 
Medication Put You at Risk of Developing 
Cancer? and The Miracle of Music 
Therapy, which utilizes playing, singing, 
and listening to music as remedies to 
relieve pain and help rejuvenate the body 
and the mind. Music also reduces stress, 
anxiety, and depression. It also alleviates 
chronic pain, cure insomnia, and even 
control the heartbeat pace. 

Because health should be our priority, 
it is important to ‘maintain’ it as it is one of 
the keys to curing diseases and disorders. 
However, it is even more important to 
‘develop’ a good health condition  
and good attitude towards health 
consciousness. Start today by focusing  
on ‘developing over maintaining’ as a 
principle for sustainable good health. 

Let’s be healthy physically and 
mentally! 
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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
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live SMART

บโพลาร์ หรือบางคนอาจเรียกว่าโรค “คนสองบุคลิก” ที่เมื่อเสียใจก็เสียใจสุดๆ แต่เมื่อดีใจก็ดีใจจนโอเวอร์ 
จากงานวิจัยพบว่า คนเรามีโอกาสป่วยเป็นโรคอารมณ์สองข้ัวได้ประมาณ 1% การท่ีมีความเข้าใจโรคน้ี 
จะมีประโยชน์ในการป้องกันและดูแลคนรอบข้างที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคได้

ไบโพลาร์ - คนสองบุคลิก
BIpOLAR –THE DISORDER OF TwO pOLES

| 8 | www.jetanin.com
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โรคอารมณ์สองขั้วมีลักษณะของอารมณ์และพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงอย ่างแตกต ่างสองแบบ คือ 1.ช ่วงซึมเศร ้า 
(Depressive episode) ที่ เป ็นนานอย่างน้อยสองสัปดาห์  
(รายละเอียดในบทความโรคซึมเศร้า) 2.มีลักษณะคึกคัก
พลุ่งพล่าน ที่เรียกว่าเมเนีย (Mania หรือ Manic 
episode)

ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์อารมณ์จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆ
▶ ช่วงที่ว่านี้คือเป็นสัปดาห์ ไม่ใช่เป็นช่ัวโมง
หรือวันสองวัน
▶ โดยเป็นอาจเป็นลักษณะซึมเศร้า ตามด้วย
ช่วงเวลาที่เป็น “ปกติ” ดี เป็นคนเดิมของเขา 
จากน้ันอาจเกิดอาการแบบเมเนียขึ้นมา
▶ โดยโรคไบโพลาร์ต้องมีช่วงเมเนียแต่อาจจะมี 
ช่วงซึมเศร้าหรือไม่ก็ได้
▶ บางคนแสดงอาการซึมเศร้าก่อน ต่อมาค่อยแสดงอาการเมเนีย 
การวินิจฉัยจึงเปลี่ยนจากโรคซึมเศร้าเป็นโรคไบโพลาร์
▶ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการซึมเศร้าก่อนมากกว่า

อาการหลักที่สังเกตได้
ไม่ว่าความคิด ความมั่นใจ การพูด “ล้น” ไปหมด (โดยที่ 

แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้) แต่มักไม่เกิดผลดี เพราะมาจากสมอง 
ที่ก�าลังปั่นป่วน เราอาจเคยเห็นเพื่อนๆ หรือคนรอบข้างที่อยู่ดีๆ ก็
ขยันท�างานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บางคนดูเหมือนมีแผนการและ
ความคิดสร้างสรรค์มากมาย เวลาพูดคุยด้วยจะสังเกตว่าพูดมาก 
พูดเร็ว แต่ดูกระจัดกระจายไม่ปะติดปะต่อ เปลี่ยนเรื่องเร็วจนตาม
ไม่ทัน มีพลังงานเหลือเฟือในการท�างาน วางแผนโครงการต่างๆ 
มากมาย บางคนไปดาวน์รถ จองคอนโดหลายที่ ต้องมาตามใช้หนี้
ตอนหลัง รวมทั้งดูมีความมั่นใจในตัวเองมาก คิดว่าตัวเองมีความ
สามารถสูง บางคนเป็นมากอาจมีความคิดหลงผิด (delusion)  
ว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ มีพลังอ�านาจวิเศษเหนือธรรมชาติ มีลักษณะ
ใช้จ่ายเกินตัวผิดปกติ ถ้าเป็นคนประหยัดจะใช้เปลืองมากขึ้น  
ถ้าเป็นคนใช้เงินอยู่แล้วก็จะมากขึ้นอีก บางคนบริจาคเงินมากมาย 
บางทีเอาเงินมาแจกเพื่อน ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานก็อาจแจกเงิน
ลูกน้อง พาลูกน้องไปเลี้ยงใหญ่ทุกวัน นอนดึกมากขึ้น (ไม่ใช่นอน
ไม่หลับ) อารมณ์อาจเป็นลักษณะดีผิดปกติ ดูไม่สมเหตุสมผล หรือ
อาจเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได้ ความอดทนต�่า หุนหันพลันแล่น 
มีเรือ่งกบัใครได้ง่าย อาจถงึขัน้อาละวาดท�าร้ายคนหรอืท�าลายสิง่ของ

การดูแลรักษา
มีความจ�าเป็นจะต้องให้ยาปรับอารมณ์ให้คงที่ (mood 

stabilizer) ดังนั้น หากสงสัยว่าเพื่อนๆ หรือคนรอบข้างมีอาการ 
ที่เข้าได้กับโรคอารมณ์สองขั้ว ก็ควรหาทางให้เขาไปพบจิตแพทย์
เพือ่การวนิจิฉยัทีถ่กูต้องและรกัษา เพราะอาการเช่นนีอ้าจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น ยาเสพติด ยาลดน�้าหนัก หรือโรคทางกาย 
บางอย่าง ดังนั้นจึงต้องพบจิตแพทย์เพื่อหาสาเหตุก่อน

คนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว ส่วนใหญ่เมื่อได้รับประทานยา 
อาการจะดีข้ึนจนเป็นปกติ และสามารถท�างาน ใช้ชีวิตปกติได้
เหมือนไม่เคยมีช่วงป่วยมาก่อน ทีส่�าคญัคือระวังการก�าเรบิของโรค 
เพราะผูป่้วยไบโพลาร์ช่วงเมเนยีมกัไม่คิดว่าตัวเองป่วย หากอาการ

ดขีึน้กม็กัหยดุยาเอง ซึง่โรคจะก�าเริบได้หากรบัประทานยาไม่สม�า่เสมอ 
การพักผ่อนไม่เป็นเวลา การดืม่แอลกอฮอล์และความเครยีดทีม่ากระทบ

ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคนี้จึงไม่ควรท�างานที่พักผ่อนไม่เป็นเวลา เช่น  
งานที่ต้องอยู่เวรเป็นกะ และควรหลีกเลี่ยงการท�างานที่สร้าง

ความเครียดหรือกดดันมากเกินไป อย่างไรก็ตาม อาการ
ต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้น บางคร้ังอาจเกดิจากโรคอืน่ๆ 

ที่ไม่ใช่โรคอารมณ์สองขั้วก็ได้ ดังนั้น จึงมีความ
จ�าเป็นที่ต้องไปพบจิตแพทย์

การกลับมาเป็นคนปกติ
ผู้ป่วยไบโพลาร์ หรือเป็นโรคทางจิตเวชใดๆ 

กต็าม สามารถรักษาให้ดขีึน้และใช้ชวีติเป็นปกตไิด้ 
พวกเขาต้องการความเข้าใจไม่ต ่างจากคนไข้ 

โรคทางกายอื่นๆ ว่าสิ่งที่เขาท�าไปน้ันเกิดจากความ 
เจ็บป่วย ที่ต้องการการดูแลรักษา โรคที่เกี่ยวกับสมดุล 

ของสารเคมีตัวต่างๆ ในสมองนั้นรักษาให้หายได้ และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขได้ ถ้าทุกคนในสังคมให้โอกาส

B
ipolar is called by some people the disorder 
of two poles. When people with bipolar are 
sad, they are extremely sad. In the same 
way, when they are happy, they will be 

ecstatically happy. Studies suggested that we  
all have about 1% chance to get bipolar. If we 
understand about this disorder, it should be useful 
in terms of prevention and taking care of people 
who are at risk of having the disorder.

For bipolar, its general symptom is a characteristic of having 
two extremely different behaviors or moods: 1. Depressive episode 
(This should last for at least two weeks. Find more details in articles 
about depression) and 2. Mania or manic episode. 

For people with bipolar, the mood swing is periodic.
▶ ‘Periodic ‘means each episode lasts for a week not just an hour 
or a few days.
▶ The condition might start with depression and then be back to 
‘normal’ as usual before getting Mania.
▶ People diagnosed with bipolar must have a manic episode, but 
an episode of depression is not necessary.
▶ Some patients might have depression before Mania. If so,  
a diagnosis will shift from depression to bipolar.
▶ Most patients will show the presence of depression first. 

Major noticeable symptoms
Bipolar is characterized by the excessive degree of thinking, 

talking, and confidence (given that these behaviors never happen 
before). This is not good though because it occurs due to a brain 
disorder. We might have seen our friends or people around us who, 
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Source / แหล่งที่มา https://www.sanook.com/health/2501/

all of a sudden, start working unweariedly. Some might 
have tons of creative plans and thinking. When they talk, 
they will talk overly and rapidly, but their 
ideas are irrational and topics will be 
changed too quickly to catch up. They 
will be too energetic, initiating a lot of 
plans. Some even decide to buy cars 
or reserve condominiums and have to 
pay the price later. Besides, they will 
be overconfident, thinking that they 
have high capabilities. Some with 
severe conditions might have a 
delusion, thinking that they are a 
magician with supernatural power. 
Some will overspend; if normally they 
are economic, with this disorder, they 
tend to spend more. Meanwhile,  
if normally they are a big spender, the degree of spending 
will be even higher. Some will give a large amount of money 
for donation. Sometimes, they will just give away their 
money to friends. If they are at a supervisor level, they might 
give money to their staff or treat them a big meal every day. 
They tend to sleep late (not insomnia). Their emotion might 
be extremely or unreasonably good or incredibly cranky. 
They tend to be impatient and rash, resulting in easily having 
problems with others towards the degree of possibly doing 
harm to things or lives. 

Treatment
It is essential for people diagnosed with bipolar to have 

mood stabilizers. Therefore, if you suspect that your friends 
or people around you show the presence of bipolar 
disorder, you should find the way to take them to see a 
psychiatric to get a proper diagnosis and treatment.  

This disorder might come from other causes, such as 
narcotics, weight-loss pills, or some physical diseases.  
A psychiatric visit is needed to find the real cause first. 

Those with bipolar, when they are on medication,  
will get better until they are back to normal – being able to 
work and live normally as if they have never had the  
disorder before. Essentially, please beware of relapse  
since bipolar patients, during a manic episode, tend not to 
think that they are sick. When they feel better, they often 
stop the medication themselves. Relapse can occur  
when the patients do not take medicines on a regular  
basis. Untimely sleep, alcohol drinks, and tension can also 
cause the issue. 

Accordingly, those diagnosed with bipolar should not 
do works that promote untimely sleep, such as working in 
shift. Also, they should avoid the works that are too stressful 
or pressure. However, the conditions mentioned above 

sometimes occur due to other 
diseases, not only bipolar. So, visiting 
a psychiatrist is required. 

How to get back to normal
People diagnosed with bipolar or 

other mental disorders can be treated 
and live a normal life. They need 
understanding as same as those with 
other physical disorders. What they 
have done is because of illness that 
needs treatment.

Their disorders are associated with 
a chemical imbalance in the brain. This 
can be cured. They can happily live 

together with other people if everyone in the society gives 
them an opportunity to do so. 

Their disorders 
are associated 
with a chemical 
imbalance in 

the brain. This 
Can be Cured.
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าวะโมเซอิกในตัวอ่อน คือ ภาวะท่ีเซลล์ ในตัวอ่อนตัวเดียวกันมีส่วนประกอบของสารพันธุกรรม 
แตกต่างกัน เช่น ในตัวอ่อนระยะ blastocyst บางเซลล์มีโครโมโซมจ�านวน 2 ชุด (2n) ในขณะท่ี 
บางเซลล์มีโครโมโซมชุดเดียว (n) หรือ บางเซลล์มีจ�านวนโครโมโซมบางแท่งขาดหรือมีมากเกินไป เป็นต้น 
อุบัติการณ์เกดิภาวะโมเซอกิในตัวอ่อนพบได้ประมาณ 10-20% แต่จากงานวิจยัพบว่าในระยะ blastocyst 

มีอัตราการเกิดภาวะโมเซอิกสูงถึง 20-30% (1-5)

ภาวะโมเซอิกในตัวอ่อน 
ระยะก่อนฝังตัว

MOSAIcISM IN pREIMpLANTATION HuMAN EMBRYOS
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ภาวะโมเซอิกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ภาวะโมเซอิกในตัวอ่อนเกิดขึ้นหลังการ

ปฏสินธ ิเมือ่ตัวอ่อนมกีารแบ่งเซลล์แบบ mitosis 
ทีผ่ดิปกติ โดยปกติในกระบวนการแบ่งเซลล์จะมี
การตรวจสอบหาจดุผดิพลาดในขัน้ตอนส�าคญัๆ 
ในระหว่างการแบ่งเซลล์ ทีเ่รยีกว่า Check point 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เซลล์ทีผ่ดิปกตแิบ่งตวัต่อไปได้ 
อย่างไรกต็ามพบว่า ยงัคงมเีซลล์ผดิปกตบิางส่วน
ทีห่ลุดรอดจากกลไกนี ้และสามารถแบ่งตวัต่อไป
ได้เร่ือยๆ ยกตัวอย่างเช่น ตวัอ่อนระยะ early 
cleavage และระยะ blastocyst มกีารแบ่งเซลล์
อย่างรวดเร็วและมีเซลล์จ�านวนมาก ท�าให้ระบบ 
Check point ท�างานไม่ทัว่ถงึ ดงันัน้ในระยะนี้ 
จึงอาจเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ 
แบ่งเซลล์ท�าให้เกดิภาวะโมเซอกิได้ (6)

กลไกของการเกิดภาวะโมเซอิกมีสาเหตุ
ส�าคญัหลายอย่าง เช่น การทีโ่ครโมโซมไม่แยกตวั
ออกจากกนั (Chromosome nondisjunction), 
การแบ่งโครโมโซมในระยะแอนาเฟสล่าช้า 
(anaphase lag), การแบ่งตัวของโครโมโซม
ภายในเซลล์เดียวกัน (endoreplication) 
เป็นต้น การแบ่งเซลล์ในระยะแอนาเฟสล่าช้า 
เป ็นกลไกหลักของการเกิดภาวะโมเซอิก 
ในตวัอ่อนระยะก่อนฝังตวั (preimplantation 
embryo) นอกจากน้ี โมเซอิกเกิดขึ้นได้ 
จากการกลายพันธุ ์ของเซลล์ที่ก�าลังพัฒนา 
ด้วยเช่นกัน โดยการกลายพนัธุน้ี์จะถกูถ่ายทอด 
ส่งต่อไปยงัเซลล์รุ่นต่อไปเร่ือยๆ (7-8)

การตรวจและเกณฑ์ในการแยกตัวอ่อน 
ที่เป็นโมเซอิก

การตรวจหาภาวะโมเซอกิในตัวอ่อนระยะ 
blastocyst ท�าได้โดยการดึงเซลล์ (Biopsy)  
ตวัอ่อนในส่วนทีเ่ป็นเซลล์ชนิด Trophectoderm 
(Te ; กลุม่เซลล์ทีจ่ะพฒันาไปเป็นรก) มาตรวจ
จ�านวนโครโมโซม โดยทัว่ไปจะดงึเซลล์ประมาณ 
5-7 เซลล์ ในการรายงานผลการตรวจจ�านวน
โครโมโซมนัน้หากพบว่ามภีาวะโมเซอกิระหว่าง 
20-80% จะรายงานว่าตวัอ่อนเป็นโมเซอกิ ซ่ึงเป็น
แนวทางการก�าหนดภาวะโมเซอิกของตัวอ่อน 
ตามค�าแถลงการณ์ (position statement)  
ของ pGDis และ CoGeN (9-10)
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ภาวะโมเซอิกส่งผลต่อตัวอ่อนอย่างไร
เมือ่ผลการตรวจจ�านวนโครโมโซมจากเซลล์ 

Trophectoderm (Te) ในตวัอ่อนเป็นโมเซอกิ 
ตัวอ่อนนั้นอาจจะเจริญไปเป็นทารกโมเซอิก 
หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากส่วน Te ท่ีพบว่าเป็น 
โมเซอกินัน้จะเจริญไปเป็นรก แต่ส่วนท่ีจะเจรญิ
ไปเป็นตัวอ่อนคอื inner cell mass (iCM) ซึง่ไม่ได้ 
ถกู Biopsy มาตรวจ เนือ่งจากการตรวจจ�านวน
โครโมโซมตวัอ่อนในปัจจบุนัไม่สามารถตรวจกบั 
iCM ได้โดยตรง เพราะมผีลกระทบกบัตวัอ่อน  
จงึยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าตวัอ่อนทีต่รวจ Te เป็น
โมเซอิกจะมี iCM ท่ีปกตหิรอืไม่ ในทางกลบักนั 
การตรวจ Te แล้วพบว่ามจี�านวนโครโมโซมปกติ 
กอ็าจจะม ีiCM ทีป่กติหรอืผดิปกตกิไ็ด้ (11)

การท�า Biopsy ซ�า้ในตวัอ่อนภาวะโมเซอกิ
ไม่มคีวามจ�าเป็น เนือ่งจากผลทีไ่ด้ไม่สามารถบอก
ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัจ�านวนโครโมโซมในส่วน 
ของ iCM และการย้ายตัวอ่อนโมเซอกิกลบัสูโ่พรง
มดลูกนั้นไม่แนะน�า แต่ในกรณีท่ีไม่มีตัวอ่อน
โครโมโซมปกติให้ใส่และจ�าเป็นต้องใส่ตวัอ่อนทีม่ี
ภาวะโมเซอกิ มเีกณฑ์การเลอืกดงันี ้(9-10)

1.ตวัอ่อนโมเซอกิระดบัต�า่ (20-40%) และ 
มโีครโมโซมขาดไปแท่งเดยีวสามารถใส่กลบัได้ 
ยกเว้น (45, Xo) ไม่ควรใส่กลบั

2.ตัวอ่อนโมเซอิกที่มีโครโมโซมเกินบนคู่ท่ี  
13, 18, 21, 22 ไม่ควรใส่กลบั เพราะมโีอกาส 
ที่ตัวอ่อนจะเจริญได้และมีความผิดปกติทาง
พนัธกุรรม

3.ตัวอ่อนโมเซอิกที่มีโครโมโซมเกินบนคู่ท่ี  
14, 15 ไม่ควรใส่กลบั เพราะอาจจะเป็นโครโมโซม
ทีม่าจากพ่อหรือแม่ฝ่ายเดยีวทัง้ 2 แท่ง

4.ตัวอ่อนโมเซอิกที่มีโครโมโซมเกินบนคู่ท่ี  
2, 7, 16 ไม่ควรใส่กลับ เพราะอาจจะท�าให้เกดิ
ภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์

5.ตัวอ่อนโมเซอิกที่มีโครโมโซมเกินบนคู่ท่ี  
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20  
ยังไม่พบผลกระทบของการใส่ตัวอ่อนโมเซอิก 
ในคูโ่ครโมโซมเหล่านี้

ดังนัน้ การย้ายตัวอ่อนโมเซอิกกลบัสูโ่พรงมดลกู 
ควรมีการติดตามตรวจสอบความผิดปกติของ
โครโมโซมของทารกในครรภ์ ด้วยการเจาะน�า้คร�า่
มาตรวจจ�านวนโครโมโซม (prenatal Diagnosis)

ความเสี่ยงจากการเลือกใส่ตัวอ่อน 
ภาวะโมเซอิก (1, 4, 9-10)

1.การใส่ตัวอ่อนภาวะโมเซอิกมีอัตรา 
การฝังตัวต�่าเมื่อเทียบกับการใส่ตัวอ่อนที่มี
โครโมโซมปกติ 

2.การใส่ตัวอ่อนภาวะโมเซอิกมีอัตรา 
การแท้งสงูข้ึน

3.ตัวอ่อนที่มีโครโมโซมโมเซอิกระดับ  
20-40% ในโครโมโซมใดโครโมโซมหน่ึง พบว่า 
มีโอกาสในการตั้งครรภ์ถึง 50% (ในกรณีท่ี 
ไม่มีตัวอ่อนโครโมโซมปกติใส่ และจ�าเป็น 
ทีจ่ะต้องใส่ตวัอ่อนทีม่ภีาวะโมเซอกิ)

4.ภาวะโมเซอิกระดับ 40-80% รวมทั้ง 
ภาวะโมเซอิกระดับต�่า 20-40% ที่เกิดบน  
2 โครโมโซม มโีอกาสตัง้ครรภ์น้อยกว่า 30%

5.ตวัอ่อนท่ีมภีาวะโมเซอกิมากกว่า 3 โครโมโซม 
ขึน้ไป พบว่ามโีอกาสการตัง้ครรภ์เพียง 6%

โดย ดร.กรองกาญจน์ ศรีเมือง  
นักวิทยาศาสตร์,  
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Krongkan Srimuang, Ph.D., 
Scientist, Genetics Laboratory

M
osaicism in embryos 
is a condition where 
two or more popu-
lations of cells with 

different genotypes presented in 
one embryo that developed from a 
single fertilized egg. For example, 
some cells in blastocyst stage are 
diploid (2n) while some of them 
are monoploid (n). Some cells lack 
a part of chromosome, while some 
even have a gain of chromosome. 
The occurrence of mosaicism in 
human embryos have been found 
approximately 10-20%. However, 
the study suggests that during 
blastocyst stage, the occurrence  
of mosaicism can be as high as 
20-40%.(1-5)

ภาพด้านบน การ Biopsy เซลล์ TE จ�านวน 5 เซลล์ 

ท่ีประกอบด้วยเซลล์ปกติ 2 เซลล์และเซลล์ผิดปกติ  

3 เซลล์ เมื่อน�าไปตรวจจ�านวนโครโมโซมจะได้ผล 

การตรวจว่า ตวัอ่อนเป็นโมเซอกิทีโ่ครโมโซม 11 ท่ีระดบั 

60% หรือ mos-11(60%)

ภาพด้านล่าง การ Biopsy เซลล์ TE จ�านวน 5 เซลล์ 

ท่ีประกอบด้วยเซลล์ปกติ 4 เซลล์และเซลล์ผิดปกติ  

1 เซลล์ เมื่อน�าไปตรวจจ�านวนโครโมโซมจะได้ผล 

การตรวจว่า ตัวอ่อนเป็นโมเซอกิทีโ่ครโมโซม 11 คิดเป็น 

20% หรือ mos-11(20%)

Top diagram: Biopsies of 5 TE cells consisting 

of 2 normal cells and 3 abnormal cells. The test 

shows that the embryo has mosaicism  

on chromosome 11 at a 60% level or mos-11 

(60%)

Bottom diagram: Biopsies of 5 TE cells  

consisting of 4 normal cells and 1 abnormal 

cell. The test shows that the embryo has  

mosaicism on chromosome 11 at a 20% level 

or mos-11 (20%)

How does Mosaicism Occur?
Mosaicism in embryos occur after 

fertilization when the mitotic division goes 
wrong. Normally, during cell division, there 
are cell cycle ‘checkpoints’ to ensure proper 
cell division and prevent abnormal cell from 
further dividing. However, some abnormal 
cells can pass through this mechanism and 
continue dividing, as found in cleavage and 
blastocyst stages where embryos cells are 
dividing very rapidly. The checkpoint 
mechanism then fails to fulfill its task, causing 
errors in cell division such as mosaic 
embryos. (6)

The cause of mosaicism involves 
chromosome non-disjunction, anaphase lag, 
and endoreplication. The anaphase lag may 
c o n t r i b u t e  m o s t  t o  m o s a i c i s m  i n 
preimplantation embryos. Moreover, 
mosaicism can also found in mutated 
developing cells. This mutation is inherited 
to next generation. (7-8)
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Detection of Mosaic Embryos
Detection of mosaic embryos in 

blastocyst stage is done by trophectoderm 
biopsy (TE; cells that later form the placenta). 
Usually, a biopsy of 5-7 cells are performed. 
Presence of 20- 80% mosaicism, will be 
reported following a guideline for reporting 
mosaicism according to position statement 
of PGDIS and COGEN. (9-10)

How does Mosaicism Affect 
Embryos?

When the test result from TE is mosaic. 
The embryo can be developed into both 
mosaic and normal fetus. Because the TE 
cells will later develop into the placenta, while 
the embryo develops from inner cell mass 
(ICM) which is not biopsied. Current 
technology for chromosome testing cannot 
perform a directly on ICM as it will harm the 
embryo. It is not known if mosaic TE cells 
always have abnormal ICM. On the other 
hand, a normal TE test result does not always 
guarantee healthy ICM. (11)

It is not necessary to repeat the biopsy 
in mosaic embryos because the results 
cannot yield any further information regarding 
the number of chromosome in ICM. It is not 
recommended to transfer mosaic an embryo 
into the uterus. In case when no euploid 
embryos is available, mosaic embryos can 
be considered for a transfer, following the 
criteria as follows:

1. Low mosaic embryos (20-40%) with 
only one or few mosaic chromosomes can 
be transfered, except [45,XO].

2. Mosaic embryos with trisomy on 
chromosome 13, 18, 21, and 22 are not 

recommended as the embryos can develop 
abnormally.

3. Mosaic embryos with tr isomy  
on chromosome 14 and 15 are not 
recommended as they are associated with 
uniparental disomy.

4. Mosaic embryos with tr isomy  
on chromosome 2, 7, and 16 are not 
recommended as they can cause intrauterine 
growth retardation.

5. Mosaic embryos with tr isomy  
on chromosome 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
17, 19, and 20 have not been associated  
with the aforementioned adverse outcomes.

Therefore, transfering embryos to the 
uterus should be closely monitored for 
anomalies in the chromosomes of the baby 
by prenatal diagnosis.

Risks of Returning Mosaic  
Embryos (1, 4, 9-10)

1. Mosaic embryos has decreased 
implantation rate compared to euploid 
embryos.

2. Mosaic embryos has increased of 
miscarriage rate.

3. Embryos with 20-40% mosaic in  
some chromosomes have a 50% chance  
for successful pregnancy. (In case that there 
are no euploid embryos and thus returning 
mosaic embryos, is the only choice.)

4. Presence of 40-80% and 20-40% 
mosaicism in 2 chromosomes show lower 
than 30% of pregnancy rate.

5. Embryos with 3 or more mosaic 
chromosomes have only 6% chance of 
successful pregnancy. 

ประเภทของโมเซอิก และผลท่ีได้รับจากการท�า 
Biopsy ตัวอ่อนที่เป็นโมเซอิก 
1.โมเซอิกทั้ง TE และ ICM ผลการตรวจโครโมโซม

อาจเป็นได้ท้ังจ�านวนโครโมโซมปกติ, โครโมโซม 

ผิดปกติ และโมเซอิก

2.ICM เป็นโมเซอิก แต่ตรวจ TE แล้วได้ผลจ�านวน

โครโมโซมปกติ 

3.TE เป็นโมเซอิก ทั้งๆ ที่ ICM มีจ�านวนโครโมโซม

ปกติ ผลการตรวจโครโมโซมอาจเป็นได้ท้ังจ�านวน

โครโมโซมปกติ, โครโมโซมผิดปกติ และโมเซอิก

4.ICM/TE มีจ�านวนโครโมโซมไม ่ เหมือนกัน  

TE มีจ�านวนโครโมโซมปกต ิในขณะที ่ICM มีจ�านวน

โครโมโซมผิดปกติ จึงได้ผลการตรวจว่ามีจ�านวน

โครโมโซมปกติ 

5.ICM/TE มีจ�านวนโครโมโซมไม ่ เหมือนกัน  

TE มีจ�านวนโครโมโซมผิดปกติ ในขณะท่ี ICM  

มีจ�านวนโครโมโซมปกติ จึงได้ผลการตรวจว่า 

มีจ�านวนโครโมโซมผิดปกติ 

Mosaicism Types and the results of  
mosaic embryo biopsies
1. Presence of mosaicism in both TE and 

ICM; possible TE biopsies are euploid, 

mosaic, and aneuploid. 

2. Presence of mosaicism in ICM; TE  

biopsies show euploid.

3. Presence of mosaicism in TE whereas 

ICM is euploid; possible TE biopsies are 

euploid, mosaic, and aneuploid.

4. ICM and TE have different number  

of chromosomes; TE is euploid, whereas 

ICM is aneuploid. The test shows a euploid 

result. 

5. ICM and TE have different number of 

chromosomes; TE is aneuploid, whereas 

ICM is euploid. The test shows an aneuploid 

result.
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มะเร็งรังไข่ โดยปกติแล้วจัดว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีภาวะ 
มบีตุรยากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประชากรทัว่ไป โดยมทีฤษฎทีีอ่ธบิายว่าการตกไข่ 
ในแต่ละรอบจะเกดิแผลบรเิวณผวิเยือ่บุรังไข่และต้องมีการซ่อมแซมเน้ือเยือ่ดงักล่าว 
ซึง่อาจน�าไปสูก่ารเกดิเซลล์มะเรง็ การตกไข่ซ�า้ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างสม�า่เสมอในสตร ี
ทีม่บีตุรยากจงึเป็นปัจจัยเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ต่อการเกดิมะเรง็รังไข่ ซ่ึงต่างจากสตรทีีเ่คย
ตั้งครรภ์หรือมีประวัติการใช้ยาคุมก�าเนิดที่จะมีช่วงเว้นระยะของการตกไข่ จึงมี 
ข้อสงสยัตามมาว่าการใช้ยากระตุน้ไข่ทีท่�าให้เกดิการโตของไข่จ�านวนมากจะท�าให้
เกดิโอกาสเสีย่งต่อมะเรง็รงัไข่ท่ีสงูขึน้หรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการศกึษาอย่างเป็น
ระบบรวบรวมข้อมูลจากรายงานการแพทย์ 25 ฉบับ จากผู้เข้ารับการรักษา 
182,972 ราย ยังไม่พบว่าการใช้ยารักษาภาวะมีบุตรยากจะท�าให้ความเส่ียง 
ของการเกิดมะเร็งรังไข่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากที่ไม่มีประวัต ิ
การใช้ยาดงักล่าว

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งทีเ่ชือ่ว่ามสีาเหตมุาจากปัจจยัทีห่ลากหลายร่วมกนั 
บางส่วนเช่ือว่าการสมัผสักบัฮอร์โมนเพศในระยะยาวอาจมคีวามเสีย่งให้เกิดมะเรง็
เต้านมสูงขึ้น ถึงแม้ว่าการใช้ยารักษาภาวะมีบุตรยากจะท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้น 
ของฮอร์โมน แต่ก็เป็นเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ในระหว่างการรกัษาเท่านัน้ เมือ่มา
ดูข้อมูลจากการศึกษาขนาดใหญ่จ�านวนมากก็ยืนยันว่าการใช้ยารักษาภาวะ 
มบีตุรยากเอง ไม่ได้ท�าให้อบัุตกิารณ์การเกดิมะเรง็เต้านมสงูมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
การเปรียบเทยีบกบัสตรทีีม่ภีาวะมบุีตรยากทีไ่ม่ได้ใช้ยาหรือในกลุม่สตรีทัว่ไปกต็าม

มะเร็งมดลูก มปัีจจยัเสีย่งทีส่�าคัญอย่างหน่ึงคือการทีม่ฮีอร์โมนเอสโตรเจน 
ในร่างกายสงูเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนร่วมด้วย เนือ่งจาก
ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนนัน้จะมผีลในแง่ของการป้องกนัการเกดิมะเรง็มดลกูนัน่เอง 
โดยทัว่ไปในกระบวนการรกัษาภาวะมบีตุรยากนัน้จะไม่ท�าให้เกดิภาวะความเสีย่ง
ดงักล่าว และเมือ่พิจารณาจากข้อมลูการศึกษาขนาดใหญ่กย็งัไม่พบว่าการใช้ยา
รักษาภาวะมีบุตรยากจะสัมพันธ์กับการเพ่ิมอุบัติการณ์ของมะเร็งมดลูก 
เมือ่เปรยีบเทียบกบัผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ยาเช่นกัน

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ของมะเร็งในสตรี 
แต่หลักฐานในปัจจุบันพบว่าสาเหตุส�าคัญของมะเร็งปากมดลูกน่าจะมาจากการ 
ติดเชื้อเอชพีวีในบางสายพันธุ์ ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
จึงมักเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวเป็นหลัก และที่ส�าคัญ 

ารใช ้ยาเพื่อกระตุ ้นการโตของ
เซลล์ ไข ่ เข ้ามามีบทบาทส�าคัญ
มากข้ึนในกระบวนการรักษาภาวะ
มีบุตรยาก โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้มีการโตของเซลล์ ไข่มากกว่า 1 ใบ 
เพื่อเพิ่มโอกาสส�าเร็จของการรักษา ซ่ึงจะส่งผล 
ให้มีการสูงข้ึนของระดับฮอร์โมนที่มากกว่า
ปกติในช่วงของการใช้ยา การเปล่ียนแปลงนีเ้อง 
อาจจะท�าให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ 
ระยะยาวที่อาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลของการใช้ยาในแง่ของ
โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

การใช้ยารักษา
ภาวะมีบุตรยาก
จะเพ่ิมความเส่ียง 

ต่อการเกิด 
โรคมะเร็งหรือไม่

DOES INFERTILITY 
MEDIcATION puT 
YOu AT RISk OF 

DEvELOpINg cANcER?

ในปัจจุบันพบว่า มีรายงานการเข้ารับการรักษาภาวะ 
มีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วทั่วโลกสูงถึงประมาณ 
หนึ่งล้านรอบการรักษาต่อปี ในด้านความปลอดภัยของ 
การรกัษาจงึเป็นเรือ่งหนึง่ทีท่างการแพทย์ต้องให้ความสนใจ
มหีลากหลายการศึกษาทีพ่ยายามหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การใช้ยารักษาภาวะมีบุตรยากกับโอกาสเสี่ยงในการเกิด 
โรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคมะเร็งของอวัยวะ
สืบพันธุ ์สตรี ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงของระบบฮอร์โมนได้บ่อย
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evidence to conclude that infertility medication may cause higher risk 
of ovarian risk compared to infertile women who has no records of 
such medication. 

Breast cancer is believed that is caused by several contributing 
factors. Some believe that exposure to sexual hormones for a long 
time leads to higher risk of having breast cancer. Although infertility 
medication induces a higher amount of hormone, the change only 
lasts for a short period through the treatment. According to the massive 
data collected from many cases, it can be concluded that infertility 
medication itself does not contribute to higher occurrences of breast 
cancer, either when compared to infertile women who has never taken 
such medication or normal women. 

Uterine cancer’s significant risk factor is the high level of 
estrogen present in the body for a long time without progesterone 
oppose, as progesterone is a hormone that helps prevent uterine 
cancer. Normally, infertility treatment processes do not cause such 
condition. Moreover, there is no evidence from massive data study 
indicating that infertility medication associates with increased risk of 
uterine cancer, compared to women who have.

Cervical cancer is one of the most common types of cancer in 
females. Current studies suggest that the main factor of cervical cancer 
is supposedly the infection of some strains of HPV. Therefore, risk 
factors for cervical cancer are mainly those for HPV infection too. 
Studies on the relation between infertility medication and cervical 
cancer show no association of the medication in terms of increased risk.

Apart from gynecologic cancers, several studies have been trying 
to figure out the relation between infertility medication and other 
cancers, such as thyroid cancer, malignant melanoma, colon cancer, 

non-Hodgkin’s lymphoma, etc. There are still no 
evidence indicating that infertility medication 
results in higher risk of cancer than infertile 
women without such medication records. 

As far as you can see, according to current 
studies, infertility medication is considered safe 
in terms of cancer risk. However, cancer is a 
disease with multiple risk factors, and likely to 
occur during old age. Therefore, further data 
collection must be continued. Anyway, it is 

recommended that you watch your food, exercise regularly, and have 
annual health check-up to make sure nothing is wrong with your body, 
especially those with a cancer in family history. 

U
sing medicine that stimulates egg cell growth 
is becoming more and more important in 
treating infertility. The purpose is to ensure 
growth of more than one egg, increasing the 

success rate of the treatment. This treatment, in turn, 
causes a surge in hormones during the medication. 
This leads to more concerns about potential long-term 
effects, especially in terms of cancer risk.

โดย นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว, 
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์
การเจริญพันธุ์
By Dr.Pokpong Pansrikaew, 
OB/GYN (Women) - Microinvasive 
Surgery, Reproductive Medicine

การศึกษาเกีย่วกบัการใช้ยาเพือ่รกัษาภาวะมบีตุรยากกบัการเกดิมะเร็ง
ปากมดลกูกไ็ม่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในแง่ของการเพิม่ความเสีย่งอกีด้วย

นอกจากในกลุ่มของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีแล้ว ยังมีการศึกษา 
อกีจ�านวนหนึง่ทีพ่ยายามหาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ยารกัษาภาวะ 
มีบตุรยากกบัมะเรง็ชนดิอ่ืนๆ เช่น มะเรง็ของต่อมไทรอยด์ มะเรง็ผวิหนงั
ชนิด Malignant Melanoma มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 
ชนิด Non-hodgkin เป็นต้น ซ่ึงก็ยังไม่พบว่าการใช้ยารักษาภาวะ 
มบีตุรยากจะมผีลให้เกดิโรคมะเรง็ต่างๆ สงูขึน้กว่าสตรทีีม่ภีาวะมบุีตรยาก
ท่ีไม่เคยได้รับยาแต่อย่างใด

จะเห็นว่าจากข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันการใช้ยารักษาภาวะ 
มบีตุรยากเองนัน้ค่อนข้างจะมคีวามปลอดภยัในแง่ของการเกิดโรคมะเร็ง 
อย่างไรก็ตามมะเร็งเป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลายและมักเกิด 
ในช่วงอายุที่มาก จึงต้องมีการเก็บข้อมูลในระยะยาวต่อไป การดูแล
สขุภาพด้วยการใส่ใจเร่ืองอาหารการกนิ การออกก�าลงักาย และการตรวจ
สุขภาพประจ�าปีเพือ่ตรวจหาความผดิปกติต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ 
ในรายที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ 
ความส�าคัญอย่างยิ่ง

Nowadays, there are global records of approximately one million 
cases of patients receiving infertility treatment by 
IVF per year. The safety, thus, is among the top 
priorities for medical personnel. There are several 
studies having tried to figure out the relation 
between infertility medication and risk of 
developing cancer, particularly cancer associated 
with female genital organs which is vulnerable to 
changes in hormones. 

Ovarian cancer is a type of cancer 
normally considered more likely to occur in 
women with infertility, compared to normal women. A theory explains 
that each ovulation causes wound on the ovarian surface that the body 
needs to heal. This process may eventually create cancer cells. 
Repeated ovulation process that occurs in women with infertility 
becomes another risk factor for ovarian cancer. On the contrary, in 
women who have been pregnant or taken contraceptive pills, ovulation 
process is suspended at some time. For this reason, using egg 
stimulants that result multiple egg growth is suspected for causing 
more risk of ovarian cancer. However, according to systematic studies 
on 25 medical journals involving 182,972 patients, there is still no 
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มนุษย์น้ันประกอบด้วยหน่วยที่ เล็กท่ีสุด 
ท่ีเรียกว่าเซลล์ ภายในเซลล์ประกอบด้วย 
นิวเคลียสและออร์แกเนลล์ต่างๆ หนึ่งใน

ออร์แกเนลล์ท่ีมีความส�าคัญก็คือ ไมโทคอนเดรีย 
(mitochondria) เซลล์หนึ่งเซลล์ประกอบด้วย 
ไมโทคอนเดรียเป็นจ�านวนมาก โดยไมโทคอนเดรีย
จะท�าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ ด้วยการ
เปล่ียนพลังงานจากอาหารที่ เรารับประทาน
เข้าไปให้อยู่ในรูปแบบของ ATP (Adenosine 
triphosphate) ซ่ึงเป็นรูปแบบของพลังงาน 
ที่เซลล์จะสามารถน�าไปใช้ ได้

ไมโทคอนเดรีย 
คืออะไร 
wHAT ARE  

MITOcHONDRIA?

•
Techno REVIEW

ไมโทคอนเดรีย แต่บางครั้งก็เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ 
ที่อยู่ภายในนิวเคลียสที่ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของไมโทคอนเดรีย 
ตัวอย่างโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไมโทคอนเดรียที่พบบ่อย ได้แก่ 
mitochondrial myopathy ซึง่เป็นโรคในกลุม่กล้ามเน้ือทีม่สีาเหตจุาก
ความผิดปกติของ mitochondrial DNa

ไมโทคอนเดรียกับการมีบุตรยาก
อย่างทีไ่ด้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ไมโทคอนเดรยีน้ันท�าหน้าทีเ่ป็น

แหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ โดยการเปลี่ยนพลังงานจากอาหารที่เรา 
รับประทานเข้าไปให้อยู่ในรูปแบบของ aTp ซึ่งหากเกิดความไม่สมดุล 
ของ aTp ขึ้น จะส่งผลต่อกระบวนการในการสุกของไข่ กระบวนการ
ปฏิสนธิ การแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ การเกิดความผิดปกติของ
โครโมโซม ปัจจุบันมีหลักฐานพบว่าไข่ที่มีคุณภาพไม่ดีนั้นเนื่องมาจาก
การมีจ�านวนไมโทคอนเดรียที่ท�างานสมบูรณ์ไม่เพียงพอ ความผิดปกติ
ในการท�างานของไมโทคอนเดรยีจะมผีลท�าให้คณุภาพของไข่ลดลงและ
รบกวนกระบวนการเตบิโตของตวัอ่อน การรกัษาโดยวธิ ีmitochondria 
replacement therapy จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไมโทคอนเดรียและ 
เป็นประโยชน์ในกลุ่มผู้หญิงอายุมากที่มีคุณภาพของไข่ลดลงอีกด้วย

นอกจากนี้ ไมโทคอนเดรียยังมีความส�าคัญในเรื่องของ
สารพันธุกรรม เนื่องจากไมโทคอนเดรียนั้นมีสายดีเอ็นเอ
บรรจุอยู ่ภายใน ซ่ึงเป็นสายดีเอ็นเอท่ีประกอบไปด้วย 
ยีน 37 ชนิด หากมีความผิดปกติของสายดีเอ็นเอ หรือ 
การกลายพันธุ์ของยีนก็จะท�าให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้ 
โดยกลไกในการท�างานของไมโทคอนเดรยีนัน้จะถกูควบคมุ
โดยยนีทีอ่ยูภ่ายในนวิเคลยีส ความแตกต่างระหว่างดเีอน็เอ 
ในไมโทคอนเดรียกับดีเอ็นเอในนิวเคลียสคือ ดีเอ็นเอที่อยู่
ภายในไมโทคอนเดรียเป็นดีเอ็นเอที่มาจากแม่โดยตรง 
ฝ่ายเดียว ส่วนดีเอ็นเอที่อยู่ในนิวเคลียสจะเป็นดีเอ็นเอ 
ที่รวมกันระหว่างดีเอ็นเอจากพ่อและดีเอ็นเอจากแม่ 
นอกจากนี้จ�านวนดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียมีสัดส่วนน้อย 
เมื่อเทียบกับสายดีเอ็นเอทั้งหมดของมนุษย์ (คิดเป็น
อัตราส่วนประมาณ 0.1%) ขณะท่ีดีเอ็นเอส่วนใหญ่ 
จะอยูภ่ายในนวิเคลยีส (คดิเป็นอัตราส่วนประมาณ 99.9%)

ไมโทคอนเดรียท�าให้เกิดโรคได้อย่างไร
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไมโทคอนเดรียนั้น  

บางครั้ งเกิดจากการกลายพันธุ ์ของดีเอ็นเอภายใน 
ไมโทคอนเดรียเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อกลไกการท�างานของ 
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Mitochondria replacement therapy  
คืออะไร

Mitochondria replacement therapy หรือ 
Mitochondria donation เป็นเทคนิคหนึ่งของ
เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ ์(in Vitro Fertilization 
; iVF) ทีช่่วยเพิม่โอกาสให้ครอบครวัทีม่ปีระวตัฝ่ิายหญงิเป็นโรคทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียและ
ต้องการจะมีบุตร โดยการอาศัยไมโทคอนเดรียท่ีปกติและสมบูรณ์
จากผู้บริจาค ซึ่งผลที่ได้นั้นจะท�าให้บุตรมีดีเอ็นเอทั้งของพ่อและแม่ 
และมีดีเอ็นเอของผู้บริจาคปนอยู่ด้วย โดยที่ดีเอ็นเอในนิวเคลียสนั้น
จะได้มาจากพ่อและแม่ (ซึง่ยนีจ�านวนมากนัน้จะอยูภ่ายในนวิเคลยีส) 
และดีเอ็นเอของผู้บริจาคนั้นจะเป็นดีเอ็นเอที่อยู่ในไมโทคอนเดรีย 

การรักษาโดยวิธี mitochondria replacement therapy 
มีอยู่ 2 เทคนิคที่ส�าเร็จในมนุษย์คือ

1 Maternal Spindle Transfer เป็นการน�าเอาเส้นใย spindle 
ทีอ่ยูภ่ายในไข่ของผูบ้รจิาคออกไป ซ่ึงเส้นใย spindle น้ีจะยดึอยู่

กับโครโมโซม แล้วจึงน�าเส้นใย spindle ที่ยึดอยู่กับโครโมโซมของ
เจ้าของมาใส่แทนที ่หลงัจากนัน้จะเข้าสูก่ระบวนการผสมสเปิร์มต่อไป

“โรคที่เกิด 

จากความ 

ผิดปกติของ 

ไมโทคอนเดรีย 

บางครั้ง 

เกิดจากการ 

กลายพันธุ์

ของดีเอ็นเอ

ภายในไมโท

คอนเดรียเอง”

2Pronuclear Transfer เป็นการน�า 
pronuclei ที่ได้จากการผสมระหว่างไข่

ของผูบ้ริจาคกบัสเปิร์มออก แล้วน�า pronuclei 
ที่ได้จากการผสมระหว่างไข่ของเจ้าของกับ 
สเปิร์มมาใส่ลงใน zygote ของผู้บริจาคแทน

การ รักษาโดยวิ ธี  M i tochondr i a 
replacement therapy น้ัน จะท�าให้เกิด 
การปนกันของดีเอ็นเอระหว่างเจ้าของไข่กับ 
ผู ้บริจาค ซึ่งปัจจุบันการศึกษายังไม่เป็นที่
แน่ชัดว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไม่  
แต่ปัจจุบันมีรายงานพบว่าเด็กที่เกิดโดยวิธีนี้ 
มีทั้งเด็กที่ เกิดมาปกติและเด็กที่พบความ 
ผิดปกติ นอกจากน้ันการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ยัง 
ไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านจริยธรรม และจากการที่ 
ไมโทคอนเดรียน้ันจ�าเป็นส�าหรับการสมบูรณ์
ของไข่ การปฏิสนธิ การเติบโตของตัวอ่อน  
และการมีจ�านวนไมโทคอนเดรียไม่เพียงพอ 
ต่อการสร้างพลงังานจะมีผลท�าให้คุณภาพของ
ไข่ลดลงและรบกวนกระบวนการเติบโตของ 
ตัวอ่อน ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนกันของ 
ดีเอ็นเอระหว ่างเจ ้าของไข ่และผู ้บริจาค  
ในปัจจุบันมีเทคนิคการน�าไมโทคอนเดรียที่
สกัดมาจากเซลล์ไข่ต้นก�าเนิดฉีดใส่ลงไปในไข่
พร้อมกับสเปิร์ม เพ่ือเพ่ิมจ�านวนไมโทคอนเดรยี
ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน 
ซึง่เป็นประโยชน์ในผู้หญิงอายุมากที่มีคุณภาพ
ของไข่ลดลง

H
uman body’s smallest 

components are called 

‘cells’. Within these 

cells are a nucleus and 

organelles. One of the important 

organelles is the ‘mitochondria’. 

A cell is composed of several 

mitochondria, which function  

as the powerhouses of the  

cell, converting nutrients from  

the food you eat into ATP  

(Adenosine Triphosphate),  

a form of energy that can be 

used by the cell.
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Moreover, mitochondria are also important in terms of DNA, as 
inside mitochondria are DNA strands which consist of 37 different 
types of genes. Should there be any errors, or mutation, in these 
strands, a genetic disorder may likely to occur. Mitochondrial 
functions are controlled by the genes inside the nucleus. 
Mitochondrial DNA (or mtDNA) is different from nuclear DNA in 
several ways; for instance, mtDNA is inherited directly from the 
mother, while nuclear DNA contains combined data from both 
parents. In addition, the number of DNA in mitochondria takes up 
only a very small proportion of the whole DNA in human body 
(approximately 0.1%), while the majority of DNA strands are found 
in the nuclei (approximately 99.9%).

How do mitochondria cause a disorder?
A disorder caused an error in mitochondria are sometimes 

caused by the mutation of mitochondrial DNA which adversely 
affects mitochondrial functions. However, such 
disorder can be caused by an error in nuclear DNA 
which controls mitochondrial functions. One of the 
common disorders is mitochondrial myopathy, a 
mitochondrial disease that causes prominent 
muscular problems. 

Mitochondria and infertility
As mentioned earlier, mitochondria function as 

the powerhouses of the cell by converting nutrients 
from the food you eat into ATP. Should there by any 
imbalance in ATP, it could cause abnormality  
in ovulation, ferti l ization, cell division, and 
chromosomes. There are studies proving that  
poor quality eggs are caused by insufficient  
properly-functioning mitochondria. Malfunctions  
on mitochondria adversely affect the quality of eggs 
and interrupt the embryonic development. 
Mitochondria Replacement Therapy is an option for 
preventing mitochondrial disorders and very helpful 
to older women with degrading-quality eggs.  

What is Mitochondria Replacement Therapy?
Mitochondria Replacement Therapy or Mitochondria Donation 

is an IVF technique (In Vitro Fertilization) that can increase the 
chance of fertility for a woman having a genetic disorder caused 
by errors in mtDNA. The treatment relies on healthy mitochondria 

A 
Mitochondria 
Replacement 

Therapy 
results in a 

combination 
of DNA from 
the recipient 

and the donor

taken from a donor, resulting in a baby having DNA from both 
parents mixed with the donor’s DNA. The baby’s nuclear DNA is 
inherited from its parents, while its mtDNA is inherited from the 
donor. Mitochondria Replacement Therapy is done successfully 
in human in 2 methods as follows:

1 maternal spindle Transfer: In maternal spindle transfer, the 
nucleus of an egg is inserted into the cytoplasm of an egg from 

a donor female which has had its nucleus removed, but still contains 
the donor female’s mtDNA. The composite egg is then fertilized 

with the male’s sperm. 

2 pronuclear Transfer: In pronuclear transfer, 
an oocyte is removed from the recipient and 

fertilized with sperm. The donor oocyte is fertilized 
with sperm from the same person. The male and 
female pronuclei are removed from each fertilized 
egg prior to their fusing, and the pronuclei from 
the recipient’s fertilized egg are inserted into the 
zygote from the donor.

A Mitochondria Replacement Therapy results 
in a combination of DNA from the recipient and 
the donor. There is currently no clear answer to 
whether it will cause any effects in the long run. 
However, there are reports of both normal and 
abnormal births in babies born with this technique. 
In addition, this technique is not yet accepted in 
some countries, due to moral issues. Mitochondria 
are vital for healthy eggs, fertilization, and 
embryonic development. Having insufficient 
mitochondria to energize the cells may cause 
defective eggs and interrupt embryonic 
development. To prevent the mixing of the 

recipient’s and the donor’s DNA, there is currently a technique 
injecting mitochondria extracted from an original egg cell into an 
egg with a sperm to ensure the number of mitochondria sufficient 
for embryonic development, which is very useful for older women 
with defective eggs. 
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�สาหญัปน็ปเกายรตุบีมรากะวา า กูลีมะจมายายพ�ีทกาจงัลหบารทะจ�ญหในว�สะลแ ญิชผเงอ�ต�ูค ๆยาลหกัร�ูค�ีทญัค

ลุดมส�มไมาวคงึถกอบง�บนอืตเณาญญัสน็ปเ�ีทิตกปดิผมาวคีมจาอยารงาบนใว�ลแงิรจ�ทแ ีปยาลหว�ลแาม  

ะณษกัละลแุตหเาสงึถน�ตงอ�ืบเนใา�นหงว�ลบารท�ดไกาห กายรตุบีมรากะวาภอ�ตงย�ีสเมาวคดิกเ�หใลผง�ส�ีทยากงา�รนใ

งอเนตยว�ด�ดไบพ�ีทรากาอตกเงัสถรามาส�หใยว�ชะจ็ก วา�ลกงัดงย�ีสเมาวคดิกเ�หใลผง�สะจนัอิตกปดิผรากาอ  

 ีทงว�ทนัทงา�ยอ�ดไาษกัรรากบัรา�ขเอ�ืพเ�ยทพแบพบีระลแ

สัญญาณเตือนการมีบุตรยาก 
จากเนื้องอกของต�อมใต�สมอง
WHAT TO KNOW BEFORE GETTING PREGNANT. 

A SIGN OF INFERTILITY FROM PITUITARY ADENOMA.

โดย  ะตาห ีรนฐัณ.ญพนท  
ปไว�ัทรากิตับิฏปงอ�ห ,�ยทพแรากคินคทเกัน

By Nutnaree Hata, 
Medical Technologist, 
Routine Laboratory 

)amoneda yratiutiP( งอมส�ตใมอ�ตงอขกองอ�ืนเ
ตอมใตสมอง (pituitary gland) เปนตอมไรทอขนาดเล็ก อยูใต

นบนาด งอมสตใมอตาวอืชดไงึจะษรีศกลหโะกนาฐณวเิรบญหใงอมส
 าวขาตะลแยาซาตกาจงัทาตทาสะรปงอขนวสบักดิตูยอะจมอตงอข  

 าวกยีรเ o านหนาดงาทูยอีทบีลก อืค ญหใบีลก 2 น็ปเงบแ msaihc citp  
(a ( งัลหนาดูยอีทบีลกะลแ )ebol roiretn posterior lobe) ขนาดของ

�ทตแ งสิลวัถด็ลมเงยีพเก็ลเนันมอต า  ”านหวัห“ น็ปเนอืมสเีทานห  
มุคบวคามนมโรอฮงัลหะจงอมสตใมอตกาจงอืนเ อทรไมอตงอข  

�สมาวคีมงึจีนุตหเยวด ๆงาตอทรไมอต า  นึขดิกเกองอืนเีมกาหกามญัค  
 ,ตไกวมหมอตนชเ ดไ ๆงาตอทรไมอตงอขิตกปดิผมาวคดิกเหใลผงสะจ

 )ยาชูผนใ( ะฑณัออืรห )งิญหูผนใ( ขไงัร
 ยาจะรกรพแมไดินชกองอืนเน็ปเกามนวสงอมสตใมอตงอขกองอืนเ

�ตกาจงอืนเ งาวกงวนใิตกปดิผมาวคดิกเหใลผงสตแ าแหนงของตอม 
�สะวยัวอมุคบวคงึซงอมสงอขงาลกยนูศลกใูยองอมสตใ าคัญหลายชนิด 

ีนดินชกองอืนเยดโ ดไติวีชกแงึถลผงสจาอ็กยอนก็ลเงยีพเนึขตโีทกองอืนเ  
น็ปเญหในวส ดมหงัทงอมสีทกองอืนเงอข 51 ะลยอรณามะรปดไบพ
ิตกปดิผนมโรอฮงารสีทบบแงัทีม านหนวสงอมสตใมอตงอขกองอืนเ

 ุยาองวชกุทดไบพถรามาสงึซ นมโรอฮงารสดไมไีทะลแ
 ิตกปดิผนมโรอฮงารสะจงอมสตใมอตีทกองอืนเงอข 57 ะลยอร

นันกองอืนเาวบักูยอนึขบบแปูรยาลหดไกอองดสแรากาอีมจาอ  
ผลิตฮอรโมนชนิดใด โดยรอยละ 50 จะสรางฮอรโมนโปรแลคติน,  
รอยละ 20 จะสราง Growth hormone, รอยละ 20 จะสราง 
adrenocorticotropic hormone (aCTh งารสะจ 01 ะลยอระลแ )
ฮอรโมนหลายชนิดรวมกัน ปจจัยส�า ีมรากะวาภดิกเหใลผงสีทญัค  
บุตรยากคือการมีระดับฮอรโมนโปรแลคตินสูง สงผลกระทบตอการ
ท�า ิตกปดิผมาวคบพถรามาสงึซ ยากงารนใยาภุธนัพบืสบบะรงอขนาง

 งิญหศพเะลแยาชศพเนใงัทดไ

 �ูรงอ�ตงอ�ทกายอ
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ฮอร์โมนโปรแลคตินคืออะไร
ฮอร ์ โมนโปรแลค ติน  (p ro lac t in 

hormone, prl) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจาก 
ต่อมใต้สมอง ซึ่งการสร้างฮอร์โมนโปรแลคติน
จะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โดพามีน 
โดยในเพศชายฮอร์โมนโปรแลคตินจะช่วย 
ในเรื่องของการผลิตตัวอสุจิ ส่วนเพศหญิง 
จะช่วยควบคุมวงจรของประจ�าเดือน ท�าให้
หน้าอกขยายและโตขึ้น เมื่อมีการตั้งครรภ์
ระดับฮอร์โมนโปรแลคตินจะเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้
มกีารผลิตน�า้นมเพ่ือน�ามาเลีย้งทารก ฮอร์โมน
โปรแลคตนิจะยบัยัง้การหลัง่ของฮอร์โมน Fsh 
และ lh เมื่อระดับของฮอร์โมนทั้งสองลดลง 
การกระตุ ้นการท�างานของรังไข่ก็จะลดลง 
ท�าให้การผลติฮอร์โมนจากรงัไข่ลดลง ส่งผลให้
ไม่มีการตกไข่เกิดขึ้น

อาการผดิปกติทีเ่กดิจากเน้ืองอกของต่อม
ใต้สมองและระดบัฮอร์โมนโปรแลคตนิสงู

เนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมน
โปรแลคตินผิดปกติเรียกว่า prolactinoma 
และภาวะที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสูง
เรียกว่า hyperprolactinemia ภาวะนี ้
ส่งผลต่อการกระตุ้นการสร้างและหลั่งน�้านม 
การท�างานของระบบสืบพันธุ ์ ท�าให้รังไข่
ท�างานบกพร่อง รบกวนการหลั่งของ Gnrh 
(gonadrotropin-releasing hormone) 
ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน Fsh, lh และส่งผล
โดยตรงต่อกระบวนการควบคมุการสงัเคราะห์
สเตยีรอยด์ฮอร์โมน (Gonadal steroidogenesis) 
ท�าให้เกิดภาวะไข่ไม่ตก (anovulation) โดย
ความรุนแรงของอาการจะแปรผันโดยตรงกับ
ระดับฮอร์โมนโปรแลคติน 

ความผิดปกติในผู้หญิง 
ที่มีระดับโปรแลคตินสูง
▶  เกิดความผิดปกติของประจ�าเดือน เช่น  

มาไม่สม�่าเสมอ หรือขาดประจ�าเดือน 
▶  มีน�้านมไหลทั้งที่ไม่ได้ต้ังครรภ์หรือไม่ได้ม ี

ลูกอ่อนที่ก�าลังให้นม 
▶  ความต้องการทางเพศลดลง ปากช่องคลอด

แห้ง เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์
▶  เกิดภาวะมีบุตรยาก ภาวะแท้งบ่อย

ความผิดปกติในผู้ชาย 
ที่มีระดับโปรแลคตินสูง
▶  การผลิตอสุ จิผิดปกติ  ได ้ปริมาณน้อย  

หรือไม่สามารถผลิตได้เลย

I
nfertility is serious trouble that 
a lot of couples are experiencing. 
Most of them aren’t aware of 
their infertility until after years 

of failure. Some of them may have 
a sign that implies their physical 
imbalance increasing risk of  
infertility. If you are aware of the 
causes and symptoms indicating 
the probability of infertility, you 
may be able to realize it and consult 
a doctor before it’s too late. 

Pituitary adenoma
The Pituitary gland is a small sized 

ductless gland situated beneath Cerebrum 
in the skull base. The top of the gland is 
connected to the optic nerves called optic 
chiasm. The gland is separated into anterior 
and posterior lobes. Despite a small peanut 
size, pituitary gland is often called the ‘master 
gland’ because it controls several other 
hormone glands. If there is a tumor in pituitary 
gland, it can lead to malfunctions of other 
glands such as adrenals gland, thyroid gland, 
ovaries (in women), or testicles (in men). 

The most common type of Pituitary 
tumoris ‘non-funtioning’ Tumor but can 
cause a wide-spreading effect as the gland 
is located near brain area that control many 
vital organs. Tumors, even small, growth can 
possibly result in death. This type of tumor 
only takes up to 15% of all brain tumors. In 

▶  ความต้องการทางเพศลดลง เสือ่มสมรรถภาพ 
ทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว 

▶  เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น ขนตามตัวลดลง 
เม่ือเนื้องอกมีขนาดโตขึ้นจะไปกดเบียด 

เส้นประสาทตาทีอ่ยูใ่กล้เคยีง ท�าให้เกดิอาการ
ปวดศีรษะ เห็นภาพซ้อนหรือภาพขาดหาย 
บางส่วน ตาพร่ามัว ลานสายตาแคบผิดปกติ 
อาจมเีลอืดออกในก้อนเนือ้งอก ท�าให้ปวดศรีษะ 
ตามัวลงฉับพลัน และระดับความรู ้สึกตัว 
ลดน้อยลง

จากการศึกษาในปี 2005 ของ aykut  
และคณะ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีระดับ 
โปรแลคตนิสงู จ�านวน 104 คน พบว่าภาวะหรอื 
อาการที่เกิดจากการมีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง 
คอื ภาวะการมบีตุรยาก (infertility) ร้อยละ 48, 
ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ (oligomenorrhea) 
ร้อยละ 29, มนี�า้นมไหล (Galactorrhea) ร้อยละ 
24 และตาพร่ามวั (Visual change) ร้อยละ 13

การรักษาภาวะโปรแลคตินสูง 
ที่เกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง

รักษาโดยการแก้ไขที่สาเหตุ เช่น หยุดยา 
ที่เป็นสาเหตุท�าให้โปรแลคตินสูง ในผู้หญิง 
ทีต้่องการมบีตุรควรท�าการตรวจตดิตามระดบั
ฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสม�่าเสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่าระดับฮอร์โมนโปรแลคตินจะไม่เพิ่ม 
สูงขึ้นจากกรณีอื่นๆ จนกว่าจะตั้งครรภ์ หาก 
เนือ้งอกมีขนาดไม่เกิน 1 ซม. สามารถรักษา
ด้วยยาลดระดับฮอร์โมน โดยทานยาต้าน
ฮอร์โมนซ่ึงเป็นยากลุ่ม Dopamine agonist 
แพทย์จะให้ยาในขนาดที่พอเหมาะและต้อง 
รับยาอย่างต่อเนื่อง หากหยุดยาเนื้องอกจะโต 
กลับขึ้นมาใหม่ โดยทั่วไปหลังการรักษาระดับ
โปรแลคตนิจะลดลงภายใน 2-3 วนั ขนาดของ
เนื้องอกจะเริ่มลดลงภายใน 6 สัปดาห์ น�้านม
ที่ไหลก็จะหยุด ประจ�าเดือนจะเป็นปกติ 

อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ หน้ามืดเมื่อลุกขึ้นเร็วๆ  
โดยแพทย์จะให้ยาในปริมาณที่น ้อยก่อน 
แล้วค่อยเพิม่ขนาดเมือ่คนไข้คุน้กบัยา การรกัษา
ด้วยวธิกีารผ่าตดัเฉพาะในรายทีเ่นือ้งอกมขีนาด
มากกว่า 1 ซม. จนไปกดทับเส้นประสาทตา
และสมองส่วนอื่น หรือมีขนาดของเนื้องอก 
โตขึ้นขณะให้การรักษาด้วยยา

ดังนั้น หากพบอาการผิดปกติดังกล่าว 
ควรรีบพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือวินิจฉัยโรค
และรักษาด้วยวิธีท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรต่อไป
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“Treatment can be done several ways such like stopping 
the medication that causes hyperprolactinemia.” 
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Abnormalities in Women with 
Hyperprolactinemia
▶  Menstruation problems like irregular 

periods or absent
▶  Breast secretion of milk
▶  Production of breast milk when not 

pregnant or nursing
▶  Decrease in sexuality, vaginal dryness, 

leading to pain during intercourse
▶  Infertility and miscarriage

Abnormalities in Men with  
Hyperprolactinemia
▶  Malfunctioning sperm production with  

little or no sperms at all
▶  Decrease in sexuality, erectile dysfunction-

trouble getting or keeping an erection
▶  B r e a s t  e n l a r g e m e n t , 

decreased body hair
When enlarged, 

pituitary adenoma 
will pressure eye 
nerves that are  
b y  c o n n e c t e d  
t o  c a u s i n g  a 
h e a d a c h e  a n d 
v i sua l  p rob lem. 
Some may experience 
overlapping vision or 
partially missing vision and 
narrower field of vision. If the adenoma 
bleeds, it causes a headache, sudden dim 
sight, and impaired self-awareness.

According to a study in 2005 by Aykut et 
al., collecting data from 104 people with 
hyperprolactinemia, symptoms found in 
having hyperprolactinemia are infertility 
(48%), irregular periods, or oligomenorrhea 
(29%), breast milk secretion, or galactorrhea 
(24%), and visual change (13%). 

most cases, the tumor develops in the 
anterior lobe. These tumors can be 
‘functioning’ or ‘non-functioning’ and found 
in all ages. 

75 percent of pituitary adenomas are 
functioning, with different symptoms based 
on the type of hormones secreted by the 
adenoma. 50 percent of pituitary adenomas 
secrete prolactin hormone (PRL); 20 percent 
of them secrete growth hormone; 20 percent 
of them secrete adrenocorticotropic 
hormone (ACTH); and 10 percent of them 
secrete mixed hormones. The key factor 
contributing for infertility is a high level of 
prolactin hormone which adversely affects 
the body’s reproductive system. This 
anomaly is found in both genders.

What is Prolactin Hormone?
Prolactin hormone (PRL) is a hormone 

secreted by the pituitary gland, controlled by 
other hormones such as dopamine. In men, 
prolactin helps in sperm production, whereas 
in women it helps regulate menstruation 
cycle and enlarges breasts. During a 
pregnancy, the level of prolactin surges to 
induce milk production for the baby. Prolactin 
inhibits the secretion of FSH and LH 
hormones to inactivate ovary activities. When 
hormones from ovary decrease, the ovulation 
ceases to happen. 

Abnormalities Caused by  
Pituitary Adenoma and  
a High Level of Prolactin

Pituitary adenoma that produce unusually 
prolactin hormone is called ‘Prolactinoma’. 
This leads to a high level of prolactin in blood, 
or ‘Hyperprolactinemia,’ which affects breast 
milk production and secretion reproduction 
system, causing ovary malfunctioning. 
Hyperprolactinemia will interrupt secretion 
of GnRH (gonadrotropin-releasing hormone), 
inhibit FSH and LH hormone secretions that 
directly affect gonadal steroidogenesis,  
and lead to anovulation. The severity of  
the symptom associated with the level of 
prolactin. 

Treatment for Hyperprolactinemia 
from Pituitary Adenoma

Treatment can be done several ways such 
like stopping the medication that causes 
hyperprolactinemia. A woman who wishes to 
pregnant should monitor her prolactin level in 
blood regularly to make sure the level of 
prolactin will not increase by any causes until 
pregnant. In case of a tumor up to 1 cm., it can 
be treated with hormone inhibiting medicine, 
which belong to the dopamine agonist 
medicine group. The doctor will prescribe  
a proper dose of medication regularly. 
Intermittent medication may result in recurring 
tumor. Normally after treatment, prolactin  
level should decrease within 2-3 days and  

the size of tumor will start to shrink  
within 6 weeks. Breast milk 

stops secret ing and 
menstruation becomes 

normal. 
Medication’s 

side-effect include 
nausea, vomiting, 
headache, and 
giddiness when get 

up quickly. at first, 
The doctor usually 

gives a small dose of 
medicine then increases dose 

when the patient is used to the medicine. 
Surgery is only performed in some patients 
with the tumor getting bigger than 1 cm. and 
starting to pressure on eye nerves and brain 
parts, or when a tumor too big to treat with 
medication. 

Therefore, if you notice any signs 
mentioned above, you should immediately 
consult a doctor to diagnose and treat it with 
safe and effective ways, increasing your 
chance of having a baby. 
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อ
งค์การอนามัยโลกนยิามน�า้หนักตัวเกินและโรคอ้วน 

(Overweight and obesity) ไว้ว่า เป็นภาวะท่ี

ร่างกายมีการสะสมไขมันในส่วนต่างๆ เกินปกติ 

จนเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ 

ที่ส่งผลถึงสุขภาพ รวมถึงภาวะมีบุตรยากด้วย โดยตัวบ่งช้ี

ความอ้วนส�าหรับผู้ใหญ่เอเชียสามารถประเมินได้ 2 วิธี ดังนี้

ความอ้วน 
ส่งผลต่อคุณภาพอสุจิอย่างไร

HOw DOES OBESITY AFFEcT SpERM QuALITY?

1. ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMi) ค�านวณจากน�า้หนักตวั 
(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกก�าลังสอง

อนึ่งค่าดัชนีมวลกายในเด็กกับผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันเน่ืองจาก
เดก็อยูใ่นช่วงวยัเจรญิเตบิโต และมคีวามแตกต่างกนัในเดก็หญงิเดก็ชาย 
อกีทัง้ตัวบ่งชีค้วามอ้วนของคนเอเชียจะมคีวามแตกต่างจากคนอเมรกินั 
ยุโรป และแอฟริกัน เนื่องจากรูปร่างที่เล็กกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆ

2. เส้นรอบวงเอวต่อส่วนสูง (Waist to height ratio : Whtr) 
ค�านวณได้จากเส้นรอบวงเอว (หน่วยเป็นเซนติเมตร) หารด้วย 
ความสูง (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ค่าอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 
0.5 ถ้ามากกว่า 0.5 แสดงว่าเริ่มมีภาวะอ้วนลงพุง

ปัจจุบันมีงานวิจัยจากหลากหลายสถาบันที่ศึกษา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างน�า้หนักตัวกบัคณุภาพของอสจุ ิพบว่า
ความอ้วนมีผลต่อคุณภาพอสุจิ ทั้งในด้านความเข้มข้น 
(sperm concentration), การเคลื่อนที่ (sperm 
motility), รูปร่าง (sperm morphology) รวมไปถึง 
สารพันธุกรรม (sperm DNa) โดยให้ค�าอธิบายถึง 
ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

จ�านวน (Sperm concentration) : ไขมันที่ถูก
สะสมมากขึ้นบริเวณอัณฑะท�าให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ซึ่งไม่เหมาะต่อการผลิตอสุจิ อีกทั้งไขมันที่เพิ่มขึ้น 
ยงัท�าให้เกิดการเปลีย่นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน
ไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน ท�าให้การสร้าง
อสุจิลดลง ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการมีบุตรเอง 
ตามธรรมชาติ และการฉีดน�้าเชื้อเข้าทางโพรงมดลูก 
(intra-uterine insemination : iUi)

การเคล่ือนท่ี (Sperm motility) : ฮอร์โมน 
เพศชายเทสโทสเทอโรนที่ลดลงส่งผลให้การสร้าง 
การเจริญ และการพัฒนาบริเวณหาง

ของอสุจิเกิดได้ไม่เต็มที่ ท�าให้เห็นการเคลื่อนที่ของอสุจิในลักษณะที ่
ผดิแปลกไป เช่น ว่ายวนไปมา ว่ายถอยหลงั (non-progressive sperm 
motility) ซึ่งลดโอกาสในการผสมกับไข่ เนื่องจากอสุจิอาจจะตาย 
จากสภาวะความเป็นกรดในช่องคลอดก่อนได้

รูปร่าง (Sperm morphology) : การสร้างอสุจิที่ไม่สมบูรณ์  
ท�าให้พบความผิดปกติที่รูปร่างของอสุจิได้ โดยความผิดปกติที่พบได้
บ่อยคือ ความผิดปกติในส่วนหัว เช่น อาจพบลักษณะ thin head, 
pear-shaped head ส�าหรบัความผดิปกตทิีส่่วนคอและหางก็สามารถ
พบได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติที่ส่วนใดของตัวอสุจิย่อมส่งผล
ต่อการมีบตุรยาก เน่ืองจากไข่จะไม่ยอมรับอสจุทิีมี่รูปร่างผดิปกต ิท�าให้
ไม่เกิดการปฏิสนธิ การฝังตัว หรือตัวอ่อนคุณภาพไม่ดี ฯลฯ

สารพนัธกุรรม (Sperm DNA) : ในคนอ้วน 
มักพบภาวะ oxidative stress จากสาร 

อนมุลูอสิระมากกว่าคนปกต ิซึง่เป็นอนัตราย
ต่อยีนในดีเอ็นเอ ท�าให้เกิดความเสียหาย
ของสายโครมาติน (Chromatin damage) 
ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อภาวะแท้ง ทารก
พิการแต่ก�าเนิด ซึ่งความผิดปกติของ 
สารพันธุกรรมดังกล่าวสามารถถ่ายทอด 

ไปสู่รุ่นลูกหลานได้
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มีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอสุจิในผู ้ชายก่อนและหลัง 
ลดความอ้วนจากหลายๆ แห่ง โดยให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า 
“คุณภาพอสุจิหลังลดความอ้วนดีกว่าคุณภาพอสุจิก่อนลดความอ้วน 
เมื่อใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMi) เป็นเกณฑ์” ดังนั้น หากคุณผู้ชายอยากมี
คุณภาพอสุจิที่ดีจึงควรดูแลรักษาร่างกายไม่ให้อ้วนจนเกินไป มีการ 
ออกก�าลังกายให้เหมาะสมและพอดี เลือกทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้าง
คณุภาพอสจุใิห้ดขีึน้ เช่น แซลมอน มะเขอืเทศ ถัว่ ไข่ หอยนางรม เป็นต้น 
เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีบุตรยาก ตัวอ่อนคุณภาพ 
ไม่ดี ภาวะแท้ง หรือทารกพิการแต่ก�าเนิดได้

โดย ทนพญ. ธวินตรา สงเคราะห์ธรรม 
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Tawintra Songkroetham, 
Medical Technician, 
Sperm Laboratory

Body Mass Index (BMI) 

Classification BMI (Kg/m2) Risk of 
co-morbidities

Underweight  < 18.5 Low (but increased 
risk of other clinical 

problems)

Normal range  18.5 – 22.9 Average

Overweight : ≥ 23

 At risk 23 – 24.9 Increased

 Obese l 25-29.9 Moderate

 Obese ll ≥ 30 Severe

A
ccording to WHO, overweight and  
obesity are defined as abnormal or  
excessive fat accumulation that may  
impair health, as well as infertility.  

Obesity indicator for an Asian adult can be  
measured by two methods as follows: 

is 0.5. Ratio bigger than 0.5 basically means overweight. 
There are several researches from different institutes studying 

the relation between body weight and the quality of sperms. Studies 
suggest that overweight affects sperms in terms of concentration, 
motility, morphology, as well as the DNA in sperms. It can be explained 
as follows:

sperm concentration: Fat tissues accumulated around testicles 
causes higher temperature, adversely affecting sperm production. 
Increased fat induces conversion of male’s testosterone into female’s 
estrogen, which lowers semen production in process. This could 
lead to insufficient semen for natural reproduction and intra-uterine 
insemination (IUI). 

sperm motility: Lowered male’s testosterone leads to 
incomplete growth of sperm’s tail and causes non-progressive sperm 
motility such as swimming in loop or backward. This decreases the 
chance of fertilization as sperms may not survive the pH in vagina. 

sperm morphology: Defective sperm production causes sperm 
deformities. Common deformities are found in the head such as thin 
head and pear-shaped head. Neck and tail deformities are also 
found. These deformities, no matter how, lead to infertility as the 
eggs will reject deformed sperms, thus fertilization and implantation 
will not happen. More unfortunately, this could cause defective 
embryos. 

sperm Dna: Oxidation stress condition is usually found in 
overweight people due to more oxidant present in the body. These 
oxidants are harmful to the genes in DNA, damaging Chromatin thus 
causing miscarriage or congenital anomalies. These errors in DNA 
can also be carried on to later generations.

Several studies on the quality of sperms in men before and after 
their weight loss seem to yield the same results that show, “The 
quality of sperms is better after weight loss, based on BMI.” Therefore, 
in order to ensure your quality of sperms, you should watch your 
weight, exercise regularly, and eat food that helps your sperm 
production like salmon, tomato, nuts, eggs, and oysters, etc. This 
would decrease your risk of infertility, defective embryos, miscarriage, 
and congenital anomalies. 
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1. Body mass index (Bmi) is calculated as weight (in kilograms) 
divided by height (in meters) squared (kg/m2).

However, BMI in children and adults are different because 
children are growing up. Male and female children are also different. 
In addition, BMI for Asians is calculated differently from Americans, 
Europeans, and Africans due to Asian smaller physique. 

2. waist to height ratio (whtr) is calculated by waist size  
(in centimeters) divided by height (in centimeters). The proper ratio 

“the eggs will reject deformed sperms, 
thus fertilization and implantation will not happen” 

normal 
sperm

abnormal 
sperm
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ค
รอบครัวขยายหรอืครอบครัวใหญ่ท่ีพร้อมหน้าด้วย
อากง อาม่า คุณพ่อ คุณแม่ อาอี๊ หลานๆ ทุกวันน้ี 
น่าจะมีให้เห็นน้อยเต็มที ส่วนใหญ่เราจะเห็นเพียง
ครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กท่ีมีแค่คุณพ่อ คุณแม่ และ

ลูกสักคนเท่านั้น แต่ท่ีบ้าน “วสีพันธ์พงศ์” หลังน้ี นอกจาก
สมาชิกในครอบครัวใหญ่จะพร้อมหน้ากันแล้ว บรรยากาศ 
ภายในบ้านยังเตม็เป่ียมไปด้วยความสขุ ท้ังจากเสยีงหวัเราะของ
หลานชายวัยซนท้ังสองคนที่ก�าลังออกท่าทางร้องเต้นและว่ิง 
ไปมาอย่างสนุกสนาน เสียงร้องปรามของคุณแม่ เสียงแซวเล่น
ของคุณพ่อ และเสียงหัวเราะของอากง อาม่า อาอี๊ ภาพแห่ง
ความสุขของชีวิตบางคร้ังก็ปรากฏให้เห็นง่ายๆ ท่ามกลาง
บรรยากาศสบายๆ ภายในบ้านที่ทุกคนย้ิม พูดคุย และหัวเราะ
ด้วยกันอย่างมีความสุขเท่านั้นเอง

คุณสุรเชษฐ วสีพันธ์พงศ์ (คุณป๊อก) อายุ 39 ปี และคุณธัญลักษณ์ ดีวงกิจ  
(คุณตูน) อายุ 36 ปี เล่าให้ฟังว่า ทั้งคู่แต่งงานและเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกัน 
เมื่อต้นปี 2555 หลังแต่งงานคุณป๊อกและคุณตูนใช้ชีวิตร่วมกันตามประสาคู่รัก
ทั่วไป คือ ช่วยกันท�าธุรกิจ ช็อปปิ้ง ดูหนัง และเดินทางท่องเที่ยวตามความชอบ
อยู่ประมาณสองปี ราวปี 2557 จึงเริ่มวางแผนมีบุตร โดยเริ่มปรึกษาเพื่อนๆ และ
คณุหมอ จนคลอดน้องปอร์เตอร์คนแรกเมือ่ปี 2558 ตามมาตดิๆ ด้วยน้องเปอร์ตัน้ 
ในปี 2559 และก�าลังจะมีน้องคนที่สามในอีกเร็ววันนี้

 ‘เจตนิน’ มากกว่าสิ่งที่เห็นคือความประทับใจ 

“เราเริ่มหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ปรึกษา 
คุณหมอหลายที่และเพื่อนหลายคน ก็มีเพ่ือนๆ ที่รักษาอยู่ 
ที่เจตนินและประสบความส�าเร็จหลายคู่ เขาก็เลยแนะน�า 
ให้เรามา ตอนแรกเราก็เข้าใจผิดคิดว่าที่เจตนินจะรักษา
เฉพาะผู้มีบุตรยากเท่านั้น ก็เลยลังเล แต่พอลองมาใช้
บริการก็พบว่าที่นี่รับฝากครรภ์ธรรมดาด้วย เรียกได้ว่า
เข้าใจผดิมาโดยตลอด เราประทบัใจตัง้แต่ครัง้แรกทีม่าและ
ตดัสนิใจใช้บรกิารทีน่ีเ่ลย เพราะคณุหมอน่ารกั ให้ค�าปรกึษา
และค�าแนะน�าท่ีดีมาก เราคุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกสบายใจ 
เราเลยเลือกที่นี่ค ่ะ” คุณตูนย้อนให้ฟังถึงความประทับใจ 
ครั้งแรกกับเจตนิน 

“คณุหมอและพยาบาลทีน่ี่ทกุคนให้ความใส่ใจดูแลคนไข้มากครบั ภรรยาผม 
ค่อนข้างวิตกเพราะเขามีโรคประจ�าตัว แต่คุณหมอก็คอยให้ค�าแนะน�า เขาเลย 
คลายกังวล ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ก็พร้อมมากครับ” คุณป๊อกกล่าวเสริม

 อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน กับความสุขที่เติมเต็มชีวิต 

หลังจากเจอคุณหมอและโรงพยาบาลที่ถูกใจแล้ว ดูเหมือนอะไรๆ จะง่ายขึ้น 
แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด การตั้งครรภ์ของคุณตูนกลับต้องพบกับอุปสรรคส�าคัญ 
นั่นคือ “โรคลมชัก” โรคประจ�าตัวของคุณตูนตั้งแต่สมัยท่ีเป็นวัยรุ่นเนื่องจาก 
ภาวะเครียด โรคลมชักท�าให้โจทย์ในการต้ังครรภ์ของคุณตูนยากขึ้น แต่ทั้งคู ่
ก็ไม่เคยท้อถอย “เพราะเราอยากมีลูกมาก เราเลยหาข้อมูลกันเยอะ ปรึกษาทั้ง 
คุณหมอที่เจตนินและคุณหมอประจ�าตัวของคุณตูน ว่าถ้าเป็นลมชักจะสามารถ 
มบีตุรได้ไหม ยาประจ�าตวัทีท่านจะส่งผลต่อเดก็หรอืไม่ แต่คณุหมอทกุคนก็แนะน�า
ว่าสามารถมไีด้ เพราะยาทีใ่ช้รักษาโรคลมชกัในปัจจบุนัพฒันาแล้ว มผีลวจิยัยนืยนั
ว่าไม่ส่งผลข้างเคียงกับเด็กระหว่างตั้งครรภ์ เราเลยมั่นใจ” คุณป๊อกกล่าว

“แต่คณุหมอแนะน�าว่าตูนต้องดูแลตวัเองให้มากข้ึน ทานยา 
ให้สม�่าเสมอ และข้อส�าคัญก็คือห้ามเครียดและพักผ่อน 
ให้เพียงพอ เราก็พยายามดูแลตัวเองให้ดี จากนั้น 2-3 เดือน 
เราก็ต้ังครรภ์น้องคนแรกด้วยวิธีธรรมชาติและฝากครรภ ์
ทีเ่จตนนิเลย หลงัคลอดคนแรกได้ไม่นานกว็างแผนมคีนทีส่อง
โดยใช้วิธีธรรมชาติและฝากครรภ์ที่เจตนินเช่นกัน” คุณตูน 
เล่าให้ฟังถึงแรกก�าเนิดของน้องปอร์เตอร์และเปอร์ตั้น

คณุป๊อกเล่าเสรมิว่า “ส�าหรบัครัง้นีเ้ราลองท�าอิก๊ซี ่(iCsi)* 
เนือ่งด้วยอายทุีเ่พิม่ขึน้ของเราทัง้คู ่ครัง้นีค้ณุตนูเลยต้องดแูล
ตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงเตรียมร่างกายก่อนตั้งครรภ์ เพราะ 
จะอ่อนเพลีย หน้ามืด และเป็นลมได้ง่าย ผมเห็นภรรยาแล้ว
รูส้กึสงสารจบัใจเลยครบั ยิง่ตอนฉดีตวัอ่อนกลบัเข้าไปครัง้แรก 
แล้วเฟลเราก็กังวลมากข้ึน แต่พอฉีดครั้งที่ 2 ตอนคุณหมอ 
บอกว่าส�าเร็จแล้ว เรานี่ดีใจสุดๆ เลยครับ”

อุปสรรคของคุณตูนและคุณป๊อกยังไม่หมดเพียงเท่าน้ี  
หากแต่มีตามมาอีกเป็นระยะ เช่น ช่วงหลังคลอดท่ีคุณตูน 
ต้องเลี้ยงลูก ปั๊มนม และท�างานไปพร้อมกัน หรือการท่ี 
ไม่สามารถปั๊มนมได้ในตอนกลางคืน เพราะต้องนอนหลับ 
ให้เพียงพอ ส่งผลให้คณุพ่อคณุแม่มอืใหม่ทัง้สองต้องร่วมแรง
ร่วมใจ เพือ่ปรบัตวัและช่วยเหลอืกนัมากข้ึน แต่ในความยาก
ล�าบากมักมีโชคดีอยู่เสมอ เพราะครอบครัวของทั้งคู่คอยให้
ความช่วยเหลอื เป็นทัง้แรงกายแรงใจและลมใต้ปีกอยูไ่ม่ห่าง 
“เราเองท�างานทีบ้่าน พร้อมเลีย้งลกูไปด้วย ต้องปรบัตวัมากค่ะ 
แต่โชคดทีีท่กุคนในบ้านคอยช่วยเหลอืไม่ห่าง และให้ก�าลงัใจ

เสมอ” คณุตนูเล่าด้วยน�า้เสยีงตืน้ตนั 
“หลงัมีลกู แน่นอนว่าชวีติไม่เหมอืนเดมิครบั 
เพราะหน้าทีร่บัผดิชอบเยอะมากขึน้ ช่วยกนั

ค่อยๆ ปรบัตัวกนัไป เราคดิว่าทุกคนมโีจทย์
ทีย่ากและแตกต่างกนั ถงึวนันีพ้อมอง
ย้อนกลบัไปเรามคีวามสขุนะ เพราะเรา
อยากมลีกูๆ มาร่วมเตมิเตม็ชวีติมาก 
อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุข  
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

ที่มีความสุขมากครับ” คุณป๊อกกล่าว 
ด้วยรอยยิม้

 ส่งก�าลังใจให้ทุกครอบครัว 

คุณป๊อกและคุณตูนยังฝากก�าลังใจให้แก่ทุกครอบครัว 
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรยากว่า “เราค่อนข้างเข้าใจ
ความยากล�าบาก เพราะเราเองก็เคยผ่านมาเหมือนกัน 
ส�าหรบัคณุพ่อคณุแม่คู่ไหนทีอ่ยากจะมีลกูจรงิๆ เรากอ็ยากให้
ก�าลังใจ ให้ลองฮึดสู้ดูครับ ลองปรึกษาคุณหมอ ดูแลร่างกาย
ให้พร้อม อย่างครอบครัวเราก็สู้มาเยอะ แต่ละครอบครัว 
ก็อาจจะมีโจทย์ที่ยากแตกต่างกัน อย ่างของเราก็คือ 
โรคประจ�าตัวของคุณแม่ แต่เชื่อเลยครับท้ายท่ีสุดแล้ว  
ถ้าเราสูแ้ละส�าเร็จ กจ็ะเป็นความภาคภมูใิจของครอบครวัครบั 
ผมยงัจ�าวนิาทแีรกทีไ่ด้ยนิเสยีงหวัใจของลกูได้เลย น�า้ตานีไ่หล
เลยครับ มันเป็นความรู้สึกที่ต้ืนตันมาก ผมมองว่าการเป็น
ครอบครัว ถ้าคุณยิ่งฝ่าฟันและพยายามร่วมกันมากเท่าไร  
เมื่อถึงจุดที่ประสบความส�าเร็จย่อมคุ้มค่าแน่นอน เพราะเรา 
จะมคีวามสขุมากแบบทีห่าอะไรเปรียบไม่ได้เลย” คณุป๊อกกล่าว
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Mr. Surachet  Wasiphanphong  
(Khun Pok), 39, and Ms. Thanyaluck 
Deevongkij  (Khun Toon), 36, told us that 
they got married and started a family 
together in early 2012. After the marriage, 
the couple spent time together like other 
newlyweds. They ran a business, did shopping, 
went to movies, and went for holidays together for 

about two years. In 2014, they started planning to have a child, 
consulting with friends and doctors. They had Porter, their first child, 
in 2015, followed by Perton, the second one, in 2016, and the third 
one is coming soon. 

 ‘Jetanin’ - more than what’s seen, is the impression 

Initially, we started looking for the information about pregnancy, 
consulting several doctors and friends. Back then, many friends  

had had treatment at Jetanin and several of them were  
successful. So, they suggested us to come here. At 

first, we had misunderstood that Jetanin treated 
only infertility, so we hesitated. Then when we 

came here, we found that it also provided 
normal antenatal care. We had misunder-
stood all along. We were impressed since 
the first time of our visit and decided to use 
the service here right away. The doctors are 
lovely. They gave us good consultation and 

advice. We talked to them and felt relaxed.  
So, we chose this place,” Khun Toon recalled her 

first impression with Jetanin. 

*ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซี่” เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย 

ในการปฏิสนธิส�าหรับผู้มีบุตรยาก โดยน�าเอาสเปิร์มที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยใส่สเปิร์มเข้าไปในไข่โดยตรง วิธีการนี้ 

ให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเน่ืองมาจากไข่และสเปิร์ม เช่น การเกิดการผสมด้วยสเปิร์มหลายตัว หรือสเปิร์ม 

ไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ (ZP) เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น

*ICSI is short for intra-cytoplasmic sperm injection, a fertilization taking place outside of the body, performed in a laboratory. It is  

another option that is used for the treatment of severe cases of infertility. ICSI involves the selection of the only one best sperm to be 

injected directly into a mature egg. The method yields a satisfying result and helps reduce disorders of fertilization, such as a fertilization 

by more than one sperm (polyspermy), sperm inability to timely penetrate the egg, etc.

•
BaseD on TRUE STORIES

A
n extended family or big family where 
a grandfather, a grandmother, a father, 
a mother, an aunt, and grandchildren 

stay together is rarely seen nowadays.  
Mostly we will see only nuclear families,  
which consist of a father, a mother, and a 
child. However, at the Wasiphanphong’s 
house, besides members of the big family stay 
together, the house’s atmosphere is full of 
happiness from the laughter of the two little 
nephews who are singing and dancing and 
running around cheerfully, whingeing from 
the mother, teasing from the father, and 
laughter from the grandparents. A  ‘picture of 
happiness of life’, sometimes, takes shape 
easily among relaxing atmosphere inside 
the house where everyone just smiles, 
have a chitchat, and laughs togeth-
er happily. It is just that. 

“ทุกวันนี้ วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากแล้วจริงๆ ค่ะ 
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนลองพยายามดู มองโลกในแง่ดี ดูแล 
ตัวเองให้พร้อม ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิด ขอให้ก�าลังใจทุกคน 
นะคะ อยากให้เข้มแข็งเข้าไว้เพราะเม่ือประสบความส�าเร็จแล้ว  
คุณและครอบครัวจะมีความสุขมากจริงๆ ค่ะ” คุณตูนกล่าวทิ้งท้าย 
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คุณ สุรเชษฐ วสีพันธ์พงศ์ (คุณป๊อก) Mr. Surachet Wasiphanphong อายุ 39 ปี
คุณ ธัญลักษณ์ ดีวงกิจ (คุณตูน) Ms. Thanyaluck Deevongkij อายุ 36 ปี
ด.ช.อังกูร วสีพันธ์พงศ์ น้องปอร์เตอร์ Angkoon Wasiphanphong (Porter) อายุ 3 ขวบ
ด.ช.ธชาทัช วสีพันธ์พงศ์ น้องเปอร์ตั้น Thachathat Wasiphanphong (Perton) อายุ 1 ขวบครึ่ง

“All doctors and nurses here take very good care of 
patients. My wife was quite concerned since she had an 
underlying disease. But the doctors always gave good 
advice, so she felt more comfortable. The hospital is also 
fully equipped,” Khun Pok added.

 Obstacles to break through with the 
 happiness of life 

After they had met with the right doctor at the right 
hospital, it seemed like everything was easier. However, 
life was not easy as expected. Khun Toon’s pregnancy 
course encountered with the key obstacle – epilepsy. 
Which emerged since she was teenager due to tension, 
made the couple’s goal was even harder to achieve. 
Fortunately, they never got discouraged. “Because we 
extremely wanted to have a child, we did a lot of research, 
consulting with the doctors at Jetanin and Toon’s regular 
doctor about the impact of epilepsy to pregnancy and 
whether its medication took effect to a child. All the 
doctors said that was not a problem because epilepsy’s 
medication now was advanced. There were studies 
confirming that it would not take side effect to a baby 
during pregnancy. So, we were confident,” Khun Pok said.

 “However, the doctors suggested that I had to take 
care of myself even better. I had to take medicines 
regularly, and, more importantly, I had to be absolutely 
free from tension and had enough rest. I tried to take care 
of myself well. Then 2 -3 months later, I got pregnant with 
her first child by a natural method and had antenatal care 
at Jetanin,” Khun Toon shared us about the birth of Porter 
and Perton. 

Khun Pok added that “for this time (the third child), 
we tried ICSI* because of our ages. This time, Toon had 
to take care of herself more during the preparation for 
pregnancy as she could be tired and giddy, and get 
fainted easily. I saw her and sympathized with her 
conditions, especially when she got the first embryo 
transfer and it failed. At that time, we were so anxious. 
But when the doctor told us that the second embryo 
transfer was successful, we were heartily glad.”

The obstacte of the couple’s journey has not ended; 
there were some problems occurring from time to time. 
For instance, after labors, Khun Toon had to take care of 
the babies, pump breast milk, and work at the same time. 
She could not do breast pumping at night because she 
needed to get enough sleep. Thanks to these factors, 
the new parents had to help each other more. Fortunately, 
there is always some luck in time of difficulties. They are 
so lucky that both of their families help them and gave 
both physical and mental supports. The families are like 
the wind beneath their wings. “We work at home and 

raise our kids at the same time. We need to adjust ourselves a lot. But luckily, 
everyone in the house helps us and gives support all the time,” Khun Toon said 
with overwhelmed feeling. 

“After having children, certainly, our lives are not the same. We have more 
responsibilities, but we help each other and adjust ourselves to the new pattern 
of life. We both think that everyone has their own difficult conditions, which are 
different from others. Today when we look back, we are happy because we want 
to have children to fulfill our lives. We might be tired but we are absolutely happy. 
It’s a life-changing experience that makes us very happy,” Khun Pok said with 
big smile. 

 Give encouragement to every family 

Lastly, Khun Pok and Khun Toon would like to give encouragement to every 
family, especially the parents who are facing infertility, that “we quite understand 
such difficulty because we faced it, too. For any parents that really want to have 
a child, we would like to give encouragement. Just fight for it. You probably need 
to consult with the doctors and take care of and prepare yourselves. Like our 
family, we had been fighting. Each family might have its own difficulties. For us, 
our problem was the mother’s underlying disease. But believe me, finally, if we 
fight we will overcome the problems and gain success. We are so proud that we 
could make it. I still recall the very second I first heard my child’s heartbeat.  
I cried. It was an overwhelmed feeling. I think that as a family, when your fight 
and give effort to something together hard enough and gain success, the result 
is definitely worthwhile and you will be happy in the degree that nothing can be 
compared,” Khun Pok said.

“Nowadays, medical technology is so advanced. I would like every parent 
to try and be optimistic. You have to take very good care of yourself and work 
closely with the doctors. I would like to encourage everyone. Keep being strong 
because when you are successful, you and your family will be genuinely happy,” 
Khun Toon said.  

* ผลลัพธ์ในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน 
The outcome of each patient’s treatment are different.
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สูตรการเตรียมพร้อม 
แห่งการสร้างครอบครัว

pREpARATION STRATEgY  
FOR STARTINg A FAMILY 
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ารมีลกูสกัคนหาใช่เร่ืองท่ีคุณพ่อและ
คุณแม่มัวจมอยู่ในภวังค์แห่งความ
กงัวล เกรงต่อผลลัพธ์ทียั่งไม่เกดิขึ้น
เท่านั้น การจับมือกันเพื่อเตรียมรับ

สถานการณ์หรือไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทีละเปลาะๆ 
น้ันควรกระท�ากว่า

นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างการเตรียมความพร้อมท่ีดีของ 
คุณแม่ ณิชชาภัทร เนตรกระจ่าง (อายุ 33 ปี) และคุณพ่อ 
ชวรัตน์ บนิมา (อาย ุ45 ปี) คู่ชีวิตทีสุ่ม่เสีย่งต่อการมีบตุรยาก 
ด้วยวัยที่ห่างกันถึง 12 ปี แต่เมื่อลูกชายคนแรกเบิกตา 
มองโลกกว้าง แผนทีว่างไว้แต่เนิน่ๆ จงึเป็นรปูเป็นร่างอย่าง
สมใจ

“หลังจากสมรสเราก็ไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการมีลูก ซึง่ทแีรกกค็ดิเหมือนกนัว่าคูเ่ราเข้าข่ายมบีตุรยาก 
แต่พอเวลาผ่านไปปีกว่าๆ เริ่มมีข่าวดี ลูกคนแรกได้ 
ถือก�าเนิดขึ้น ในความดีใจก็ตามมาด้วยความกังวลใจ 
ไปพร้อมๆ กนัค่ะ” คุณแม่ลกูสองเท้าความถึงลกูคนแรก
ให้ฟังด้วยใบหน้าแต้มยิ้ม

แม้คูข่องเธอจะผ่านพ้นภาวะมบีตุรยาก
ไปได้ แต่นัน่กย็งัไม่ลดทอนความหนกัใจ
ให้ครอบครัวสักเท่าไหร่ ทว่าก่อนหน้านี ้
คุณแม่ผู้ยึดอาชีพผู้แทนยาก็ไม่ได ้
นิ่งนอนใจ หาข้อมูลเตรียมพร้อม
ต ่อการตั้ งครรภ ์มาโดยตลอด 
พร้อมกับสามีผู ้มีอาชีพค้าขาย 
คอยให้ก�าลงัใจอยูเ่คียงข้าง “ถงึแม้ 
เราจะวุ่นๆ เรื่องงานกันทั้งคู่ แต่ก็
วางแผนและปรึกษากันเรื่องการ 
มีลูกชัดเจนต้ังแต่แรกเริ่มชีวิตคู ่ค่ะ 
ดิฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์  
การคลอดลูกมาอย่างต่อเนือ่ง แต่แค่ยงัไม่รู้
ว่าจะไปฝากครรภ์ที่ไหนนั่นเอง”

กระทั่ ง เธอได ้พูดคุยสอบถามกับเพื่อนที่มี
ประสบการณ์การฝากครรภ์ที่เจตนินกับ ‘นายแพทย์  
สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์’ ทิศทางในการเตรียมการคลอด 
ที่ตรงจุด จึงสร้างความแน่วแน่และความมั่นใจให้กับเธอ 
ได้มากยิง่ขึน้ “ทแีรกรูเ้พยีงว่าเจตนนิคอืโรงพยาบาลส�าหรบั
ผู้มีบุตรยาก แต่พอเพื่อนเล่าประสบการณ์การฝากครรภ ์
กับเจตนินให้ฟังว่าคุณหมอดูแลดีอย่างใกล้ชิด ผ่าคลอด 
ออกมาไม่เจ็บแผลเลย หลังจากทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ 
ได้ 5 สัปดาห์ ดิฉันจึงตัดสินใจไปใช้บริการที่เจตนินอย่างไม่
รอรี น�าผลตรวจร่างกายไปให้คุณหมอดู แต่ด้วยระยะทาง
ค่อนข้างไกลจากที่บ้าน บวกกับกลัวเจ็บท้องแล้วไปคลอด
ไม่ทัน ดิฉันจึงตัดปัญหาโดยเลือกการผ่าคลอด เพื่อครบ
ก�าหนดจะได้ท�าการผ่าได้เลยค่ะ” 

ผลลัพธ์หลังจากการผ่าคลอดครรภ์แรกนั้นคือความ
สมบูรณ์ของลูกชาย-น้องสิริภพ (ปัจจุบันวัย 2 ปี 8 เดือน) 

ที่มีน�้าหนักตัวถึง 3,500 กรัม และระยะคลอดเป็นไปตาม
ก�าหนด เพราะคุณแม่ปฏิบัติตนตามที่คุณหมอแนะน�า 
ทุกอย่าง “ในช่วงอัลตร้าซาวด์ 4 มิติเราทั้งคู่ดีใจมากค่ะ  
ทแีรกมคีวามกงัวลกลวัลกูไม่สมบรูณ์ กลวัเป็นโรคลิน้หัวใจรัว่ 
ปากแหว่ง เพดานโหว่บ้าง ด้วยความท่ีเห็นเคสนี้จากใน 
โซเชียลเยอะ พออัลตร้าซาวด์ได้สามคร้ัง เห็นพัฒนาการ 
ที่สมบูรณ์ก็คลายความกังวล ณ เวลานั้นพอได้เห็นหน้าลูก
ในท้อง จึงตั้งปณิธานกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องเลี้ยงลูก 
ให้ดีที่สุดให้จงได้” 

ค�าบอกเล่าด้วยน�้าเสียงระคนความปลาบปลื้มของ 
คุณแม่ก่อนที่จะพูดถึงลูกชายคนที่สองที่เพิ่งคลอดได้  
2 เดือน “ส่วนน้องธนบดี ลูกชายคนที่สองที่เพิ่งคลอดเนี่ย 
ด้วยอายขุองดฉินัสามสบิกว่าแล้ว เราจงึวางแผนท�า NipT* 
(Noninvasive prenatal Testing) คดิว่าถ้ามวัเสยีดายเงนิ
กบัค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น และเกดิปัญหาขึน้เหมอืนเคสตวัอย่าง
ของเพือ่นคนหน่ึงทีรู้่จกั ซึง่เขาไม่ได้ตรวจครรภ์และรูท้หีลงั
ว่าลกูเป็นดาวน์ซนิโดรม กค็งจะมาน่ังเสยีใจมากกว่า ดงันัน้ 
เราต้องวางแผนให้รอบคอบ นี่คือสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับ 
การสร้างชีวิตครอบครัวค่ะ”

3,700 กรัม คือน�้าหนักตัวของน้องธนบดี 
ที่ถือว่าสมบูรณ์ แต่ช ่วงนั้นเธอก็เกิดภาวะ 

เบาหวานตอนตั้งครรภ์ ทว่าทุกอย่างผ่านไป
ได ้ อี กค ร้ั ง  ด ้ วยการปฏิ บั ติ ตั วตาม 

ค�าแนะน�าของคณุหมอทัง้ควบคมุอาหาร
และเจาะเลือดตรวจน�้าตาลก่อนทาน
และหลังทานอาหาร เพ่ือตรวจสอบ 
ไม่ให้ค่าน�้าตาลสูงขึ้นตลอดระยะเวลา
ก่อนคลอดอย่างเคร่งครัด “เรียกว่า 
ไม ่ผิดหวังค ่ะ ที่มาฝากครรภ ์กับ 

คุณหมอสมเจตน์ เพราะประทับใจ 
ในการดูแลของคุณหมอมากๆ ไม่ว่าจะ

เป ็นค�าถามที่ เบสิคที่ทุกคนพึงรู ้ก็ตาม  
แต ่ท ่านก็ไม ่ เกี่ยง ตอบให ้ เราทุกค�าถาม 

ด้วยความใจเยน็และเป็นกนัเองสดุๆ สิง่ใดทีจ่�าเป็น
และสมควรในการตรวจ หรือไม่จ�าเป็นก็บอกกันอย่าง 

ตรงไปตรงมา ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจคลายกังวลไปได้มาก  
ทุกวันน้ีชีวิตคู ่เราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆ  
สอนให้เรารู้จักกิน-ใช้ ท�าให้เข้าใจในชีวิตครอบครัวมาก 
ยิ่งขึ้น” คุณแม่กล่าวถึงคุณหมอผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ
ของการมีลูกด้วยแววตาที่สมหวัง

ตอนนี้ก็อยากมีลูกผู้หญิงอีกสักคน แต่อายุเริ่มเยอะขึ้น
เรื่อยๆ ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบต่อไป นั่นคือ
แผนการในอนาคตที่คุยกันไว้ค่ะ” นี่คือการเตรียมการไว้ 
อีกสเต็ปที่ ท้ังคู ่ เผยให้ฟัง เพื่อการสร้างรากฐานชีวิต
ครอบครัวแบบฉบับสมบูรณ์ต่อเนื่อง ก่อนที่เธอจะทิ้งท้าย
ฝากถึงคู่รักที่อยากมีลูกไว้น่าคิดว่า

“ถ้าหากคู่สมรสใดอยากมีลูก ขอแนะน�าว่าควรจะไป
ตรวจร่างกายให้พร้อมก่อน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พึงกระท�า 
ในการเตรียมความพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะ”

“เวลานั้น
พอได้เห็น

หน้าลูก 
ในท้อง 

ตั้งปณิธาน 
กับตัวเอง 

ว่าเราจะ 
ต้องเล้ียงลูก 

ให้ดีที่สุด 
ให้จงได้”
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*NIPT (Noninvasive Prenatal Testing)

การตรวจ NIPT สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อย เช่น กลุ่มอาการดาวน์,  

กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด, กลุ่มอาการพาทู, กลุ่มอาการเทอร์เนอร์, กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์, กลุ่มอาการ 

เจคอบเซ่น และกลุ่มอาการ Triple X สามารถตรวจในหญิงตั้งครรภ์ทุกแบบและทุกช่วงอายุ

*NIPT (Noninvasive Prenatal Testing)

Non-invasive prenatal testing (NIPT) is a way of examining anomalies in fetal DNA by taking 

a sample of only 10 ml. of blood from a pregnant woman without invading the placenta.  

You can have NIPT at 10 weeks of pregnancy or later. The test can also examine other 

anomalies like Down Syndrome, Edward’s Syndrome, Patau Syndrome, Turner Syndrome, 

Klinefelter Syndrome, Jacobsen Syndrome, and Triple X Syndromes.

•
BaseD on TRUE STORIES

I
t’s not very healthy to let  
unnecessary anxiety and  
worries sink deep into your 
minds when you are about to 

become a mother or a father. 
What a couple should do at this 
critical time is face each other and 
discuss openly to be able to  
properly handle the possible  
situations.

my checkup results to the doctor. The only difficulty is the distance 
from my home to the hospital that made me afraid that I wouldn’t 
make it in time to the hospital once the labor began. So, I decided 
to have a C-section to make it more convenient. 

Her first C-section resulted in a perfectly healthy baby boy, 
named Siraphop (now 2.8 years old), who weighed 3,500g. The 
intrapartum was smoothly completed as the mother strictly obeyed 
the doctor’s advice. “I had been worrying about him having an 
anomaly like heart valve regurgitation or cleft lip and palate just 
like the babies I had seen on the internet. I was so thrilled and 
relieved to see my perfectly healthy baby through the third 4D 
Ultrasound. That was when I promised to myself I would do anything 
to raise him up as best as I could.”

This is a good example of an ideal preparation by 
a 33-year-old mother, Mrs. Nitchaphat Netkrajangkul, 
and a 45-year-old father, Chawarat Binma. They were 
a couple with a risk of infertility due to their 12-year 
age gap. However, thanks to their early preparation, 
they were blessed with a baby boy.

“After we got married, we got a checkup to prepare 
for having a baby. At first, we believed that our age gap 
might make it harder. But after a year, we finally had a 
son. The great joy and happiness came with big anxiety, 
though,” said the mother of two children with a bright 
smile on her face. 

Although the couple successfully overcome 
infertility, the weight on their shoulders wasn’t 
completely lifted. The mother, who is a medical 
representative, had done a lot of research to make 
sure she knew all she needed to know about 
pregnancy. Her husband, a vendor, was always there 
for her. “Even though we were busy with our job, we 
had always made it clear about the decision to have a 
baby. I did a lot of research about pregnancy and 
childbearing. But I just did not know where I should go 
for prenatal care.”

Fortunately, she was advised by a friend who had 
had her prenatal care at Jetanin Institute with Dr. 
Somjate Manipalviratn. With Jetanin’s precise 
directions for childbearing preparations, she became 
much more confident. “I thought Jetanin was just a 
hospital specialized in helping people with infertility. 
But after hearing about my friend’s experience with 
her prenatal care, about the doctor taking good care 
of the case, and the painless C-section, I decided 
without hesitation to have my prenatal care at Jetanin 
when I found myself pregnant for 5 weeks, providing 
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That gave me a huge relief. My marriage life has 
changed positively. With his advice, we got a better 
understanding on our marriage life,” she spoke of the 
man who was behind her successful childbearing with 
sparkling eyes.

“Thought about having another baby girl. But I know 
I’m getting older, I need to be more careful. But that’s 
about the future,” she shared more about their future 
plan to fulfill their perfect family life.

She added, “If you’re planning to have a baby, 
I highly recommend that you get a full checkup. That’s 
the first thing you should do as parents-to-be.” 

คุณณิชชาภัทร เนตรกระจ่างกุล  Nitchaphat Netkrajangkul อายุ 33 ป ี
คุณชวรัตน์ บินมา  Chawarat Binma อายุ 45 ปี
ด.ช.สิรภพ บินมา  Siraphop Binma อายุ 2 ปี 8 เดือน
ด.ช.ธนบดี บินมา  Tanabordee Binma อายุ 2 เดือน

The mother shared us her experience with a happy voice 
before she moved on to talk about her second son, “Speaking of 
Tanabordee, our second child who was just born, I was a bit worried 
with this pregnancy as I was already in my thirties. We decided to 
have NIPT* (Non-invasive Prenatal Testing) thinking that I shouldn’t 
be stingy with something necessary. I would deeply regret if my 
son was born with Down Syndrome like the child of my friend who 
did not bother have NIPT. I decided to be careful and plan 
everything beforehand. That’s important for a family life.”

Tanabordee was born 3,700g, a healthy range, even though 
the mother developed diabetes during her pregnancy, thanks to 
the doctor’s advice regarding her strict diet and blood sugar test 
routines she had to perform before and after every meal to regulate 
her blood sugar level throughout the antepartum. “I was lucky to 
have got Dr. Somjate during my prenatal care. He was so kind 
and very calm to explain every detail to our simplest question.  
He sincerely suggested me about what test to get and what not. 

“ I decided to be careful and  
plan everything beforehand. 
That’s important for a family life.” 

* ผลลัพธ์ในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน 
The outcome of each patient’s treatment are different.
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•
QualiTy OF LIFE

Source / แหล่งที่มา  www.thaihealth.or.th

าวะสมองเสื่อม คือ ความถดถอยในการท�างานของสมอง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย เซลล ์สมอง โดยเ ร่ิมจาก 
ส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ความเสื่อมถอย
จะด�าเนินไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป บางคร้ังอาจใช้เวลา 

นับ 10 ปี กว่าท่ีความผิดปกติจะปรากฏชัดเจนจนสังเกตเห็นได้ ต่อไปนี้ 
เป็นอาการเตือนว่าคุณอาจเสี่ยงกับภาวะสมองเสื่อม

10 อาการเตือน  
สู่ภาวะสมองเสื่อม

10 wARNINg SIgNS 
OF DEMENTIA

อาการเตือนสู่ภาวะสมองเสื่อม
1. จ�าไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ลืมว่า
กินอะไรไป
2. ท�ากิจวัตรประจ�าวันที่คุ ้นเคยไม่ได้ เช่น  
ลืมวิธีแต่งตัว
3. มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น ลืมค�าศัพท์
ง่ายๆ พูดค�าผิด สื่อสารกับผู้อื่นล�าบาก
4. สบัสนวนัเวลาและสถานที ่เช่น หลงวันเวลา 
หลงทาง กลับบ้านตัวเองไม่ถูก
5. ตัดสินใจไม่เหมาะสม เช่น เปิดพัดลมแรง 
ทั้งที่อากาศเย็นมาก
6. มีปัญหาความคิดรวบยอด เช่น ค�านวณ
ตัวเลขง่ายๆ ไม่ได้
7. เก็บสิ่งของผิดที่ เช่น เก็บอาหารไว้ใน 
ตู้เสื้อผ้า
8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น เปลี่ยนจาก
สงบเป็นร้องไห้และโมโหภายในไม่กี่นาที
9. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เช่น กลายเป็น 
คนหวาดระแวง
10. ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น นั่งหรือนอน
ทั้งวัน ไม่อยากออกไปพบเจอผู้คน
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ในบรรดาพล็อตเรื่องยอดนิยมที่แฟนภาพยนตร์ชื่นชอบต้องมี “การสูญเสีย 
ความทรงจ�า” อยู่ด้วยแน่นอน นั่นเพราะการที่จ�าอะไรไม่ได้นั้นน�าไปสู่ผลกระทบ
หลายอย่าง นี่คือหนังที่อยากแนะน�าให้หามาดูกัน แล้วคุณจะเข้าใจพวกเขามากขึ้น

Definitely, ‘loss of memory’ is one of the most popular movie plots. That’s 
because memory loss can cause many impacts. Here are some recommended 
movies that will make you understand more about people with dementia. 

MeMento (2000)
เรือ่งราวของชายผูม้คีวามทรงจ�า 

สั้นเพียง 15 นาที ซึ่งต้องการ 
แก้แค้นคนที่ฆ่าภรรยาของเขา  
จุดเด่นคือการเล่าเรื่องที่ไม่เรียง
ล�าดับ ผู้ชมต้องค่อยๆ ไขปริศนา
ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่

Memento (2000): This is a 
story of a man who had only 15 
minute-memory. He wanted to 
revenge people who killed his 
wife. The significant point of this 
film is its narration which is not 
chronological. Audiences have 
to find what really happened.

50 First Dates (2004)
สัตวแพทย์หนุ่มได้พบกับสาวสวยอย่าง 

ลซ่ีู โดยไม่ทราบว่าเธอมีปัญหาด้านความ 
ทรงจ�า เพราะทกุเช้าทีเ่ธอตืน่มาความทรงจ�า 
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะหายไปท้ังหมด เฮนร่ี 
จึงต้องเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนนี้ทุกวัน และ
ต้องเอาชนะหัวใจเธอแบบนี้ไปเรื่อยๆ

50 First Dates (2004): A young 
veterinarian met with Lucy, a beautiful 
young lady. He did not know that she had 
a problem with memory. Every morning, 
she woke up and all memories of yesterday 
were gone. Henry had to start all over again 
with this girl every day and he had to keep 
winning her heart. 

ความจ�าสั้น แต่รักฉันยาว (2009)
หนังที่เล่าความสัมพันธ์ของคู่รักที่ต้อง

เอาชนะอุปสรรคของหัวใจ ระยะทาง ร่างกาย 
พร้อมความกลัวว่าวันหน่ึงโรคความจ�าเสื่อม 
จะท�าให้พวกเขาอาจลืมซึ่งกันและกัน

Best of Times (2009): The film is a story 
about a relationship of lovers who had to 
overcome love obstacles, which included 
distance and physical condition, and had to 
live with the fear that, one day, dementia will 
make them forget each other. 

D
ementia refers to the 
deterioration of brain 
functions, which is 
caused by loss of brain 

cells. It starts from a part of the 
brain and spreads to other are-
as of the brain. The deterioration 
will occur slowly or gradually. 
It sometimes takes time up to 
10 years before the abnormality 
obviously appears and is notice-
able. Below here are warning 
signs of dementia.

สมองเสือ่มป้องกนัได้ด้วยกจิกรรมเหล่าน้ี
อย่างไรก็ตาม ภาวะสมองเสื่อมสามารถ

ป้องกันได้ด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นการท�างาน
ของร่างกายและสมอง ต่อไปนี้เป็นกิจกรรม 
ที่เมื่อท�าเป็นประจ�าแล้วสามารถช่วยป้องกัน
ภาวะสมองเสื่อมได้

1. ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง การออก
ก�าลังกายแบบแอโรบิคช่วยป้องกันภาวะ 
สมองเสื่อมได้ เช่น การวิ่ง การว่ายน�้า เดินเร็ว 
ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิค วันละ 30 นาที 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

2. รักษาสุขภาพอยู่เสมอ
• ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ปลา
• มีกิจกรรมทางกาย เช่น เดินแทนการนั่งรถ 
ท�างานบ้าน ท�างานอดิเรกที่ชอบ
• ควรมีกิจกรรมทางสังคม เช่น ออกไปพบปะ
เพื่อนฝูง พูดคุยกับเพื่อนบ้าน
• ควรตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ
• ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา
• ไม่ควรท�ากิจกรรมที่เสี่ยงกับการบาดเจ็บ
ทางศีรษะ
• ไม่ควรปล่อยให้มีน�้าหนักตัวมากจนอ้วน

3. บริหารสมองบ่อยๆ
• ท่าโป้งก้อย ชูมือขวาชูนิ้วโป้ง มือซ้าย 
ชูนิ้วก้อย เมื่อท�าได้ให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวา
ชูนิ้วก้อย มือซ้ายชูนิ้วโป้ง
• ท่าจีบแอล มือขวาท�ามือเป็นรูปจีบ มือซ้าย
ท�าเป็นรปูแอล (l) เมือ่ท�าได้ให้สลบัเปลีย่นเป็น
มือขวาท�าเป็นรูปแอล มือซ้ายท�าเป็นรูปจีบ
• ท ่าจับจมูกจับหู มือขวาจับปลายจมูก  
มือซ้ายจับหูขวา เมื่อท�าได้ให้สลับเปลี่ยนเป็น 
มือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับปลายจมูก

หนังความจ�าสั้นแต่ประทับใจนาน
Dementia movies that last in our memories
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The warning signs of dementia
1. You can’t remember even about 
things that have just happened, such 
as what you have just eaten.
2. You can’t remember your daily 
routine, such as how to get dressed.
3. You have communication problems, 
such as forgetting easy vocabularies, 
using wrong words,  or  having 
difficulties to communicate with others.
4. You are confused about date, time, 
and place, such as forgetting date and 
time, getting lost, and forgetting the 
way to go back home.
5. You can’t make a proper decision, 
such as turning on a fan on a very  
cold day.
6. You have lost an integrative thinking 
skill, such as unable to calculate  
simple math.
7. You misplace things, such as putting 
food in a wardrobe. 
8. Your mood swings easily, such as 
from being calm to crying and being 
angry within a few minutes 
9. Your personality has changed, such 
as you have become a paranoid person
10. You are lack of creativity, such as 
you want to sit or sleep all day long and 
do not want to see people.

Preventive measures
Dementia can be prevented by the 
activities that stimulate body and brain 
functioning. Here are some activities 
that, if you do regularly, can help 
prevent the disorder.
1. Do exercises regularly: aerobic 
exercises that can help prevent 
dementia include running, swimming, 
power walk, cycling, and aerobic 
dance. You should do it at least twice 
a week, 30 minutes per session.

2. maintain a healthy lifestyle by
• eating good food, such as vegetable, 
fruit, grain, and fish
• doing physical activities, such as 
walking instead of riding, doing 
housework, and doing hobbies
• having social activities, such as going 
out to see friends or chitchatting with 
neighbors
• having medical check-up regularly
• not smoking or drinking
• not doing the activities that are risky 
to hurt your head
• not letting yourself to gain weight  
too much

3. often exercise your brain by 
playing with your fingers: 
• Point the thumb of your right hand up 
and point the pinky finger of your left 
hand up. After you can do that, change 
the hands.
• On the right hand, do the tip-pinch, 
in which the tips of the index finger and 
thumb touch each other and do L 
shape by the index and thumb on the 
left hand. After you can do that, change 
the hands.
• Touch the nose and ear: use your right 
hand to touch the tip of your nose while 
the left hand to touch of the right ear. 
After you can do that, change the 
hands. 

“You can’t remember 
even about things that 
have just happened”

Me MyselF (2007)
หญิงสาวอย่างอุ้มขับรถชนผู้ชายคนหนึ่ง

จนท�าให้เขาความจ�าเสื่อมจ�าไม่ได้ว่าตัวเอง 
เป็นใคร และจ�าไม่ได้ด้วยว่าตัวเองคือสาว
ประเภทสอง อุ ้มจึงพาเขามาอยู ่ด ้วยเพื่อ
เป็นการรบัผิดชอบ ท้ายท่ีสดุความจรงิอนัแสน
ปวดร้าวของชายหนุ่มก็กลับคืนมา

Me Myself (2007): Oom drove a car and 
hit a man causing him to lose his memory. 
He could not remember who he was and 
even the fact that he was a ladyboy. Oom 
took care of him and took responsibility by 
letting him stay with her at home. In the end, 
the truth revealed itself and caused pain to 
both of them.

still alice (2014)
หนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการเอาใจใส่ 

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เป็นเรื่องงดงามแค่ไหน 
โดยเดินเรื่องผ่านอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ 
ทีพ่บกบัจดุเปลีย่นในชวิีต เมือ่พบว่าตัวเองเป็น
โรคอลัไซเมอร์ชนิดเกดิเรว็ แม้กบัคนท่ีอยูใ่นวยั 
50 ปี น�าแสดงโดย จลูแีอนน์ มวัร์ ซ่ึงคว้ารางวัล
ออสการ์ตัวแรกจากบทนี้

Still Alice (2014): This film shows how 
beautiful it is to take care of a person who 
has Alzheimer’s’. The story was narrated by 
a linguistics lecturer who reached a turning 
point in life when she found that she had 
early-onset Alzheimer’s. Julie Ann Moor,  
the leading actress, won her first Oscar for 
this role. 
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Sources / แหล่งที่มา  www.thaihealth.or.th

ากงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า ดนตรีมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายเรื่อง ทั้งลดความเจ็บปวด ลดความเครียด 
นอนไม่หลับ ตลอดจนควบคุมจงัหวะการเต้นของหวัใจได้เลยทีเดยีว ทัง้น้ี จงัหวะดนตรีทีเ่หมาะสมควรมีจงัหวะ 
70-80 ครั้ง/นาที = การเต้นของหัวใจ เป็นจังหวะท่ีพอดีท�าให้สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)  
หรือสารแห่งความสุขออกมา ท�าให้เรามีความสดชื่น มีความตื่นตัว แจ่มใส มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุข  

ท�าให้การท�างานของระบบต่างๆ ของร่างกายเป็นไปตามปกติ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง

ความมหัศจรรย ์
ของดนตรีบำาบัด

THE MIRAcLE OF MuSIc THERApY

ส�าหรับเร่ืองการน�าดนตรีมาใช้รักษาความเจ็บป่วย  
ได ้มีการศึกษาค ้นคว ้าวิจัยอย ่างจริงจังกว ่า 50 ป ี  
โดย Buckwalter et.al 1985 พบว่า ดนตรีมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์ สามารถ
น�ามาใช้ในทางการแพทย์ในเรื่องลดความกังวล ความกลัว 
เพ่ิมการเคลื่อนไหว สร้างแรงจูงใจ ผ่อนคลาย จูงใจให ้
เกิดสติได้ ในขณะที่ Munro and Mount 1986 ได้ศึกษา
ตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลืองระยะสุดท้ายอายุ 15 ปี 
ซึ่งเผชิญกับอาการปวด พบว่าการใช้ดนตรีสามารถลด 
ความกังวลของผู้ป่วยได้ แต่ก็ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนเรื่องของ
การลดความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานจากความ 
เจ็บปวดจากโรค

 ประโยชน์ของดนตรีบ�าบัด 

1. ลดความเจ็บปวด คนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดเมื่อได้ฟังดนตรี
จะลดอาการปวดและต้องการใช้ยาแก้ปวดน้อยลง
2. ท�าให้เลือดลมดี การฟังเพลงที่ค่อยๆ เพิ่มความดัง 
ทีละน้อย ท�าให้เส้นเลือดขยาย เลือดลมเดินสะดวก
3. ควบคมุการหายใจ เพลงจงัหวะเรว็ท�าให้อตัราการหายใจ 
การเต้นของหัวใจ ความดันเลือดเพิ่มขึ้น
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4. ช่วยให้ฟ้ืนตวัเรว็ ทารกท่ีคลอดก่อนก�าหนด 
มีการทดสอบพบว่าดนตรบี�าบดัสามารถช่วยลด 
จ�านวนวันที่อยู่ในตู้อบและเพิ่มน�้าหนักตัวได้
5. ชะลอความชรา ดนตรช่ีวยสร้างโกรทฮอร์โมน 
มีการศึกษาพบว่านักดนตรีวัย 45-65 ป  ี
มีความจ�าและประสาทการฟังดกีว่าคนท่ีไม่ได้เล่น
6. ต้านซมึเศร้า ช่วยลดความเครียด ความกงัวล 
และไม่อยากอาหารของผู้ป่วยได้
7. การฟังดนตรีช่วยกระตุ้นสมองส่วนฮิปโป
แคมปัส เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนความจ�า
ระยะยาวของสมอง

 ลักษณะของดนตรีบ�าบัดควรเป็นแบบไหน 

1. ดนตรีบ�าบัดควรเป็นเพลงบรรเลง ไม่ควร 
มีเนื้อร้อง มีเสียงตามธรรมชาติ เช่น เสียงนก 
น�้าตก เป็นต้น
2. มีจังหวะที่ช้า ม่ันคง สม�่าเสมอประมาณ 
70-80 ครั้ง/นาที และมีท�านองราบเรียบ 
นุม่นวล ระดบัเสยีงปานกลาง-ต�า่
3 .  ความ เข ้ มของ เสี ย ง 
ไม ่ดั งมาก ขึ้นอยู ่กับ 
ความรู ้ สึกของผู ้ฟ ั ง 
เนื่ อ งจากความ ดั ง
สามารถกระตุ ้นให้มี
ความเจ็บปวดของ 
ผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้นได้
4. ประเภทของดนตรี 
ทีน่ยิมใช้ อาท ิพิณ เปียโน 
กีตาร์ ออร์เคสตร้า แจ๊ส 
แบบช้า ป๊อป คลาสสิค 
เป็นต้น
5. ดนตรีที่ผู ้ฟ ังมีความ 
คุ้นเคยและชื่นชอบ

(ข้อมูลจาก : คู่มือดนตรี
เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ย แ ล ะ ใจ 
โครงการพัฒนาสุขภาวะ 
และคุณภาพชีวิตผู ้ต้องขัง 
ผูห้ญงิ ด้วยกจิกรรมทางกายและใจในชวีติประจ�าวนั 
ส�านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.)

ดนตรีบ�าบัดเป็นการน�าศาสตร์แห่งศิลปะ
มาประยกุต์ใช้ในเชงิการรักษา นบัเป็นการค้นคว้า 
ที่น่าสนใจถึงประสิทธิผลทางการรักษา และ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได้ โดยในปัจจบุนัยงัไม่อาจ 
สรุปได้แน่ชัดว่าดนตรีและเสียงเพลงสามารถ
ส่งผลทางการรกัษาโรคได้จรงิ ดงันัน้ การรกัษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการกินอาหาร 
ที่ดีต ่อร ่างกาย ไม ่ดื่มเหล ้าหรือสูบบุหรี่  
ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม ยังคงเป็นวิธี 
สุดคลาสสิคที่ช่วยให้เราห่างไกลโรคได้ดีที่สุด

S
everal studies suggested that music has a wide range  
of benefits to our health, ranging from reducing pain, 
reducing stress, insomnia, to controlling heart rate.  
However, a suitable music tempo should be around 70-80 

beats per minute. That equals to our heart rate, which is suitable 
for the brain to release endorphins, the substances that influence 
happiness. The substances will make us feel refreshing,  
energetic, and cheerful and look smart and happy. They also drive 
our body systems to work well and strengthen our immunity. 

In terms of using music to treat illness, 
serious research has been conducted for 
more than 50 years. Buckwalter et.al 1985 
found that music affects both physical and 
mental changes in humans. Music has 
medical uses for reducing tension and fear, 
stimulating movement, building motivation, 

boosting relaxation, and building 
consciousness. Meanwhile, 

Munro and Mount 1986 
studied a 15-year-old 
patient with stage 4 
lymphoma and found 
t h a t  m u s i c  c o u l d 
decrease the patient’s 

anxiety. However, there 
is no conclusion about the 

decrease of pain and suffering 
from the disease. 

 Benefits of music therapy 

1. Reduce pain: patients who have got an 
operation, when listening to music, will feel 
relieved from pain and need fewer painkillers. 
2. Enhance blood circulation: listening to 
music and gradually increasing the volume 
will help enlarge veins, resulting in good 
blood flow.
3. Control breathing: Music with fast tempo 
can increase breathing, heart, and blood 
pressure rates.
4. Enhance health rehabilitation: tests in 
premature babies found that music therapy 
could help reduce the number of days they 
need to be in an oven and help increase their 
weights. 
5. Anti-aging: music can help build growth 
hormone. A study found that musicians aged 
45 – 65 years old have better memories and 

auditory nerves. 
6. Anti-depression: music can help reduce 
tension and anxiety and enhance appetite. 
7. Stimulate brain: listening to music can help 
stimulate the brain in part of the hippocampus 
that helps improve long-term memory.

 How should music therapy be? 

1. It should be instrumental music without 
lyric and having natural sounds, such as 
birdsong, waterfall, etc.
2. The music should have slow, stable, and 
regular tempo, about 70 – 80 beats per 
minute. It should have smooth and gentle 
melodies with moderate – low volume. 
3. The music should not be too loud as the 
loudness can stimulate patient’s pain.
4. Types of music often used for music 
therapy include songs played by harp, piano, 
and guitar, orchestra songs, and slow jazz, 
pop, and classic songs. 
5. The music that listeners are familiar with 
and fond of.

(Information source: Manual of Music for 

Physical and Mental development under Thai 

Health Promotion Foundation’s Project to Develop 

Hygiene and Quality of Life of Female Prisoners 

through Physical and Mental Activities in Daily Life)

Music therapy is a science of art that is 
applied in medical treatment. It is a study of 
which efficiency of treatment result and 
possible impact is interesting. In present, 
there is no clear conclusion that whether 
music and melody can really treat diseases. 
Therefore, maintaining your health by eating 
good food, not drinking or smoking, and 
exercising regularly is still the best classic 
way to keep diseases away.  

“เปียโนเป็น

เครื่องดนตรี

ที่นิยมใช้ 

ในดนตรี

บ�าบัด”
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New year merit makiNg 2018
● เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โรงพยาบาลเจตนิน โดย พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน คุณอุษณีย์  
เจตน์สว่างศรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่  
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
● On the 15th of January 2018, Jetanin Hospital led by President Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, Director Khun Usanee 
Jetsawangsri, Doctors and staffs, begin 2018 with reverence, hosting a merit-making ceremony. “Tak baht” ceremony with 
monks from ChakdaengTemple invited to chant and offer new year’s blessings.

Basic aNd advaNce kNowledge iN medical 
assisted reproductioN techNology 
(art) services for iNterpreters aNd  
patieNt referral ageNcies.
● ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยากเจตนนิได้จดัอบรมการให้ความรู้เบือ้งต้น และความรูเ้ชิงลกึ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ส�าหรับล่ามและเอเจนซี่ เพื่อให้ความรู ้ 
ความเข้าใจในขั้นตอนการรักษาผู้มีบุตรยาก และมีความเข้าใจตรงกันอย่างถูกต้อง 
ซึ่งได้มีโครงการการจัดอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561
● 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 January to December 2018.

studeNts visited  
JetaNiN iNstitute
● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
เจตนนิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่ได้ให้การต้อนรบั
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อเข ้ารับฟัง 
การบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานในกระบวนการ 
การรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อม
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
● During February 2018, ‘Teachers and Students’ 
from Assumption University, The Royal Thai Army 
Nursing College’ visited Jetanin Institute to learn 
about the infertility treatment.
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•
news & ACTIVITIES

JetaNiN shared experieNce aNd  
expertise to myaNmar’s patieNts
● เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2561 พญ.สริิสขุ อุย่ตระกลู พร้อมด้วยทมีงานจากศนูย์รกัษา
ผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้รับเชิญจากบริษัทเมมโมร่ี แลนด์ จ�ากัด ให้ร่วมแบ่งปัน 
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีการช่วยเหลือการเจริญพันธุ์ 
ให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาชาวเมียนมารวมถึงผู้ที่สนใจ
● On the 24th of March 2018, Dr.Sirisuk Ouitrakul and the Jetanin team 
were invited by Memory Land Company Ltd to share our experience and 
expertise with Assisted Reproductive Technology to Myanmar’s patients 
and those whom are interested.

อบรมระบบบริหารงานคุณภาพ  
iso 9001: 2015 
● ศูนย์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการอบรมระบบ 
บรกิารงานคุณภาพ iso 9001: 2015 เมือ่ 28 มนีาคม 2561 
โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ เอ
● On 28th of March 2018, Jetanin Institute had  
an ISO 9001: 2015 training workshop organized  
by United Registrar of Systems Ltd. (URS) at the 
conference room, 4th floor, Jetapong A Building.

thai society for reproductive 
mediciNe (tsrm 2018)
● เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พญ.สิริสุข อุ่ยตระกูล ได้รับเกียรติจากสมาคม
เวชศาสตร์การเจริญพนัธุไ์ทย ให้ร่วมบรรยายแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ 
ในหัวข้อเสวนา “recurrent pregnancy loss: eshre review” ณ โรงแรม
แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
● On the 16th of March 2018, Dr.Sirisuk Ouitrakul was invited by 
Thai Society for Reproductive Medicine to share experience and 
expertise in the topic of “Recurrent pregnancy loss: ESHRE Review” 
at the Landmark Hotel Bangkok.

‘Quality pregNaNcy’ traiNiNg
● ศูนย์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนิน ได้จัดการอบรมเรื่อง 
‘ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 73, 74 และ 75’ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนคลอดและรบัมอืกบัเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชมุ 
ชั้น 4 อาคารเจตพงษ์ เอ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
● Jetanin Institute held the 73rd, 74th and 75th  

‘Quality Pregnancy’ training for a new mom and  
dad, 4th floor, Jetapong A Building.
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