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Editor’s TALK

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช าวฮั ง กาเรี ย น-อเมริ กั น
เอ็ ด เวิ ร ์ ด เทลเลอร์ กล่ า วไว้ ว ่ า “เพราะ
วิทยาศาสตร์ในวันนีค้ อื เทคโนโลยีของวันพรุง่ นี”้
ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ
วารสารวิ ช าการเจตนิ น จึ ง ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการน�าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
การแพทย์เพื่อสุขภาพสู่ผู้อ่านทุกคน มาดูกันค่ะ
ว่าในฉบับนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอะไรบ้าง
เริ่มจาก Quality of Life พบกับ “7 วิธีที่
ช่วยรักษาหัวใจให้แข็งแรง” ชีวติ เราจ�าเป็นต้องมี
หั ว ใจที่ แข็ ง แรง ในขณะที่ ป ั จ จุ บั น โรคหั ว ใจ
กลายเป็ น สาเหตุ ส� า คั ญ ของการเสี ย ชี วิ ต ของ
คนทั่วโลก และทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้หากไม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
บทความ Techno Review กับเรื่องราวของ “โรคหัวใจกับหญิงตั้งครรภ์”
นับเป็นปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรใส่ใจและระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว หรือแม้กระทั่งคุณแม่
ที่มีสุขภาพดีก็ตาม มาเรียนรู้และเข้าใจโรคดังกล่าว พร้อมวิธีป้องกันดูแลตนเอง
เพือ่ ห่างไกลจากโรคหัวใจกันค่ะ อีกสองเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ “ความผิดปกติของอสุจิ
: สาเหตุและการตรวจเพื่อหาสาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย” และ “Calcium
Ionophore ช่วยเพิ่มการปฏิสนธิได้จริงหรือ” ที่น�าเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจ
และแนะน�าวิธีแก้ไขปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบภาวะมีบุตรยาก
บทความจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Meet the Expert พบกับ “Platelet Rich
Plasma (PRP)” เป็นวิธีการปั่นแยกเกล็ดเลือดที่น�ามาใช้เพื่อช่วยรักษาผู้ที่ตั้งครรภ์
ได้ยาก ในส่วนของ Topic Focus พบกับเรื่องราวของ “การแก้ไขยีนกลายพันธุ์
ในตัวอ่อนด้วย CRISPR/CAS9” ซึง่ จะอธิบายความล�า้ สมัยของวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัจจุบันที่ถูกน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่ง
ต่อด้วย Based on True Stories กับเรื่องราวการวางแผนการมีบุตร
เพื่อสร้างครอบครัวของคุณให้เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุข และปิดท้ายด้วย
Food For Thought กับเรื่องราวของ “ทารกแห่งศตวรรษใหม่” ที่ถือก�าเนิดขึ้นได้
โดยไม่ต้องผ่านการตั้งครรภ์ ไม่ต้องใช้ไข่และสเปิร์ม ทารกแห่งอนาคตที่น่าตื่นตะลึง
กว่าเด็กหลอดแก้วจะเป็นไปในลักษณะใด ลองมาติดตามกัน
วารสารวิชาการเจตนินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกเรื่องราวความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางการแพทย์ส�าหรับผู้มีบุตรยาก จะสร้างความสุข
และความสมหวังให้กับทุกครอบครัวค่ะ

“The science of today is the technology of tomorrow,”
– edward teller, a Hungarian-American theoretical
physicist.
Fully aware of how significant scientific knowledge is,
this issue of Jetanin Journal proudly presents our readers
what’s going on in the world of medical science for health.
Check out all interesting stuff in this issue.
In ‘Quality of Life,’ find out ‘7 Ways to Keep Your
Heart Strong’ to make sure your body powerhouse is far
from a heart disease, one of the most common causes of
deaths worldwide. It is a disease that can happen to anyone
of us if we don’t take a good care of our body.
‘techno review’ is talking about ‘Heart Diseases and
Pregnant Women,’ as it is crucial for every pregnant
woman to take precaution of preventing themselves from
the diseases. Heart diseases can pose a threat to both
mothers-to-be who are already with heart disease history
and even healthy ones. Learn about the notorious diseases
and how to keep yourselves away from them. The other
two interesting articles include ‘Sperm Disorder: Causes
and Diagnosis’ and ‘Does Calcium Ionophore help in
fertilization?’ that will provide very useful information and
possible solutions for couples with infertility problems.
‘meet the expert’ will tell you about the Platelet Rich
Plasma (PRP), concentrate plasma protein centrifuged
from our blood that can be very useful to women with
infertility. ‘topic Focus’ for this issue is discussing about
‘CRISPR/CAS9 Gene Editing in Human Embryos’, an
advanced technology of the modern medical science.
Moving on to ‘Based on true stories’ is presenting
how to plan for having a baby to create a happy
environment in your family. Last but not least, ‘Food for
thought’ serves you a story about the ‘Neo Babies’ that
can be born without pregnancy, eggs, or sperms, thanks
to the advancement in medical innovation. These ‘Neo
Babies’ technology is far more exciting and astounding
than IVF. Check it out.
Jetanin Journal hopes that every article and every
scientific advancement, especially in medical science
for infertility will eventually provide all families with what
they have been wishing for.
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Editor-in-Chief

TREATING
INFERTILITY
INFERTILITY
IS NOT JUST A
WOMAN’S PROBLEM
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

WOMEN UNDER
35 YEARS OLD

WOMEN OVER
35 YEARS OLD

2

2

Most cases of infertility can be treated
through one of these options:3
Medically Assisted Reproduction
Reproductive Surgery
Drug Treatment
CHANCE PER MONTH FOR A HEALTHY
2
WOMAN TO CONCEIVE NATURALLY6

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 ZegersHochschild, 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-infobooklets/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
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รู้ไว้ห่างไกล
‘โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด’
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รคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น การปฐมพยาบาลผู้ป่วย
เป็นภาวะทีม่ กี ารอุดตันของเลือดหัวใจ ท�าให้ กลไกของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องอาศัยหลัก
ก ษาที่ ตั ว หลอดเลื อ ด ขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด อาการ
เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้า มเนื้อ หัว ใจ ในการรั
สิ่งที่คนรอบข้างควรท�าเป็นอันดับแรก คือ A - Airway:
ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ในประเทศไทย การเปิ
ดทางเดินหายใจให้โล่ง เคลียร์พนื้ ทีไ่ ม่ให้คนมุง ให้ผปู้ ว่ ย
พบว่าร้อยละ 45 ของการเสียชีวิตเฉียบพลัน หายใจได้สะดวก ปลดเสื้อผ้า เข็มขัด B - Breathing:
ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยหายใจได้เองหรือไม่ แล้วเป่าปาก
เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

การท�า CPR
ไม่ถูกต้อง
จะเป็นอันตราย
ต่อผู้ป่วยได้

สภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉี ย บพลั น เป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุ ก คน
โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป
เนื่องจากภายในกล้ามเนื้อหัวใจมีเส้นเลือด
ที่หล่อเลี้ยงอยู่เช่นเดียวกับเส้นเลือดที่มีอยู่
ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่ไป
เลีย้ งหัวใจเกิดภาวะแข็งตัว (Ateriosclerosis)
จากการสะสมของสารต่างๆ ทีม่ าเกาะบนผนัง
ด้านในของหลอดเลือด ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นไขมัน ท�าให้ผนัง
หลอดเลือดหนา ตีบแคบหรืออุดตัน ความยืดหยุ่นของ
หลอดเลือดลดลง เลือดไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
ได้น้อยลง ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และ
ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
โดยไม่ทนั รูต้ วั นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้หลอดเลือด
หัวใจตีบได้อีก เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง เป็นต้น

เพื่อช่วยหายใจ C - Circulation: ตรวจชีพจร นวดหัวใจ
เพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียนอีกครั้ง และรีบส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
การปฐมพยาบาลหรือการท�า CPR หากท�าไม่ถูกต้อง
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผูป้ ว่ ยได้ การนวดหัวใจทีถ่ กู ต้อง
คือ กดนวดหัวใจ 15 ครั้ง แล้วเป่าปาก 2 ครั้ง สลับกันไป
การนวดโดยวางสันมือซ้อนกันบนกระดูกหน้าอก ใช้นิ้วมือ
ประสานกัน เพือ่ ป้องกันไม่ให้นวิ้ มือกดกระดูกซีโ่ ครงจนหัก

การดูแลรักษาจะใช้หลัก “MONA”

M-morphine: การฉีดตัวยามอร์ฟีนเพื่อลดอาการเจ็บ
O-oxygen: ให้ออกซิเจนที่เพียงพอแก่คนไข้
N-nitriates: ใช้ยาช่วยขยายเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจ มีทั้ง
ในรูปยาพ่น และยาอมใต้ลิ้น
A- aspirin: ยาละลายเกล็ดเลือด เพื่อให้เลือดที่แข็งตัว
จากการอุดตันสามารถไหลเวียนได้สะดวก

หลังจากผ่านขั้นตอน MONA แล้ว แพทย์จะแนะน�า
ให้ท�าการสวนเส้นเลือดเพื่อขยายเส้นเลือด ซึ่งการได้รับ
การรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งและทั น ท่ ว งที ส ามารถลดอั ต ราการ
อาการเบื้องต้นของโรค
ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ลักษณะเจ็บแบบ เสียชีวติ และท�าให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ตามปกติได้
จุกแน่นเหมือนมีอะไรบีบ รัด หรือของหนักทับ หน้า อก
เหงื่อออก มักจะเจ็บร้าวไปที่ไหล่ซ้าย แขนซ้าย อาการ
cute myocardial infarction is a
เหล่านีม้ กั จะเกิดขึน้ แบบกระทันหัน บางคนเมือ่ มีอาการเจ็บ
แล้วก็หายไปเองเมื่อหยุดท�ากิจกรรมที่ท�าให้หัวใจท�างาน
life-threatening condition that
หนัก ในขณะที่บางรายหลอดเลือดอาจตีบมาก่อนแล้ว
occurs when blood flow to the
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แสดงอาการให้รู้ตัวก่อน
heart muscle is abruptly cut off,
จนเมื่อหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน เลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนือ้ หัวใจไม่ได้ ท�าให้กล้ามเนือ้ หัวใจตาย มีอาการเจ็บ causing damage to the heart muscle. In
Thailand, 45% of sudden deaths are
หน้าอกรุนแรง ท�าให้เกิดภาวะช็อกและหัวใจวายได้

A

caused by coronary artery disease.

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค

พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ส่งผลต่อความเสีย่ งท�าให้กล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด ได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รับประทานอาหารที่ท�าให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย และ
ไม่ออกก�าลังกาย แต่บางคนออกก�าลังกายแต่ก็เกิดอาการ
ของโรคหัว ใจขึ้นเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกัน
นั่นเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ จะท�าให้เราสามารถรูต้ วั เอง
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิต เช่น ควบคุมการกินให้เหมาะสมกับร่างกาย
เพียงเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงของโรคภัยต่างๆ ได้แล้ว

Acute myocardial infarction can happen to anyone,
especially adults aged 35 years and up. Your heart
needs oxygen-rich blood just like other parts of the
body. Once the coronary arteries that supply the heart
develop atherosclerosis, a condition where plaque
(mostly made up of fat) builds up inside your arteries,
causing the vessels to harden and become narrow.
It ruins flexibility and decreases blood flow to the heart,
which severely damages the heart muscle, causing
unexpected deaths. The constriction in the blood
www.jetanin.com
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vessels can also be caused by other factors such as hypertension,
diabetes, high levels of fat in blood, and so on.

Basic symptoms
Patients may feel pressure or tightness in the chest, like
something heavy is pressing on them, sweat, pain in the left shoulder
and arm. These symptoms are usually sudden and may last only a
few minutes after taking a rest from strenuous activities they are
doing. Some patients may already have developed blood vessel
constriction without knowing it. Once the coronary arteries get
clogged and the heart muscle
can’t get the blood or oxygen it
needs, the heart muscle is
damaged, causing piercing pain
in the chest and contributing to
heart failure.

Risk factors for the
development of
myocardial infarction
Bad habits that contribute
to developing myocardial
infarction include smoking,
alcohol drinking, eating lots
of saturated fats, and not
exercising. However, there
have been cases of acute
myocardial infarction that kill
athletes while running, too.
Because everybody’s health
is different, you should have
a health checkup at least once
a year to be able to know
early if something’s going on
to your health. So, you can
adapt your lifestyle such as adjusting your diet to suit your body,
which will greatly reduce the risk of developing diseases.

“Patients may feel pressure
or tightness in the chest,
like something heavy
is pressing on them”
|
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Performing
CPR wrongly
may harm
the patient

First aid for myocardial
infarction
Considering the cause of
myocardial infarction, the
treatment must rely upon the
blood vessels. When a patient
is showing the symptoms, first
thing to do is ‘a’- airway, make
sure the airways are protected
by clearing the area to provide
fresh air, loosening the belts
or unbuttoning the tight clothes
to help the patient breathe
conveniently; ‘B’-Breathing,
check to see if the patient is
still breathing and perform
mouth-to-mouth resuscitation;
then ‘C’-Circulation, check the
patient’s pulse and apply heart
massage to stimulate blood
circulation. Then make sure the
patient is sent to the hospital as
soon as possible.
Performing CPR wrongly
may harm the patient. The
proper way to perform CPR is to
apply heart massage 15 times
then alternate with mouth-tomouth resuscitation twice, then
repeat. The massage is done by
placing your palms on each
other on the patient’s chest
bone, lacing your fingers
together to make sure you won’t
break the patient’s ribs.

Treatment with ‘MONA’ principle
m-morphine: Give a morphine shot to relief the pain.
o-oxygen: Provide necessary oxygen to the patient.
n-nitrates: Use a vasodilator to widen the blood vessels in form
of sublingual spray or as soft capsules.
a-aspirin: Use an anticoagulant to resume the blood flow.
After MONA, doctors may suggest treating with cardiac
catheterization to widen the arteries. Proper and instant treatment
can prevent death and allow the patient to return to normal.

Source / แหล่งที่มา www.thaihealth.or.th
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การแก้ไขยีนกลายพันธุ์ ในตัวอ่อน
ด้วย CRISPR/CaS9
criSPr gene editing in Human emBryoS

C

RISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/
CRISPR associated protein 9 nuclease) เป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่สามารถท�าลาย DNA ของสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัสที่บุกรุก
เข้ามาภายในเซลล์ (bacteriophage) หลังจากการค้นพบ CRISPR sequence ครั้งแรก
ในปี 1993 นักวิทยาศาสตร์ ได้ท�าการศึกษาจนเข้าใจในกลไกการท�างานของระบบนี้มากขึ้น ในปัจจุบัน
CRISPR/Cas9 ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือทางอณูพันธุศาสตร์ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงล�าดับ DNA
ของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถท�าได้ทั้งลบ เติม หรือเปลี่ยนล�าดับเบสได้
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โดย สุรพงษ์ ช่อวิเชียร
นักวิทยาศาสตร์,
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Surapong Chowichian,
Scientist, Genetics Laboratory

การใช้ CRISPR/Cas9 ในการเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรมตัวอ่อนมนุษย์

ระบบ CRISPR/Cas9 ประกอบด้วย 2 ส่วนทีส่ า� คัญ ได้แก่
1) โปรตีน Cas9 ซึง่ เป็นเอนไซม์ (nuclease) ทีท่ า� การตัด
สาย DNA ตรงต�าแหน่งทีต่ อ้ งการ และ 2) RNA ซึง่ ในทีน่ ี้
จะเรียกว่า guide RNA ซึ่ง guide RNA ที่ใช้ส�าหรับ
การเปลีย่ นแปลงพันธุกรรม (genome editing) นัน้ จะถูก
ออกแบบให้มลี า� ดับเบสสมมาตร (complementary) กับ DNA
เป้าหมาย โดยการออกแบบ guide RNA จะต้องออกแบบ
ให้มคี วามจ�าเพาะเจาะจงกับ DNA ทีเ่ ราต้องการ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เอนไซม์ไปตัดที่ DNA ต�าแหน่งอืน่ นอกเหนือจากทีเ่ รา
สนใจ ด้วยความจ�าเพาะเจาะจงของต�าแหน่ง DNA ทีส่ ามารถ
เลือกก�าหนดได้ ท�าให้นกั วิทยาศาสตร์มกี ารประยุกต์นา� ระบบ
CRISPR/Cas9 มาใช้รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมที่มีสาเหตุจากยีนเพียงตัวเดียว เช่น cystic
fibrosis, hemophilia และ sickle cell เป็นต้น รวมถึงยังมี
การศึกษาการน�า CRISPR/Cas9 มาทดสอบกับโรคที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ ซึง่ เป็นโรคเกิดจากยีนกลายพันธุห์ ลายๆ
ต�าแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคป่วยทางจิต
และ โรคเอดส์ เป็นต้น
ในปี 2017 Mitalipov และชาวคณะ ได้ทดลองใช้
CRISPR/Cas9 กับตัวอ่อนมนุษย์จ�านวน 58 ตัวที่มีความ
ผิดปกติของยีน MYBPC3 ซึง่ หากกลายพันธุไ์ ปจะท�าให้เกิด
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจหนาขึน้ หรือทีเ่ รียกว่า hypertrophic
cardiomyopathy ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต
แบบกะทันหันในนักกีฬาที่อายุน้อย โรคนี้มีการถ่ายทอด
แบบ dominant ซึง่ หมายความว่าการมี gene กลายพันธุ์
เพียง 1 allele ก็ท�าให้เป็นโรคได้ จากการศึกษาหลังใช้
CRISPR/Cas9 เพือ่ แก้ไขยีนนีพ้ บว่ามีตวั อ่อน 42 ตัว จาก 58
ตัวอ่อน ที่มียีน MYBPC3 ปกติทั้ง 2 ชุด อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถสรุปได้วา่ ตัวอ่อนทุกตัวทีม่ ยี นี ปกติเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดย CRISPR/Cas9 เนื่องจาก
สเปิร์มที่ใช้ในการผสมตัวอ่อนมาจาก carrier จึงมีความ
เป็นไปได้ทตี่ วั อ่อนบางตัวจะได้รบั ยีนปกติมาอยูแ่ ล้ว การศึกษา
นีย้ งั พบว่ามีตวั อ่อนบางส่วนทีเ่ ป็น mosaic (13 จาก 54 ตัว)
ดังนัน้ การน�า CRISPR/cas9 มาใช้ยงั คงต้องมีการพัฒนาศึกษา
ต่อไป เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจว่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงล�าดับเบส
นอกเหนือจากจุดทีเ่ ราต้องการ และมีประสิทธิภาพสูงขึน้

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแก้ ไขยีน
โดยใช้ CRISPR/Cas9

มีความกังวลเกิดขึ้นมากมายในแง่ของจริยธรรมเมื่อมี
การทดลองเกีย่ วกับการแก้ไขยีนในเซลล์ germ line ของมนุษย์
ทัง้ นีเ้ พราะสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเซลล์ germ line นัน้ จะสามารถส่งต่อ
ไปยังรุน่ ถัดไปได้ ถึงแม้วา่ ระบบ CRISPR/Cas9 นัน้ จะเป็น
เครือ่ งมือทีม่ คี วามแม่นย�าสูงในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขยีนก็ตาม
แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดการ

รูปภาพแสดงกลไกการท�างานของระบบ CRISPR/Cas9
1) Cas9 จับตัวกับ guide RNA.
2) Cas 9-RNA complex จับที่ DNA เป้าหมายซึ่งมีต�าแหน่งถัดจาก spacer.
3) Cas9-RNA complex ตัด DNA.
4) ล�าดับเบส DNA ที่ออกแบบมาถูกเติมตรงต�าแหน่งที่มีการตัดนั้น

เปลี่ยนแปลง DNA นอกเหนือจากต�าแหน่งที่เราต้องการ
นักชีวจริยธรรมและนักวิจยั เชือ่ ว่าการเปลีย่ นแปลงพันธุกรรม
ในตัวอ่อนนัน้ ยังไม่ควรมีการทดลองในขณะนี้ แต่ถา้ การศึกษา
นัน้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ใช้รกั ษาโรค ซึง่ หากเป็นวิธที ปี่ ลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพก็ควรทีจ่ ะด�าเนินการต่อไป เพราะว่ายังมีความ
กังวลเรือ่ งการเปลีย่ นยีนไม่ตรงจุดและปัญหา mosaicism
เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก แต่ก็มีนักวิจัย
และนักชีวจริยธรรมบางกลุม่ กังวลว่า ถึงแม้จะมีการแก้ไขยีน
เพือ่ การรักษาโรคก็ตาม อาจมีการน�าเทคโนโลยีนไี้ ปใช้สา� หรับ
จุดประสงค์อื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การท�าให้มีอายุยืนยาว
เพิม่ ระดับสติสมั ปชัญญะความฉลาด เป็นต้น

CRISPR/Cas9 ในอนาคต

ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีส�าหรับการพัฒนาระบบ
CRISPR/Cas9 ก่อนทีจ่ ะน�ามาใช้อย่างแพร่หลายกับมนุษย์
ทุกวันนีน้ กั วิจยั ส่วนมากท�าการทดสอบกับเซลล์ทถี่ กู แยกออก
มาใช้ในห้องทดลอง ไม่ได้ใช้กบั สิง่ มีชวี ติ โดยตรง ยิง่ ไปกว่านัน้
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงยีนนอกเหนือจากต�าแหน่ง
ที่เราต้องการยังคงเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ CRISPR/Cas9 ไปเปลีย่ น genome ตรงต�าแหน่งอืน่ ทีเ่ รา
ไม่ตอ้ งการท�าให้เกิด mutation ขึน้ มาใหม่ นักวิทยาศาสตร์
ยังคงท�าการศึกษาวิจยั ต่อไปเพือ่ หาวิธที ที่ า� ให้ระบบ CRISPR/
Cas9 มีการจ�าและตัดได้อย่างแม่นย�า โดยแนวทางทีอ่ าจจะ
ช่วยให้ประสบความส�าเร็จคือ 1) ออกแบบ guide RNA ให้มี
ความจ�าเพาะมากยิง่ ขึน้ กับต�าแหน่งทีเ่ ราสนใจ โดยอาศัยข้อมูล
DNA ทีม่ อี ยู่ และ 2) ใช้เอนไซม์ทจี่ า� และตัดดีเอนเอเพียงแค่
สายเดียว ซึง่ ดีกว่าเอนไซม์ทมี่ กี ารจ�าและตัด DNA ทัง้ 2 สาย
ซึง่ จะช่วยลดโอกาสการเกิดการเปลีย่ นแปลงยีนนอกเหนือจาก
ต�าแหน่งทีเ่ ราต้องการลงได้
www.jetanin.com
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RISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats/CRISPR associated
protein 9 nuclease) is a natural bacterial
immunity that can destroy invading DNA such
as bacteriophage. CRISPR sequence was first discovered
in 1993, since then scientists have been studying it
and gaining more understanding about the system.
Nowadays, CRISPR/Cas9 is used as a molecular genetic
tool to modify DNA sequence in organisms. It can either
Ethical concerns about
remove, add, or alter the DNA sequence.
CRISPR/Cas9 genome editing

CRISPR gene editing in human embryos
CRISPR/Cas9 consists of 2 parts: 1) Protein Cas9, an enzyme
(nuclease) that cuts the strands of DNA at a specific location; 2) RNA,
or the guide RNA, which is used for genome editing, is designed to
have RNA bases complementary to the target DNA sequence in the
genome so that it only binds to the target sequence and no other
regions of the genome. Being able to designate a specific target,
scientists have tired to apply the CRISPR/Cas9 to treat genetic
disorders cause by a single gene mutation such as cystic fibrosis,
hemophilia, and sickle cell. They are also studying the potential of
CRISPR/Cas9 in tackling on more complicated diseases caused by
multiple genetic mutation such as cancer, heart diseases, mental
disorders, and AIDS.

“There are several moral
concerns about alterations of
genes in human germline cells”
In 2017, Mitalipov et al. experimented CRISPR/Cas9 on 58 human
embryos with MYBPC3 mutation, This gene can cause hypertrophic
cardiomyopathy (thickening heart muscles), a condition that causes
sudden deaths in young athletes. This disease is inherited in an
autosomal dominant manner, meaning that only 1 allele of gene
mutation can cause the disease. After using CRISPR/Cas9 to modify
this gene, it turned out that 42 out of 58 fetuses have normal MYBPC3
in both alleles. However, it cannot be concluded that CRISPR/Cas9
reversed the mutation, as the sperms used to fertilize were obtained
from a carrier. It was possible that some of the embryos received
normal allele from the donor. In addition, the study discovered that
some embryos were mosaics (13 out of 54). Therefore, more studies
need to be done on CRISPR/Cas9 to ensure that there will be no off
target beyond the desired regions.
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There are several ethical concerns about gene editing in human
germline, because changes in germline can be inherited to the next
generation. Although CRISPR/Cas9 is a highly accurate gene editing
tool, there are always chances of failure where DNA beyond the
targets are modified. Bioethicians and researchers believe that it’s
too soon to attempt to edit genome in human embryos, at this time
unless it is meant to safely treat diseases. With concerns about
‘off-target’ effects and mosaicism, safety should be a top priority.
Some bioethicians and researchers are concerned about the
possibilities that this technology will be used for non-therapeutic
purposes, such as enhancing appearance, increasing longevity, and
improving intelligence.

Moving forward
It is likely to be many years before CRISPR-Cas9 is used routinely
in humans. Much research is still focusing on its use in animal models
or isolated human cells. There is a lot of work focusing on eliminating
‘off-target’ effects, where the CRISPR-Cas9 system cuts at a different
genome to the one that was intended to be edited, causing unwanted
mutation. Scientists are keen to find a way to ensure that the
CRISPR-Cas9 binds and cuts accurately. This may be achieved
through: 1) the design of better, more specific guide RNAs using the
knowledge from genome database; 2) the use of an enzyme that will
only cut a single strand of the target DNA rather than the double
strand. This reduces the probability of the cut being made in the
wrong place.
References / อ้างอิง
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P

latelet-Rich Plasma (PRP) คือ ส่วนพลาสมาของเลือดที่ประกอบ
ไปด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น เกิดจากการน�าเลือดเข้าสู่กระบวนการปั่นแยก
ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ต้องการออก ให้เหลือเกล็ดเลือดซึ่งมีความเข้มข้น
กว่าเลือดปกติ 4-5 เท่า ซึ่งใน PRP นี้ จะมีสาร cytokines และ Growth
factors หลายชนิด เช่น Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF),
Transforming Growth Factor (TGF), Platelet-derived Growth
Factor (PDGF) และ Epidermal Growth Factor (EGF) ฯลฯ สารต่างๆ
เหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นการเคลื่อนที่ การเจริญเติบโต และการแบ่งหน้าที่ของเซลล์
รวมทั้งเร่งการสะสมของสารที่มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ ท�าให้เซลล์มีการฟื้นฟู
และรักษาตัวดีขึ้น

“เมือ่ ฉีด PRP แล้วพบว่าอัตราการตัง้ ครรภ์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ”
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน� า PRP มาใช้ รั ก ษาทางการแพทย์ อ ย่ า ง PRP and Endometrium
แพร่หลาย เช่น ในการรักษาทางด้านกระดูก/เวชศาสตร์การกีฬา
During endometrium preparation in frozen embryo transfer
ด้านทันตกรรม ด้านจักษุ และทางด้านความงาม
cycle, some patients were diagnosed with thin endometrium,

PRP กับเยื่อบุโพรงมดลูก

ในการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อท�าการย้ายกลับตัวอ่อนแช่แข็ง
พบว่ามีกลุ่มคนไข้ส่วนหนึ่งมีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกบางโดยไม่ทราบ
สาเหตุ แม้ว่าจะได้รับยาฮอร์โมน Progynova ในระดับสูงแล้วก็ตาม
ท�าให้คนไข้ต้องถูกยกเลิกการย้ายกลับตัวอ่อน เกิดผลกระทบต่อคนไข้
ตามมาทั้งทางด้านจิตใจและค่าใช้จ่าย
ในปัจจุบัน มีการศึกษาต่างๆ รายงานถึงความส�าเร็จในการใช้ PRP
ฉีดเข้าโพรงมดลูก(1, 2, 3) โดยกลุ่มคนไข้ที่มีเยื่อบุบางโดยไม่ทราบสาเหตุ
หลังได้รับการฉีด PRP พบว่าเยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น และมีปริมาณ
เลือดมาเลี้ยงเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาต่างๆ ยังพบว่า
มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในกลุ่ม
คนไข้ที่ได้รับการย้ายตัวอ่อนกลับหลายครั้งแล้วไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น
ทางโรงพยาบาลเจตนิ น ได้ เ ปิ ด ให้ ก ารรั ก ษาฉี ด PRP กลั บ เข้ า
โพรงมดลูกในกรณีที่คนไข้มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกบางกว่า 7 ม.ม.
ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ โดยแพทย์จะนัดคนไข้มาเจาะเลือด
และน� า เลื อ ดนั้ น ไปท� า การเตรี ย มปั ่ น แยก PRP และฉี ด กลั บ เข้ า สู ่
โพรงมดลูก หลังจากนั้นแพทย์จะท�าการตรวจติดตามผลด้วยการ
อัลตราซาวน์ดูความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก 3 วัน ภายหลังการฉีด
การใช้ PRP ในการรักษานั้น ไม่พบความเสี่ยงหรือผลเสีย เนื่องจาก
เป็นการเตรียมจากเลือดของคนไข้เอง

P

latelet-Rich Plasma is defined as a plasma
fraction of autologous blood with concentration of platelet four to five times above
normal. PRP contains cytokines and
several growth factors such as Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF), Transforming Growth Factor
(TGF), Platelet-derived Growth Factor (PDGF), and
Epidermal Growth Factor (EGF), etc. These factors
can regulate cell migration, attachment, proliferation,
and differentiation, as well as promote extracellular
matrix accumulation.

regardless of high dose of progynova intake. This resulted in
cancellation of the cycle, which adversely affecting the patients
mentally and financially.
There are many current studies reporting successful attempts
of infusing PRP into uterine cavity(1,2,3) of patients with thin
endometrium, resulting in increasing endometrial thickness and
endometrial blood circulation. From the data, it also improved
embryo implantation rate and clinical pregnancy rate significantly
in patients with repeated implantation failure.
Jetanin Institute provides PRP infusion for patients with
endometrial thickness <7mm, based on the doctor’s discretion.
The blood will be drawn from the patient and prepared in our
laboratory to get PRP, which will be infused into the uterine cavity
within the same day. The doctor will monitor the result by using
ultrasonography to examine the endometrial thickness 3 days
after the infusion.
PRP treatment does not have any known risks or side-effects
as it is drawn from the patient’s own blood.

Platelet RICh
PlaSma

Nowadays, PRP is widely used in many clinical treatments such
as orthopedics, sport medicine, dentistry, ophthalmology, and
plastic surgery.
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โรคหัวใจกับหญิงตั้งครรภ์
Heart diSeaSeS and Pregnant women

ปั

ญหาสุข ภาพอย่ า งหนึ่ ง ที่ ห ญิ ง ตั้ งครรภ์ ควรระมั ดระวั ง คื อ โรคหั ว ใจ เพราะคุ ณ แม่ ที่เ ป็ น
โรคหัวใจอยู ่ ก ่ อนแล้ ว ย่ อมเสี่ ยงต่ อปั ญ หาสุ ขภาพจากโรคหั ว ใจ หรื อแม้ ก ระทั่ ง คุ ณ แม่ ที่มี
สุขภาพดีทั่วไปก็อาจได้รับผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกายในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ จนพร้อมคลอด ดังนั้น คุณแม่จึงควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งเรียนรู้วิธี
ป้องกันและดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยในการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์กับโรคหัวใจเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เมื่อตั้งครรภ์ ระบบต่างๆ ของร่างกายจะปรับตัวเพื่อให้เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของทารก โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด
ที่จะท�างานหนักขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนและสารอาหารที่ส�าคัญไปให้
ทารกได้อย่างเพียงพอ โดยความเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบหัวใจทีอ่ าจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์ มีดังนี้
 ปริมาณเลือดเพิม่ ขึน้ และปริมาตรของเลือดทีส่ บู ฉีดออกจากหัวใจ
เพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ร่างกายของคุณแม่จะผลิต
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เลือดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ ปริมาณเลือดเพิม่ ขึน้ หัวใจ
ของคุณแม่ก็จะสูบฉีดเลือดต่อนาทีมากขึ้นถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้
เลือดไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกายแม่และทารกในครรภ์ได้อย่างเพียงพอ
 อัตราการเต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วคนท้องจะมีอตั รา
การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 10-15 ครั้งต่อนาที ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากหัวใจมีการสูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้ การคลอดลูกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้หัวใจท�างาน
หนักขึน้ เนือ่ งจากการออกแรงเบ่งคลอดจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือด

โดย ทนพญ.จริยา พองาม
นักเทคนิคการแพทย์,
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
By Jariya po-ngam, Medical
Technician, Routine Laboratory

 ระดับธัยรอยด์ ตรวจเพื่อหาว่าต่อมธัยรอยด์ท�างานมากกว่าปกติ
และความดันโลหิต ซึง่ หลังคลอดอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าหัวใจ
และหลอดเลือดของคุณแม่จะกลับมาท�างานเป็นปกติ และในบางราย หรือไม่ เนื่องจากหากต่อมธัยรอยด์ท�างานมากกว่าปกติ จะท�าให้หัวใจ
เต้นเร็วเกินไป
ก็อาจกลายเป็นปัญหาอย่างถาวรที่ต้องได้รับการรักษาต่อไป
หากมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสูงหรือมีโรคหัวใจอยู่แล้ว
แพทย์อาจสั่งตรวจเลือดเพิ่มเติมเชิงลึก เพื่อหาค่าเฉพาะเจาะจงต่อ
ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจในขณะตั้งครรภ์
โดยทั่วไป สตรีมีครรภ์มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ได้ แต่จะ การท�างานของหัวใจ ได้แก่ ตรวจระดับบีเอ็นพี ( BNP ย่อจาก B-type
ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตั้งครรภ์ตอน natriuretic peptide) ซึ่ ง เป็ น โปรตี น ที่ ห ลั่ ง มาเพื่ อ บรรเทา
อายุมาก หรือเคยตั้งครรภ์แฝดมาก่อน สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ น�้าหนัก ความตึ ง เครี ย ดต่ อ หั ว ใจ หรื อ การตรวจเอนไซม์ CK-MB Mass,
ตัวเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วน การมีบุคคลในครอบครัวเป็น Myoglobin และ Troponin I เป็นต้น หากกล้ามเนื้อหัวใจถูกท�าลาย
โรคหัวใจก่อนวัยอันควร เคยมีภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ มีภาวะหัวใจ หรือมีการท�างานอย่างหนัก ระดับโปรตีนหรือเอนไซม์เหล่านี้จะสูงขึ้น
เต้นผิดจังหวะ มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจพิการ
แต่ก�าเนิด เป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงมีการ โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ป้องกันได้อย่างไร
ใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เป็นต้น
โรคหั ว ใจขณะตั้ ง ครรภ์ มี วิ ธี ค วบคุ ม ความเสี่ ย งได้ ตั้ ง แต่ เ นิ่ น ๆ
โดยผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคหัวใจสูง
ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้แพทย์วางแผน
หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อภาวะใดได้บ้าง
หญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว จะยิ่งเสี่ยงมีอาการของ และให้ ค� า แนะน� า ในการดู แ ลตนเองตั้ ง แต่ ช ่ ว งก่ อ นและระหว่ า ง
โรคหั ว ใจก� า เริ บ หรื อ อาจเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นต่ อ ทารกในครรภ์ การตั้งครรภ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ควรเตรียมพร้อม
โดยภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อย คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัญหาเกี่ยวกับ ร่างกายก่อนตั้งครรภ์ด้วยการควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ลิ้นหัว ใจ หัว ใจวาย กล้า มเนื้อหัว ใจผิด ปกติร ะหว่า งตั้งครรภ์ห รือ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ และควบคุ ม ระดั บ ความดั น โลหิ ต ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปกติ
เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ แม่และทารกในครรภ์มสี ขุ ภาพแข็งแรง และลดความเสีย่ ง
หลังคลอด ทารกหัวใจพิการแต่ก�าเนิด
ในการเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ควรรับมืออย่างไร

การเกิดโรคหัวใจขณะตัง้ ครรภ์สามารถรับมือได้ดว้ ยการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย โดยหากมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้ว คุณแม่อาจต้อง
ระมั ด ระวั ง มากเป็ น พิ เ ศษทั้ ง ในช่ ว งก่ อ นและระหว่ า งตั้ ง ครรภ์
นอกจากนี้ ในระหว่างตัง้ ครรภ์คณ
ุ แม่ควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์
ผู ้ เชี่ ย วชาญอย่ า งใกล้ ชิ ด เสมอ โดยแพทย์ อ าจนั ด มาตรวจสุ ข ภาพ
บ่อยกว่าหญิงตั้งครรภ์คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง และไม่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคเกี่ ย วกั บ หั ว ใจและ
หลอดเลือด

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจ

โดยทั่วไปแล้ว มักจะไม่มีสัญญาณเตือนว่าได้ป่วยเป็น
โรคหัวใจแล้ว แต่เราสามารถใช้การทดสอบสมรรถภาพ
ของหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือ
การตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการมาประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งสามารถใช้ใน
การบ่ ง ชี้ สุ ข ภาพหั ว ใจและการวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ความ
เป็นไปได้ของการเป็นโรคหัวใจต่อไปในอนาคต เช่น
 การตรวจวัดระดับน�้าตาล ซึ่งผู้ป่วยเบาหวาน
จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูง
 การตรวจไขมันในเลือด เช่น การวัดระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือด ซึ่งบ่งบอกหรือพยากรณ์ถึงความเสี่ยงของภาวะไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดได้
 ระดับสารน�้าและอิเลคโตรไลต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สมดุลน�้าและเกลือแร่ในร่างกาย เช่น ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม
ฟอสเฟตในเลือด ซึ่งจะพบความสัมพันธ์ต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

O

ne of the health issue for new pregnant
woman should be aware is the heart
disease. Pregnant woman who had
heart disease are more vulnerable
during pregnancy. Even healthy pregnant
woman, they can possibly suffer with heart
and blood vessel disease due to the change
in their body which occur to contribute to
the development of the baby. There
are advisable that pregnant woman
should understand about heart
disease and how to prevent this
problem during pregnancy.
Pregnancy and Heart Disease.
งดอาหาร
ประเภท
ที่จะส่งผล
ให้น�้าหนัก
ตัวเกิน
มาตรฐาน

During pregnancy, the body will adjust itself to
prepare for the baby’s development. The biggest
burdens are on heart and blood vessel systems which
need to work harder to carry sufficient oxygen and
nutrients to the baby. Changes in the heart system that
are likely to happen during pregnancy are:
www.jetanin.com
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How to handle heart disease during pregnancy.
Heart disease during pregnancy can be attended by taking
good care of your health. Especially in pre-existing heart disease
cases, you should be extremely careful before and after pregnancy.
You should also be under s doctor’s special care, such as arranging
checkups more often than other pregnant woman who don’t have
risk factors like diabetes, hypertension, and other heart and blood
vessel diseases.

How to know if you have heart disease?

 Increase in volume of blood and more blood

Generally, heart disease doesn’t show any obvious signs. It can
be diagnosed by cardiac performance check
using electrocardiography (EKG) or lab examination
to assess the risk of developing heart disease.
This helps assess the heart health and diagnose
the probabilities of developing heart disease in
the future, as follows:
 Blood sugar test: diabetics have a high
probability to develop coronary artery disease;
 Blood lipid profile test: cholesterol level in
blood can predict the probability of developing
clogged artery;
 Levels of fluids and electrolytes that keep balance of water
and minerals in the body such as sodium, potassium, phosphate,
which relate to the heart rate;
 Thyroid level: to check if the thyroid functions normally.
Overactive thyroid will result in faster heart rate.
If you have potential risks or already have heart disease, the
doctor may order an in-depth blood test to specifically analyze
heart-relevant factors such as the level of B-type natriuretic peptide
(BNP), a protein secreted to relieve heart stress, CK-MB Mass,
Myoglobin, and Troponin I, which normally increase when heart
muscles are damaged or overworking.

Heart disease
doesn’t show
any obvious
signs

pumped out of the heart; during the first quarter
of pregnancy, the body of a mother will produce
40 – 50% more blood. Due to the greater blood
volume, the heart will have to inevitably pump 30
– 40% more blood per minute to properly supply blood to both the
mother and the baby’s bodies.
 Higher heart rate; pregnant women usually have heart rate
increase by 10 – 15 bpm. This is completely normal as the heart
needs to pump more blood.
Moreover, the heart will work harder during labor, contractions
for pushing the baby will affect the blood circulation and pressure.
It may take several weeks after the labor until the mother’s heart
and blood vessels return it their normal state. In some cases, the
effects may become permanent and need to be treated.

Who risks having heart disease during pregnancy?
All women risk having heart disease during their pregnancy.
The probability increases provided there are other risk factors such
as pregnancy at old age, previous twin pregnancy, smoking during
pregnancy, overweight or obesity, a family member having heart
disease at young age, having myocarditis, arrhythmia, heart valve
problems, congenital heart disease, diabetes, hypertension,
or taking some medication that increases the risk of heart disease.

How to prevent heart disease during pregnancy.

What are the risks of pregnant women with heart
disease?

Heart disease during pregnancy can be prevented early by
consulting the doctor while planning to have a baby, especially if
you have any risk factors. The doctor may assist in planning and
advise on how to appropriately take care of yourself before and
during the pregnancy. Moreover, you should prepare your body for
pregnancy such as by achieving a standard BMI, quitting smoking,
and maintaining normal blood pressure to make sure you and your
baby will be healthy, reducing risks of developing any health issues
or complications.

Pregnant women who already have heart disease will be more
prone to recurrent heart disease or risk having complications to
the baby. Most common symptoms include arrhythmia, heart valve
problems, heart failure, abnormalities in heart muscles during
pregnancy or after labor, or baby’s congenital heart disease.
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โดย ทนพญ. นิชา จิรถาวรกุล
นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Nicha Jirathawornkul, Medical
Technician, Sperm Laboratory

ความผิดปกติของอสุจิ:
สาเหตุและการตรวจเพื่อหาสาเหตุ
การมีบุตรยากในฝ่ายชาย

ค

SPerm diSorderS: cauSeS and diagnoSiS
วามผิดปกติของอสุจิสามารถเกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนการสร้างและการหลั่งอสุจิ โดยอาจส่งผล
ต่อปริมาณและคุณภาพของอสุจิ ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยการตรวจอสุจิและการตรวจ
ทางพันธุกรรม การรักษาความผิดปกติของอสุจิทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือการท�า In vitro
fertilization (IVF) ด้วยวิธี Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
www.jetanin.com
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การสร้างอสุจเิ กิดขึน้ ภายในเซลล์สบื พันธุ์ (Germ cell) อย่างต่อเนือ่ ง
โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 72 – 74 วัน ในการเจริญเติบโต ซึ่งอุณหภูมิ
ที่ เ หมาะสมในการสร้ า งอสุ จิ คื อ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 34°C ภายใน
Seminiferous tubules จะมี Sertoli cell ควบคุมการเจริญเติบโต
และ Leydig cell ผลิต Testosterone hormone จากนัน้ อสุจจิ ะเข้าสู่
Vas deferens และมีสารที่หลั่งจาก Seminal vesicle มารวมกัน
ที่ Ejaculatory duct และเปิดออกที่ท่อปัสสาวะ
กระบวนการสร้างอสุจิที่ผิดปกติส่งผลให้ปริมาณอสุจิน้อยเกินไป
(Oligozoospermia) หรือ ไม่มีอสุจิเลย (Azoospermia) ทั้งยังส่งผล
ต่อคุณภาพ เช่น การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือรูปร่างผิดปกติ

สาเหตุของความผิดปกติของอสุจิ

Condition
(ปัจจัย)
endocrine disorders
ความผิดปกติทตี่ อ่ มไร้ทอ่

examples
(ตัวอย่าง)
adrenal disorders, hypogonadism,
hypothyroidism, hyperprolactinemia

Genetic disorders
ความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม

Gonadal dysgenesis, Klinefelter
syndrome, microdeletions of sections
of the Y chromosome

Genitourinary
disorders
ความผิดปกติ
ที่ระบบทางเดินปัสสาวะ

Cryptorchidism
(ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงถุงอัณฑะ),
Infections, Injury, mumps orchitis
(อัณฑะอักเสบจากเชื้อคางทูม),
testicular atrophy (อัณฑะฝ่อ),
Varicocele (ภาวะเส้นเลือดขอดในถุงอัณฑะ)

การบกพร่องจากการสร้างอสุจิ สามารถส่งผลต่อทั้งปริมาณและ
heat
exposure to excessive heat within the
คุณภาพของอสุจิ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ ดังตาราง 1
ความร้อน
last 3 month, Fever
การบกพร่องจากการหลั่งอสุจิ
Drugs and toxins
anabolic steroids, androgens,
 ภาวะ Retrograde ejaculation เป็นภาวะที่อสุจิที่หลั่งออกมา
ยา, ยาเสพติด,
antiandrogens, antimalarial drugs,
ไหลย้อนกลับไปในกระเพาะปัสสาวะ ท�าให้มีอสุจิปนอยู่ในน�้าปัสสาวะ
และสารพิษ
aspirin when taken long term, Caffeine
ซึ่งมักเกิดจาก
in excessive amounts (possibly),
Chlorambucil,
Cimetidine, Colchicine,
 โรคเบาหวาน
Corticosteroids,
Cotrimoxazole,
 ความผิดปกติของระบบประสาท
Cyclophosphamide, ethanol, estrogens,
 การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้อง (ส�าหรับ Hodgkin lymphoma)
Gonadotropin-releasing hormone
(GnRh) agonists (to treat prostate
 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ
cancer),
Ketoconazole, marijuana,
 การอุดตันของ Vas deferens (ท่อน�าอสุจิ)
medroxyprogesterone, methotrexate,
 บกพร่องแต่ก�าเนิดของ Vasa deferentia หรือ Epididymides
monoamine oxidase inhibitors,
มักเกิดในผู้ชายที่มีการกลายพันธุ์ของยีนส์ CFTR
nitrofurantoin, opioids, Spironolactone,
Sulfasalazine, toxins
 ไม่มี Seminal vesicles (ต่อมน�้าเลี้ยงอสุจิ)
สาเหตุอื่นๆ
ตารางที่ 1 / Table 1
ผู ้ ที่ มี Microdeletions ที่ Y chromosome ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
Oligozoospermia ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่เกิดการ deletion
Testosterone ระดับ Luteinizing hormone (LH) และ Prolactin
 อสุจิถูกท�าลายโดย Antibodies ต่อตัวอสุจิ
ในซีรัม
การวินจิ ฉัย
 การตรวจ Antibodies ต่ออสุจิ โดย Immunobead หรือ
คู ่ ส มรสที่ มี บุ ต รยาก ฝ่ า ยชายควรตรวจประเมิ น ความผิ ด ปกติ MAR Test
ของอสุจิ จากการซักประวัติ การตรวจร่างกายและหาสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้อง
 การตรวจ Hypo – osmotic swelling test เพือ่ วัดความสมบูรณ์
โดยตรวจ Semen analysis หากผลตรวจเป็น Oligozoospermia หรือ ของโครงสร้างของตัวอสุจิ
Azoospermia ควรตรวจทางพันธุกรรมเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจ
 การตรวจ Hemizona assay และ Sperm penetration assay
Standard karyotyping, PCR of tagged chromosomal sites เพื่อตรวจดูความสามารถในการปฏิสนธิในหลอดทดลอง
(เพื่อตรวจหา microdeletions ที่ส่งผลต่อ Y chromosomes) และ
การประเมินผลการกลายพันธุ์ของ CFTRgene
การรักษา
การตรวจ
Semen
analysis
ควรงดหลั
ง
่
อสุ
จ
ิ
2-3
วั
น
โดยใช้
ว
ธ
ิ
ี
ส�าหรับชายที่มีอสุจินับตั้งแต่ 10 ถึง 20 ล้าน/มิลลิลิตร และ

การช่วยตัวเองลงในภาชนะและส่งให้ห้องปฏิบัติการทันที ค่าปกติ ไม่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ สามารถใช้ Clomiphene citrate
ตามตารางที่ 2
ในการรักษาอสุจิผิดปกติได้โดย Clomiphene ซึ่งเป็น Antiestrogen
หากฝ่ายชายไม่ได้มภี าวะ Hypogonadism หรือ บกพร่องแต่กา� เนิด จะช่วยกระตุ้นการผลิตตัวอสุจิและเพิ่มจ�านวนตัวอสุจิ อย่างไรก็ตาม
ของ Vas deferens แต่หลั่งอสุจิได้น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร ควรตรวจ การรักษาด้วย Clomiphene citrate นี้ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า
ปัสสาวะหลังจากหลัง่ อสุจิ เนือ่ งจากอาจเป็น Retrograde ejaculation ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิหรือรูปร่าง
ถ้าความเข้มข้นอสุจนิ อ้ ยกว่า 10 ล้าน/มิลลิลติ ร หรือ Clomiphene
 การตรวจต่อมไร้ท่อเมื่อผลการตรวจ Semen analysis ผิดปกติ
โดยเฉพาะความเข้มข้นของอสุจิน้อยกว่า 10 ล้าน/มิลลิลิตร ควรตรวจ ไม่ได้ผลในคนที่อสุจิมีการเคลื่อนที่ปกติ การรักษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ Serum follicle – stimulating hormone (FSH) ระดับ มากที่สุดคือ ICSI และ IUI
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isorders in sperms can occur during both
production and secreting phases, potentially
affecting the quantity and quality of sperms.
It can be diagnosed by sperm test and
genetic test. The most effective treatment to sperm
disorders is an in vitro fertilization (IVF) called
intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

other causes
 People with microdeletions on Y
chromosome, resulting in
Oligozoospermia depending on
the location of deletion
 Destruction or inactivation of
sperm by sperm antibodies

Diagnosis
Sperms are continuously produced within germ cells, taking at
least 72-74 days to fully develop. The most appropriate temperature
for sperm production is 34oC. Within seminiferous tubules are Sertoli
cells that control the development, and Leydig cells that produce
testosterone hormone. Grown-up sperms will enter vas deferens
and mixes with secretions from seminal vesicles within the
ejaculatory duct which transfer sperms through the urethra.
Abnormalities in spermatogenesis (sperm production) may
cause insufficient sperm count (Oligozoospermia) or no sperms at
all (Azoospermia), as well as affect sperm quality such as abnormal
motility or morphology.

Causes of sperm disorders
impaired spermatogenesis may affect sperm count and quality. Table 1
impaired ejaculation
 Retrograde ejaculation occurs when semen, which would be ejaculated
via the urethra, is redirected to the urinary bladder. This is usually
caused by:
 Diabetes mellitus
 Neurologic dysfunction
 Retroperi toneal dissection (for Hodgkin Lymphoma)
 Transurethral resection of the prostate
 Obstruction of vas deferens
 Congenital absence of vasa deferentia or Epididymides, usually found
in men with CFTR gene mutation
 Absence of seminal vesicles

Parameter

normal Values
Who 5th edition, 2010.

Volume

≥1.5 ml

ph

≥7.2

Sperm Vitality

≥ 58 %

Immunobead test or maR test

≥ 50 %

Sperm concentration

≥15 million /ml

Sperm motility

≥40 %

Sperm morphology

≥4 %

ตารางที่ 2 / Table 2

In an infertile couple, the man should have
a sperm test, including history taking, physical
“the man
examination, and semen analysis. In case of
should
Oligozoospermia or Azoospermia positive, it is
have a
recommended to have genetic test, as well as standard sperm test,
karyotyping and PCR of tagged chromosomal sites to
including
find microdeletions affecting Y chromosomes and
history
assess the mutation of CFTR genes.
taking”
 For semen analysis, avoid ejaculation 2-3 days
prior the test. Then perform masturbation, ejaculating into a container and
submitting to the lab immediately. Normal value see Table 2
If a man does not have hypogonadism or congenial absence of vas
deferens but can ejaculate less than 1ml of semen, post-ejaculation urine
test should be performed to check retrograde ejaculation.
 Endocrine system test must be performed in case of abnormal
results in semen analysis, especially sperm concentration that is lower
than 10 million/ml should be tested to examine the level of serum folliclestimulating hormone (FSH), level of testosterone, level of luteinizing
hormone (LH), and prolactin in serum.
 Examination of antibodies by immunobead test or MAR Test
 Hypo-osmotic swelling test to measure the structural integrity of
sperm plasma membranes
 Hemizona assay and sperm penetration assay test to examine fertility
in vitro.

Treatment
Men with sperm count of 10-20 million/ml and no in endocrine disorder
can rely on clomiphene citrate in treating sperm disorders. Clomiphene
is an antiestrogen that stimulates sperm production and increase sperm
count. However, clomiphene citrate treatment has not been proved to
help improve sperm motility or morphology.
In cases of men with sperm concentration less than 10 million/ml or
normal sperm motility, ICSI and IUI are usually more effective treatments.
References / อ้างอิง
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CalCIum
IonoPhoRe
ช่วยเพิ่มการปฏิสนธิ
ได้จริงหรือ?
doeS caLcium ionoPHore HeLP
in fertiLization?
ารที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายตัดสินใจรับการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น
ย่อมมีความหวังว่าจะได้ลูกน้อยมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์
แต่กม็ ผี เู้ ข้ารับการรักษาจ�านวนไม่นอ้ ยต้องผิดหวัง เนือ่ งจากอุปสรรค
ในหลายขัน้ ตอน ซึง่ ปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ยในห้องปฏิบตั กิ าร คือ การที่ไข่
และอสุจิมคี ณ
ุ ภาพไม่ดี ส่งผลให้ตวั อ่อนไม่เกิดการปฏิสนธิ หรือเมือ่ ปฏิสนธิสา� เร็จ
ตัวอ่อนก็ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็น blastocyst ได้ จึงมีผู้ท�าการวิจัยคิดค้นวิธี
เพิ่มอัตราการปฏิสนธิ โดยใช้หลักการเพิ่ม calcium ion เข้าไปในเซลล์ ไข่ ซึง่ เชือ่ ว่า
จะช่วยกระตุน้ ให้ไข่และอสุจิเกิดการปฏิสนธิเพิ่มขึ้น วิธที ใี่ ช้มอี ยูส่ องวิธคี อื ใช้กระแส
ไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้น calcium ion เข้าสู่เซลล์ และอีกวิธีคือการใช้สารที่ชื่อว่า
calcium ionophore ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ calcium ionophore
เนื่องจากเป็นวิธีที่ถูกน�ามาใช้มากกว่าและมีความยุ่งยากน้อยกว่า
Calcium Ionophore คืออะไร?

Calcium Ionophore คือสารสังเคราะห์
ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการดูดซึมโมเลกุล calcium
ion เข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น ซึ่งในกระบวนการ
ปฏิสนธิโดยธรรมชาติ เมือ่ อสุจไิ ด้เข้ามาเจอกับ
ไข่และมีการท�าปฏิกริ ยิ ากันระหว่างตัวอสุจกิ บั
เยื่อหุ้มเซลล์ไข่ อสุจิจะมีการปล่อยโปรตีน
oscillin เข้าไปในเซลล์ไข่ ส่งสัญญานชักน�าให้
เกิดการแกว่งของระดับ calcium ion และ
มีการเพิ่มระดับของ calcium ion ขึ้นภายใน
เซลล์ ระดับ calcium ion ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ จะช่วย
กระตุ้นให้ไข่เกิด oocyte activation ได้ดีขึ้น
และกระบวนการ oocyte activation นั้น
เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการปฏิสนธิ
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Calcium ionophore น�ามาใช้
ในกระบวนการรักษาอย่างไร?

Calcium ionophore ได้ ถู ก น� า มาใช้
กับการรักษาโดยวิธี ICSI (Intracytoplasmic
Sperm Injection) โดยหลั ง การท� า ICSI
ไข่จะถูกน�าไปแช่ในน�า้ ยา calcium ionophore
ทันที เป็นเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อช่วย
เพิ่มระดับ calcium ion ในเซลล์และเป็น
ตัวกระตุ้นให้ไข่เกิด oocyte activation และ
เกิดกระบวนการปฏิสนธิต่อไป

Calcium ionophore ช่วยเพิ่มอัตรา
การปฏิสนธิได้จริงหรือ?

งานวิจัยเกี่ยวกับ calcium ionophore

ได้ มี ก ารศึ ก ษากั น
มานาน โดยถูกน�ามาใช้แก้ไข
ปั ญ หาในกรณี ที่ ฝ ่ า ยชายมี อ สุ จิ ท่ี มี ค วาม
ผิดปกติทางด้านรูปร่าง (Teratozoospermia)
ซึ่งอสุจิที่มีรูปร่างไม่ปกติท�าให้การส่งสัญญาณ
ไปยั ง เซลล์ ไข่ ท� า ได้ น ้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ ร ะดั บ
calcium ion ภายในเซลล์ไข่มีไม่มากพอที่จะ
ท�าให้เกิดกระบวนการ oocyte activation ได้
จึงท�าให้ไข่ไม่เกิดการปฏิสนธิ แต่เมื่อมีการน�า
calcium ionophore เข้ามาเป็นตัวช่วยเพิ่ม
ระดับ calcium ion ภายในเซลล์ไข่ภายหลัง
การท�า ICSI พบว่า มีอัตราการปฏิสนธิเพิ่มขึ้น
อัตราการแบ่งเซลล์ในระยะ Day2-3 เพิม่ สูงขึน้
เช่นกัน มีบางงานวิจัยรายงานอีกว่า calcium
ionophore สามารถช่วยเพิ่มทั้งอัตราการ
เจริญเติบโตไปเป็น blastocyst ช่วยเพิม่ อัตรา
การฝังตัวของตัวอ่อน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตรา
การตั้ ง ครรภ์ ด ้ ว ย ต่ อ มาได้ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ
ในเรือ่ งความผิดปกติในเด็กแรกเกิดรายงานว่า
ในกลุ ่ ม ของเด็ ก ที่ ผ ่ า นการใช้ calcium
ionophore แทบจะไม่มีความผิดปกติที่เห็น
เด่นชัดในเรือ่ งของน�า้ หนักแรกเกิด ความผิดปกติ
ของโครโมโซมและการท� า งานของอวั ย วะ
ส�าคัญ และเมือ่ ศึกษาต่อในเด็กทีม่ อี ายุ 3-10 ปี
พบว่า มีพฒ
ั นาการทางสมองปกติ ความฉลาด
การใช้ภาษาและการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ปกติ
อย่างไรก็ตาม การน�า calcium ionophore
มาใช้ในกรณีที่ผลการปฏิสนธิต�่าโดยไม่ได้มี

โดย ทนพญ.ฑิตยา บุราณรมย์
นักเทคนิคการแพทย์,
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
By Titaya Buranrom, Medical
Technician, Embryo Laboratory

สาเหตุมาจากความผิดปกติจากฝ่ายชาย พบว่า What is Calcium Ionophore?
calcium ionophore found that there are no
อัตราการปฏิสนธิไม่มีความแตกต่างมากนัก
Calcium ionophore is an artificial substance significant abnormalities in birth weight,

Calcium ionophore
ปลอดภัยหรือไม่?

ยั ง ไม่ มี ใ ครสามารถบอกได้ ว ่ า การใช้
calcium ionophore นั้ น มี อั น ตรายกั บ
ตัวอ่อนมากน้อยเพียงใด แต่มีบางงานวิจัย
รายงานว่าการใช้ calcium ionophore มีผล
ท�า ให้ตัว อ่อนเจริญ เติบ โตไม่ดี หรืออาจได้
ตัวอ่อนที่คุณภาพไม่ดี บางงานวิจัยรายงานว่า
ท� า ให้ ผ ล chemical pregnancy (ภาวะ
ตัง้ ครรภ์แต่ตวั อ่อนไม่ฝงั ตัว) และอัตราการแท้ง
สูงขึน้ เล็กน้อย ซึง่ ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบ
ต่ อ ไป ดั ง นั้ น การใช้ ง านควรมี ก ารจ� า กั ด ใช้
ในกรณี ที่ จ� า เป็ น เช่ น กรณี ที่ อ สุ จิ มี รู ป ร่ า ง
ผิดปกติจนท�าให้อตั ราการปฏิสนธิตา�่ มาก หรือ
ในกรณีที่มีประวัติการปฏิสนธิต�่าโดยไม่ทราบ
สาเหตุ การใช้ calcium ionophore ก็อาจจะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

O

nce a couple decides to call
for infertility treatment, they
must expect to eventually
welcome a baby into their
family to fulfill their wish. Unfortunately,
the hope of many patients is dashed,
and they return empty-handed due to
the difficulties of treatment. One of the
most common causes seen in the lab
is inadequate quality the egg and sperms
that are unable to fertilize. Even though
the fertilization happens, the fetus is
likely to develop into blastocyst. To
address this problem, some researchers
invented a method to increase fertilization
rate by adding calcium ion into the egg
cells. It is believed to stimulate the egg
and sperms to fertilize. There are two
main methods, using electric current to
stimulate calcium ion into the cells;
and using a substance called calcium
ionophore. We are about to explain the
use of calcium ionophore as it’s more
commonly used and less complicated.

able to boost calcium ion absorption into cells.
In natural fertilization, once the sperm finds the
egg, there will be reaction between the sperm
and the zona pellucida (egg membrane) where
the sperm injects oscillin into the egg,
stimulating the fluctuation in calcium ion level
and increase calcium ion in the cell. Such
increase will stimulate oocyte activation which
is the beginning of the fertilization.

How can we use calcium ionophore
in treatment?
Calcium ionophore is used in ICSI
(Intracytoplasmic Sperm Injection) method.
After the ICSI processes, the egg will be
soaked in calcium ionophore for about 15
minutes to increase calcium ion in the cell and
stimulate oocyte activation which will later
develop into fertilization.

Does calcium ionophore really
increase fertilization rate?
There have been extensive studies on
calcium ionophore. The method is used in
cases of sperms with abnormal morphology
(teratozoospermia) which affects fertility in
male. This causes the sperms to inject less
protein into the egg, so calcium ions are not
sufficient to stimulate oocyte activation, thus
no fertilization. Using calcium ionophore to
boost calcium ion level, it is found that the
fertilization rate as well as cell division during
day 2-3 increases after ICSI. Some studies
suggest that calcium ionophore can also boost
the success rate for blastocyst development,
luteal phase, and pregnancy. Studies on
abnormalities in the infants undergoing

chromosomes, or organs. Studies conducted
upon children aged 3 – 10 years also found
that the brain development is normal.
Intelligence, language acquisition, and
communication are normal. However, using
calcium ionophore in other cases of infertility
beyond male’s sperm abnormal morphology
does not yield any significant improved results.

Is calcium ionophore safe?
No one can tell yet if calcium ionophore
could possibly adversely affect the embryos.
However, there are some studies suggesting
that calcium ionophore causes bad
development in embryos or results in bad
quality of embryos. Some studies report that
it slightly increases chemical pregnancy and
miscarriage rates. More studies need to be
done in the future. For now, this method should
only be limited to cases of low success rate of
fertilization due to sperms with abnormal
morphology or unknown causes. Calcium
ionophore can be an option for such cases.

อสุจิส่งโปรตีนเข้าไปเพิ่มระดับ Calcium ion ภายในเซลล์ ไข่
และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด oocyte activation
Sperm injects protein into the egg cell to increase
calcium ion level, stimulating oocyte activation.
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างคนกล่าวว่าครอบครัวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
มีสมาชิกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก แต่เราเชื่อว่า
จ�านวนสมาชิกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
อธิบายความสุขสมบูรณ์ของครอบครัวได้
หากแต่ เ ป็ น ความสุ ข เสี ย งหั ว เราะ และรอยยิ้ม ของ
เหล่ า สมาชิ ก ซึ่ ง พร้ อ มหน้ า กั น ทั้ ง พ่ อ แม่ ลู ก ต่ า งหาก
ที่สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้อย่างแท้จริง
วันนี้หนึ่งใน “ครอบครัวสมบูรณ์” ตามภาพฝันของเรา
ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ภาพของคุณนพวินท์ รอดริน และ
คุ ณ เพชรไพลิ น รั ต นโอภาส ที่ ก� า ลั ง ตั้ ง ครรภ์ ลู ก ชาย
วัย 30 สัปดาห์ ก้าวออกมาจากลิฟต์พร้อมหน้าตาและรอยยิม้
ที่สดใส ว่าที่คุณพ่อประคองภรรยาคนสวยมาที่โซฟา ทั้งคู่
แต่งกายด้วยชุดล�าลองสบายๆ แต่มีสไตล์ ในโทนสียีนส์
พร้อมลายสตริ๊ปฟ้าขาว รองเท้าขาวแนวสปอร์ตซึ่งเข้าคู่กัน
เดาได้ไม่ยากว่าเมือ่ เด็กชายตัวน้อยเติบโตขึน้ ชุดทีเ่ ขาเลือกใส่
จะเข้าคูเ่ ก๋ไก๋มสี ไตล์กับคุณพ่อคุณแม่มากขนาดไหน เมือ่ ทั้งคู่
พร้อมให้เราสัมภาษณ์ เรื่องราวต่างๆ ก็ได้รับการถ่ายทอด
พร้อมรอยยิ้ม

▶ แนะน�าอย่างใส่ใจ ตอบโจทย์การรักษา

“เราสองคนแต่งงานกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
พอแต่งงานแล้วก็วางแผนมีลูกเลย เคยพบคุณหมอที่อื่น
แล้วก็เคยท�ามาหลายอย่าง ตั้งแต่ลองวิธีธรรมชาติ ทานยา
นับวัน และก็เคยลองฉีดเชื้อมาประมาณ 3 ครั้ง
แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ เราก็เลยคิดว่าน่าจะลอง
เปลี่ยนที่ดู” ว่าที่คุณแม่ย้อนให้ฟัง
ถึงอดีต
“กว่าจะมาที่เจตนินเราก็
ฟั ง ค� า แนะน� า จากคนอื่ น
หลายคนโดยเฉพาะ
เพือ่ นๆ ก็คดิ ว่าทีน่ นี่ า่ จะดี
เลยลองมาปรึ ก ษาดู ”
คุณนพวินท์เล่า นอกจาก
ฟังค�าแนะน�าจากเพือ่ นๆ
แล้ว คุณเพชรไพลินเอง
ก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากอินเทอร์เน็ต ดูคอมเม้นต์
ต่างๆ ในหลายๆ ที่ และเมื่อได้
ข้อมูลพร้อม ทัง้ คูจ่ งึ ตัดสินใจเข้ารับ
การรักษากับคุณหมอสมเจตน์ทเี่ จตนิน
“เริ่ ม มาปรึ ก ษาที่ นี่ ร าวเดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน 2560 คุณหมอที่ดูแลเราเป็นคนละเอียดมาก
ในการให้ค�าปรึกษาและใส่ใจมากในการรักษา เท่าที่เราเคย
ปรึกษาที่อื่นมาคุณหมอส่วนใหญ่มีเวลาจ�ากัด แต่บางครั้งเรา
ทั้งคู่ก็มีความกังวลใจ มีค�าถามที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติม
แต่โดยมากก็ไม่สามารถท�าได้เพราะคุณหมอไม่มีเวลาบ้าง

พูดน้อยไปบ้าง” คุณพ่อเล่า
“ครั้งแรกที่มาที่เจตนิน จ�าได้ว่าคุณหมอให้ค�าปรึกษา
ไขความสงสั ย และตอบค� า ถามที่ ค าใจเราอย่ า งละเอี ย ด
เรียกได้ว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเลยค่ะ
พอเราถามคุณหมอก็ตั้งใจฟังและให้ค�าแนะน�าละเอียดมาก
ทั้งที่เราก็เข้าใจว่าคุณหมอก็มีงานที่ยุ่งเหมือนกัน แต่คุณหมอ
ก็ให้ความส�าคัญกับเรา และอยากจะตอบเราในทุกๆ ค�าถาม
ประทับใจมาก และอยากขอบคุณคุณหมอมากๆ” ว่าทีค่ ณ
ุ แม่
เล่าด้วยความประทับใจ

▶ ตื่นเต้นเมื่อเริ่มต้น กังวลเพียงเล็กน้อย

“เมือ่ เริม่ ต้นรักษา คุณหมอก็สอบประวัตเิ ราก่อน ดูวา่ เรา
เคยท�าอะไรมาบ้าง เคยฉีดเชือ้ มาแล้วหรือไม่ อย่างไร หลังจาก
คุยกันแล้ว ทัง้ คุณหมอและเราก็ตดั สินใจร่วมกันเลยว่าลองท�า
วิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือการท�า
เด็กหลอดแก้วเลยดีกว่า เพราะอายุเราก็เยอะแล้ว แต่จาก
ประสบการณ์ เ ดิ ม ของเราก็ แ อบท� า ใจไว้ ค รึ่ ง หนึ่ ง แล้ ว ว่ า
ครั้งแรกไม่น่าจะส�าเร็จ แต่พอลองท�าครั้งแรกแล้วติดเลย
ดีใจมากคือเร็วกว่าและดีกว่าทีค่ ดิ ไว้ เราสองคนและครอบครัว
มีความสุขมากครับ” คุณนพวินท์เล่าถึงความประทับใจ
เมื่อครั้งคุณหมอแจ้งผลครั้งแรก
“พูดตามตรง ตอนแรกที่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว ดีใจมาก
ดีใจจนน�า้ ตาจะไหลเลย ส�าหรับการดูแลตัวเอง ตอนนีค้ ณ
ุ หมอ
ก็ไม่ได้มีค�าแนะน�าอะไรเป็นพิเศษ เพราะว่าเราก็แข็งแรง
ร่ างกายสมบู ร ณ์ ปกติ ส่ วนเด็ ก ก็ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แรงเช่ น กั น
คุณหมอก็แค่ให้ดแู ลสุขภาพตามปกติ ออกก�าลังกายได้
เดิ น เล่ น ได้ ท� า งานได้ ให้ คุ ม อาหารบ้ า ง
นิ ด หน่ อ ยค่ ะ ” คุ ณ เพชรไพลิ น เล่ า
ด้วยความอิ่มเอมใจ พร้อมขยาย
ความต่อว่า “ทุกครั้งที่ได้เห็น
หน้ า ลู ก ชายผ่ า นการท� า
อัลตราซาวน์ ทั้งแบบปกติ
และแบบ 4 มิ ติ ก็ ยั ง คง
ปลืม้ ใจ “ยังตืน่ เต้นทุกครัง้
และตื่ น เต้ น กั บ ทุ ก ภาพ
ที่ได้เห็นค่ะ”
“ส� า หรั บ ความวิ ต ก
กังวลในช่วง 3 เดือนแรก
ก็มีบ้างครับ เพราะเรากลัวว่า
จะไม่ ติ ด หรื อ กลั ว ว่ า จะหลุ ด
ช่ ว งแรกๆ ก็ ร ะวั ง ไม่ ใ ห้ ภ รรยา
เดินเยอะ ประคบประหงมอย่างดี แต่พอ
คุณหมอแจ้งว่าตั้งครรภ์แล้ว เราก็สบายใจขึ้น”
ว่าที่คุณพ่อเล่า “ช่วงแรกๆ ก็กังวลหรือกลัวนิดหน่อยค่ะ
ว่าจะเจ็บหรือไม่ เพราะเพือ่ นทุกคนบอกมาว่าเจ็บ แต่เมือ่ เริม่
รักษา เราก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไร มีเจ็บครั้งเดียวคือครั้งแรก
ที่ ฉี ด ยาด้ ว ยตั ว เองเท่ า นั้ น ต่ อ มาก็ ไ ม่ เ จ็ บ แล้ ว ค่ ะ ”
คุณเพชรไพลิน เล่าเสริม
www.jetanin.com
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▶ วางแผนล่วงหน้า และไม่ท้อถอย

“ส�าหรับเรือ่ งการวางแผนครอบครัว เราเริม่ วางแผนตัง้ แต่
ช่วงแต่งงาน อนาคตคิดกันไว้ว่าถ้ามีลูกสักสองคนก็น่าจะดี
ยิ่งถ้าได้เป็นชายคนหญิงคนก็ยิ่งดีครับ ส�าหรับพวกเราถือว่า
โชคดีมากที่มารับค�าปรึกษาที่เจตนินแล้วประสบความส�าเร็จ
ในครั้ ง แรกเลย แต่ จ ากประสบการณ์ ข องเราก็ ล ้ ม เหลว
มาหลายครัง้ พยายามกันอยูเ่ ป็นปีเช่นกัน ผมว่าวิธคี ดิ ส�าหรับ
คู่แต่งงานอื่นที่อาจจะประสบภาวะมีบุตรยาก อย่างแรกเลย
คือเราต้องท�าตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอ อย่าท้อ อย่าเครียด คิดบวก
วันหนึง่ ลูกเขาต้องมาหาเราแน่นอน แล้วอย่างวิธี IVF ก็ถอื เป็น
วิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส�าหรับผู้มีบุตรยากหรือ
อายุเยอะแล้ว อย่างคู่ของผม อายุพวกเราก็พอสมควรแล้ว
จึงไม่อยากช้าไปกว่านี้อีก ผมคิดว่าทุกคนก็ท�าได้เหมือน
พวกเราเช่นกันครับ”
“ส�าหรับทุกครอบครัวที่ก�าลังวางแผนมีลูก อยากให้
คุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองดีๆ บ�ารุงตัวเองไปเรื่อยๆ อย่าไป
เครียด อยากให้อยูอ่ ย่างมีความสุข ท้ายทีส่ ดุ ก็ขอเป็นก�าลังใจ
ให้ทุกคนและทุกครอบครัวนะคะ”

S

ome say that a family can only be
complete when there are both parents
and children living together. We
believe that the number of members alone
is not a completion indicator for a family,
smiles, laughter, and shared happiness
among the parents and children are.

Today, one of the ideally ‘complete families’ is with
us. It’s the family of Mr. Noppawin Rodrin and Ms.
Petchpailin Ratanaopath, a mother-to-be who’s
expecting a baby that is now 30 weeks old. They get
out of the lift to our office with a bright smile on their
face. The father-to-be helps his wife get seated on the
sofa with care. Both of them are casually dressed in
white and blue striped, denims, and white sneakers.
They look so great together we can’t help being curious
of how well their future child will be dressed, too. Once
the interview begins, they start to share their stories to
us along with impressive smiles.

▶ Caring and working solution
“We have been married since November 2016 and
we planned to have a child right after our marriage.
Unfortunately, no matter how much efforts we put into
it, consulting with doctors, trying natural methods, taking
medicine, counting ovulation period, and even getting
|
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“We believe everyone can be
successful like we were, too.”

IUI 3 times without success. So, we decided to change,”
said the mother-to-be, telling her past stories.
“We did some research and got to know Jetanin as
there were a lot of recommendations out there,
especially from some of our friends who believed this
place would be able to help us. That was how we were
here,” said Mr. Noppawin, “Seeing a lot of positive
comments on the internet about Jetanin, it was not hard
for us to decide to get treatment here with Dr. Somjate.”
“It all started in late October 2017. The doctor
handled our case very thoroughly and spared us enough
time to ask questions we’d like to, unlike previous
doctors we had seen, they were usually rushed through
the case and we hadn’t had a chance to ask them
everything because they were so busy and that made
us refrain from bothering them,” said he.
“The first time we were here at Jetanin, I clearly
remembered that the doctor was very kind to us, giving
a lot of useful advice and answering any questions we
asked in detail. He listened to our questions attentively
and gave clear and detailed suggestions despite his
tight schedule. We were very impressed by his
attention,” the wife told us about her experience with
bright eyes.

relief when we were told it was successful,” said the
father-to-be. “I was also a little worried, especially about
the pain. Because some of my friends told me it might
be a little painful. However, it wasn’t. Only the first
self-injection hurt. The rest was totally fine,”
Ms. Petchpailin added.

▶ Set a goal and never stop to pursue
“Since our wedding, we planned to have two
children. It’d be best to have a son and a daughter. We
were very lucky to be successful for our first attempt at
Jetanin. Before that, we tried and failed for over a year.
I’d like to give a little advice to infertile couples out there.
First, you need to be always open for an opportunity.
Do not give up or get too much stressed over yourselves.
When the time is right, your child will come to you. IVF
is a reliable modern medical technique for people with
infertility problems. We didn’t take much time to decide
as we were a little old already. We believe everyone can
be successful like we were, too.”
“For a couple that’s considering having a baby, you
have to take good care of yourselves. Don’t get stressed
out. Be happy. I wish everyone would finally be happy
ever after.”

▶ So much excited, so little anxious
“When we began to get treatment, the doctor
investigated our treatment history to see what we
had done. After the discussion, we agreed to try
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection). With our
repeated failure in the past, we admit we didn’t
wholeheartedly expect it to be successful. But it turned
out that our first ICSI was a success. We were so thrilled
with the unexpected outcome. We couldn’t be any
happier,” Mr. Noppawin talked about the good news.
“Honestly, I literally cried out of joy when I heard that
I was going to be a mother. I’m not getting any special
instructions from the doctor as my baby and I are all
perfectly healthy. He only told me to take care of myself
as usual. I can still work out, go out for a walk, and should
also watch my diet,” Ms. Petchpailin said with a smile
on her face. “No matter how many times I’ve seen my
son through the sonogram, either normal or 4D, I am
still getting excited and thrilled every time,” she added.
“I was a little anxious during the first 3 months as I
was afraid that the conception might fail. I didn’t want
my wife to walk a lot. I tried to facilitate everything, so
she could rest as much as she needed. It was such a

คุณนพวินท์ รอดริน อายุ 39 ปี / Mr.Noppawin Rodrin 39 years
คุณเพชรไพลิน รัตนโอภาส อายุ 33 ปี / Ms.Petchpailin Ratanaopath 33 years
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ลูก... ชีวิตน้อยๆ
ที่เปลี่ยนแปลงครอบครัว
a cHiLd, a LittLe Life tHat
cHangeS a famiLy
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พราะการเปลี่ ย นแปลงคื อ สั จ ธรรมของชี วิ ต เราทุ ก คนต้ อ งพบเจอการเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ทุ ก เมื่ อ
เชื่อวัน แต่ส�าหรับคู่รักที่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกัน ชีวิตที่ต้องปรับตัวหลังแต่งงานจึงนับเป็น
การเปลี่ยนแปลงเพียงก้าวแรก ครั้นเมื่อชีวิตด�าเนินต่อไป การเปลี่ยนแปลงล�าดับถัดไปก็ตามมา
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในทุกครั้งที่ชีวิตน้อยๆ ที่น่ารักสดใสถือก�าเนิดขึ้น เช่นเดียวกับครอบครัวของ
คุณธนวิทย์ สุนทรวิเนตร์ วัย 40 ปี และคุณเนาวนิตย์ สุนทรวิเนตร์ วัย 37 ปี ที่พบกับความเปลี่ยนแปลง
ในการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้ว
วันนี้ ระหว่างที่คุณพ่อและคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับเรา
ท่ า มกลางบรรยากาศอั น งดงามของดาดฟ้ า คอนโดหรู
ริมแม่นา�้ เจ้าพระยา ถัดไปไม่ไกลนัก เสียงหัวเราะสดใสของ
สาวน้อยสองคนซึ่งก�าลังวิ่งเล่น และเสียงเรียกขานของ
คุณแม่และอาม่าทีค่ อยปรามอยูเ่ นืองๆ เสริมให้บรรยากาศ
ความรั ก และความอบอุ ่ น ของครอบครั ว สุ น ทรวิ เ นตร์
อบอวลอยู่รอบตัวเรา
“คนโตชือ่ น้องแพมมี่ อายุ 5 ขวบ เป็นพีส่ าวทีเ่ รียบร้อย
สอนง่าย และรักน้องสาวมาก ส่วนคนรองชื่อน้องเพิร์ลลี่
อายุ 2 ปี 10 เดือน คนนี้หัวไว ฉลาด และกล้าหาญมากค่ะ
คุ ณ แม่ เ องก็ แ ปลกใจเหมื อ นกั น ว่ า ท� า ไมพี่ น ้ อ งสองคน
ถึงไม่เหมือนกันเลย ส่วนคนเล็กที่อุ้มท้องอยู่ 8 เดือนแล้ว
เป็นผู้ชายค่ะ ตอนนี้ยังตกลงเรื่องชื่อให้เขาไม่ได้ เรียกได้ว่า
ยังไม่ลงตัว ก็ต้องรอลุ้นกันอีกนิดค่ะ” คุณแม่คนสวยเล่า
ให้เราฟังถึงเรื่องราวสั้นๆ ของลูกน้อยทั้งสามที่เข้ามาสร้าง
สีสันให้กับชีวิตครอบครัว

▶ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
“แต่งงานกันมา 8 ปีแล้วค่ะ หลังแต่งงาน 1 ปี ก็วางแผน
มีลูกเลย น้องแพมมี่คนแรกเกิดตอนปี 2556 ส่วนน้อง
เพิร์ลลี่ก็ตามมาตอนปี 2558” คุณเนาวนิตย์เล่าให้ฟังถึง
จุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวใหญ่ “เรารู้จักเจตนินและ
เริ่มปรึกษากับคุณหมอสมเจตน์ตั้งแต่ลูกคนแรกเลยครับ
พอดีเพื่อนของคุณแม่ผมมีลูกสาวที่เป็นเพื่อนกับคุณหมอ
และเขาก็เคยปรึกษากับคุณหมอแล้วประสบความส�าเร็จ
คุณแม่ผมก็เลยแนะน�าให้ลองดู” คุณธนวิทย์เล่าเสริม
ก่อนหน้านี้ ทั้งคู่เคยไปปรึกษาเรื่องการวางแผนมีบุตร
ทีโ่ รงพยาบาลอืน่ และลองรักษาด้วยวิธแี พทย์แผนจีนมาอีก
1-2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ ทั้งคุณธนวิทย์และคุณเนาวนิตย์
จึงเชื่อค�ามารดาแล้วลองเข้ามาที่เจตนิน
“ส�าหรับคนแรกคุณหมอแนะน�าให้ลองวิธีธรรมชาติ
โดยคุณหมอนับวันให้ แค่ครั้งแรกก็ได้ผลเลย กลายเป็น
น้องแพมมี่ ส่วนคนที่ 2 คุณแม่ลองหัดนับวันเอง แล้วใช้วิธี
ธรรมชาติ ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอที่ไหนค่ะ ส่วนคนที่สามนี้
เราเลือกกลับมาหาคุณหมอที่เจตนินอีกครั้ง เพราะว่าเรา
รูส้ กึ ว่าอายุมากแล้ว ถ้ารอวิธธี รรมชาติกก็ ลัวจะนานเกินไป”
คุณแม่ย้อนอดีตให้เราฟัง
“หลังจากเข้ามาปรึกษาคุณหมอ เราสองคนก็เลือกวิธี
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือการท�า
เด็กหลอดแก้วเลยเพราะอายุมากแล้ว เราลองครั้งแรก

ไม่ส�าเร็จ ก็เลยลองครั้งที่ 2 ส�าหรับครั้งที่ 2 นี้ เราก็ดูแล
ตัวเองมากขึ้น หมั่นออกก�าลังกายควบคู่ไปกับการทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และทานวิตามินเสริม ครั้งนี้ส�าเร็จ
ด้วยดีค่ะ” คุณเนาวนิตย์เล่า

▶ ที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
“ความรู้สึกตอนคุณหมอแจ้งว่าตั้งครรภ์แล้ว เราดีใจ
มากนะคะ เพราะรอบแรกทีไ่ ม่สา� เร็จ เราค่อนข้างจะผิดหวัง
และเสียใจ” คุณแม่บรรยายความรู้สึกถึงวันที่คุณหมอแจ้ง
ข่าวดีให้ฟัง “ส่วนผมก็ดีใจมากครับ เพราะรู้สึกว่าเราทั้งคู่
พยายามมาก ความรู้สึกก็เหมือนเราประสบความส�าเร็จ
ในสิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจท�า เลยดีใจมาก” คุณพ่อเล่าเสริม
ส� า หรั บ ช่ ว งเวลาของการเจอหน้ า ลู ก น้ อ ยครั้ ง แรก
ผ่านการอัลตราซาวน์แบบ 4 มิติ ทั้งคู่บรรยายความรู้สึก
ให้เราฟังว่า “ตอนได้เห็นเขาเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรก ดีใจ
มากค่ะ ลูกมีพัฒนาการที่ดี เคลื่อนไหวดี และค่อนข้าง
Active อวัยวะต่างๆ ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ดีใจมากเลยค่ะ”
“ตอนนีเ้ ราสองคนก็เฝ้ารอทีจ่ ะเห็นหน้าเขามากๆ เลยครับ”
ระหว่ า งเข้ า รั บ การรั ก ษา คุ ณ แม่ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง
ความประทับใจในตัวคุณหมอว่า “คุณหมอเป็นกันเอง
มากค่ะ ให้ความใส่ใจ คอยสอบถาม และติดตามเราตลอด
ให้ข้อมูลกับเราทั้งคู่อย่างละเอียด เราเลยมั่นใจและไม่วิตก
กังวลเท่าไร คุณหมอเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากจริงๆ ค่ะ”
▶ เพราะชีวิตไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง
“ชีวิตหลังแต่งงานและมีลูกเปลี่ยนไปมาก มีเป้าหมาย
มากขึ้น เราต้องคิด-ท�า-วางแผนในทุกเรื่อง ทั้งการเงิน
การศึกษา และอนาคตของลูก เมื่อก่อนเคยเที่ยวสองคน
ก็สนุกไปอีกแบบ แต่วันนี้พอมีลูกๆ ชีวิตเวลาเที่ยวก็ไม่เคย
เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ ต้องไปกันเป็นแพ็คใหญ่ ก็สนุกดี
นะคะ จากนี้ ไ ปชี วิ ต ก็ จ ะไม่ เ หมื อ นเดิ ม อี ก ต่ อ ไปแล้ ว ”
คุณแม่เนาวนิตย์กล่าวด้วยใบหน้าเปี่ยมรอยยิ้ม
“ผมกับภรรยามีความสุขมากครับ ตั้งแต่มีลูกจะคิด
จะท�าอะไร เราต้องมีสติมากขึน้ คิดและระวังมากขึน้ เพราะ
เราอยากเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูกๆ ครับ” คุณพ่อธนวิทย์
ให้แนวคิดหลังชีวิตเปลี่ยนแปลง
เพราะลู ก คื อ ส่ ว นเติ ม เต็ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ให้ มี
ความสุ ข และมี สี สั น มากขึ้ น ทั้ ง คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ จึ ง
อยากเป็นก�าลังใจให้กบั ทุกครอบครัวทีก่ า� ลังวางแผนมีบตุ ร
หรืออาจจะประสบภาวะมีบุตรยาก “ผมว่าทุกวันนี้
www.jetanin.com

|

31

|

•

BasEd on TRUE STORIES
วิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าไปมาก คุณ
หมอก็มคี วามสามารถมากขึน้ ครอบครัวทีม่ บี ตุ รยากสมัยนี้
อาจจะไม่ต้องกังวลเท่าครอบครัวสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว
ก็ลองมาปรึกษากับคุณหมอดูครับ ที่ส�าคัญอย่าเพิ่งท้อใจ
อย่ า เพิ่ ง ละความพยายามนะครั บ เพราะว่ า สั ก วั น
ต้องประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอนครับ” “ชีวิตที่มีลูก
ท�าให้เรามีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆ ค่ะ ลูกเติมเต็ม
ชีวิตครอบครัวเราให้สมบูรณ์ขึ้น ทุกวันนี้มีความสุขมาก
ขอเป็ น ก� า ลั ง ใจให้ กั บ ทุ ก คนนะคะ” คุ ณ แม่ เ นาวนิ ต ย์
กล่าวปิดท้าย พร้อมด้วยภาพความสนุกสนานและเสียง
หัวเราะของสองสาวตัวน้อยในชุดสีชมพูที่อยู่ถัดไปไม่ไกล

C

hanges are inevitable in our
lives. We face changes every
day. For every couple that
finally decides to tie the knot,
changes are something they will have
wholeheartedly to embrace throughout
their marriage life. One of the biggest
changes in their life is when their
baby is born. Just like the family of Mr.
Tanawit Soontornvinetr, 40 years old,
and his wife, Ms. Naovanid
Soontornvinetr, 37 years old, who have
faced such changes for the third time
with their third child.
Today, the interview takes place on the
cozy rooftop of a luxurious
condominium by the
Chao Phraya River.
Not very far from us
are cheerful
giggles heard
from the two little
girls running
around along with
the calling voices
from their mother and
grandmother who feel the
urge to constantly warn them to
quiet down. It is such a heart-warming scene that
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perfectly introduces us to the Soontornvinetrs.
“The oldest one is named Pammy. She’s already
5 years old. She’s a shy and
obedient girl who loves her
little sister very much. The
other is Pearly, 2 years
and 10 months old.
She’s a smart and very
brave little girl. I’m a
little surprised by how
different they are. I’ve
been expecting another
baby boy for 8 months, too.
He’s not been named yet. We
are still discussing about it,” said the
pretty mother who seems to be very happy talking
about her three little children.

▶ When it started to change
“We’ve been married for 8 years already. After
the first year, we decided to have a baby. Pammy was
born in 2013. Pearly followed her sister a little later in
2015,” Ms. Naovanid shared to us her family
backgrounds, “We heard of Jetanin and decided to
consult with Dr. Somjate before we had our first child.
My mother’s friend’s daughter is a friend of
Dr. Somjate who also had helped her successfully
get pregnant. That was why my mother suggested
me to contact him,” said Mr. Tanawit.
The spouses tried infertility treatment at other
hospitals and even tried Chinese traditional medicine
a few times without luck. With the mother’s suggestion,
they turned to Jetanin with hope.
“For the first baby, the doctor suggested us to try
a natural way. He helped calculate my ovulation
period, which turned out to be a success, Pammy.
For Pearly, I tried calculating ovulation period myself
and waited until we got lucky. This third child, we
decided to consult with the doctor again as we were
already older and felt a little worried to wait for a natural
pregnancy,” said the mother of two who’s having her
third child soon.
“After discussing with the doctor, we chose to
undergo ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) to
shorten the wait. Our first attempt was not successful,
though. Then, I tried to take better care of myself,
working out more often and adopt a healthy eating

“Our
marriage
life changed
greatly once
we had
children.
It’s like
we have a
clearer
life goal”

habit as well as taking food supplements. So, our person,” the husband added.
second attempt was successful,” she added.
During the treatment, the mother was very much
impressed by the doctor’s help. She said, “The doctor
▶ Consultant for changes
was very helpful and friendly to us. He kept asking
“We were excited and very happy when we about how we were and monitoring the baby’s
received the good news from the doctor. It was a development closely. He gave us useful advice that
huge relief after our failure had upset us badly,” really made us feel relieved. We really appreciated
said the mother. “I was so thrilled because we his help.”
really had high hope for it. It was such a great
achievement to us. I couldn’t help being overjoyed,” ▶ Life is always changing.
“Our marriage life changed greatly once we had
the father told us.
When asked about how they felt when they first children. It’s like we have a clearer life goal. We have
saw their baby through the 4D sonogram, they replied, to carefully make plans for everything, such as our
“It was a blessing to see him perfectly healthy. He was finance, our children’s education, and their future.
developing well and quite active. All body parts were We used to have so much fun travelling with two of
perfectly developed. I couldn’t get any happier,” us. Now we go on a holiday as a family. It’s kind of
said the wife. “We can’t wait to see this little boy in fun, too. From now on, our lives will never be the
same,” Ms. Naovanid said with a bright smile on
her face.
“My wife and I are now very happy. We think of
our children first thing in whatever we do. We are
more careful and cautious to make sure we can be a
good role model for our children,” Mr. Tanawit shared
his life experience as a father.
Children makes family complete, colorful and
happier. The parents wanted to encourage every
married couple who is planning to have a baby, some
of whom may be facing infertility problems, “With
modern advancement in medical technology and
techniques, it’s not as hard as it was for a family with
infertility problems to have a baby. Don’t give up yet.
Try consulting with the doctor and, who knows, your
day will come eventually.” “A family life with children
is a totally different kind of happiness. They bless you
with a sense of completion. We are very happy with
our family life and we wish everyone would have the
same feelings,” Ms. Naovanid finished her interview
as the two adorable girls in pink were playing and
laughing with joy in the background.
คุณธนวิทย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 40 ปี
Mr.Tanawit Soontornvinetr 40 years
คุณเนาวนิตย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 37 ปี
Ms.Naovanid Soontornvinetr 37 years
เด็กหญิง ณิชารีย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 5 ปี
Ms.Nisharee Soontornvinetr (Pammy) 5 years
เด็กหญิง ปารณีย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 2 ปี
Ms.Paranee Soontornvinetr (Pearly) 2 years
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7 วิธีที่ช่วยรักษา
หัวใจให้แข็งแรง
7 wayS to KeeP your Heart Strong
โรคหัวใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก
แม้โรคนี้มักจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ยังมีแนวทางป้องกันด้วยตัวเราเองได้
มารู้จักวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหัวใจกันเถอะ
Heart diseases, one of the common causes of death globally, can happen to anyone.
Even though it usually happens unexpectedly, there are several things you can do
to keep yourself away from the horrible disease. Here you go:

“กิจกรรมแบบ
แอโรบิคจะช่วย
ดูแลสุขภาพหัวใจ”
|

34

|

www.jetanin.com

Source / แหล่งที่มา www.lifehacker.com

Quit smoking.

your cardiovascular system, keep your
Nicotine in cigarettes is one of the known arteries flexible to allow good blood
causes for vasoconstriction (constricted circulation, and regulate your blood pressure.
blood vessels) that forces your heart to work
harder to pump blood through your body.
Nonetheless, quit smoking benefits your
overall health, too.

6

นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ

4

รับประทานเค็มน้อยลง

งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ ชั ด เจนระหว่ า งการบริ โ ภคเกลื อ กั บ การ
เพิม่ ขึน้ ของความดันโลหิต โชคดีทสี่ งิ่ นีเ้ ป็นเรือ่ ง
ทีค่ ณ
ุ สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย ด้วยการ
ปรุงอาหารรสเค็มให้น้อยลง และเลือกอาหาร
ออกก�าลังกาย
กิ จ กรรมแบบแอโรบิ ค จะช่ ว ยดู แ ล ที่มีเกลือต�่า
สุขภาพหัวใจ โดยเฉพาะการเดินและวิ่งนั้น Eat less salt.
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ไ ม่ แ พงและเป็ น ที่ นิ ย มในการ Many studies suggest that salt consumption
คงความแข็งแรง สิ่งที่ต้องการมีเพียงแรงจูงใจ is correlated with hypertension (high blood
เล็กน้อยกับรองเท้าใส่สบายหนึ่งคู่เท่านั้น
pressure). Luckily enough, you can easily

1

การนอนหลับไม่พอจะท�าให้เหนื่อยล้าและ
เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มความเครียดให้แก่
ร่างกาย ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหัวใจ

Get enough sleep.
Sleep deprivation makes you exhausted and
increases stress hormones which are harmful
to your heart.

Exercise.

avoid this just by reducing salt in your diet
Aerobic activities help strengthen your heart. and eat low-sodium foods.
The simplest and cheapest ways to do are
walking and running. The only things you
need are a bit of motivation and a comfortable
pair of shoes.

5

กินปลาสัปดาห์ละสามครัง้

กรดไขมั น โอเมก้ า -3 มี ฤ ทธิ์ ต ้ า น
การอักเสบ ซึ่งช่วยส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งช่วย
คงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพื่อส่งเสริม
ควบคุมขนาดรอบเอว
ควรแน่ใจว่าคุณได้รับประทานอาหาร การไหลเวี ย นโลหิ ต ที่ ดี และช่ ว ยคงระดั บ
สื่อสารกับผู้คน
ที่มีไขมันต�่า ใยอาหารสูง และน�้าตาลน้อย ความดันโลหิตให้เป็นปกติ
เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เราสื่อสาร
ส่วนน�้าสลัด เครื่องปรุง ซอส และผลิตภัณฑ์ Munch on fish 3 times a week.
กับผู้คนผ่านหน้าจอมากกว่าที่จะได้เจอกับ
ทาขนมปั ง ควรเลื อ กชนิ ด ไขมั น ต�่ า หรื อ Omega-3 fatty acids are natural คนจริงๆ การที่เราขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ปราศจากไขมันให้มากขึ้น
disinfectants that enhance and maintain ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ทั ก ษะโดยรวมทางการรั บ รู ้
และการคิด ดังนั้น การกลับไปสื่อสารกับผู้คน
Watch your waist.
ตามท้องถนนหรือร้านค้า ก็ถือเป็นกิจกรรม
Make sure you eat less fat and sugar while
ง่ายๆ ให้เราได้ใช้ทักษะในการสื่อสาร กระตุ้น
focus on more fiber rich foods. Be more picky
การท�างานของสมองด้วย
on your salad dressing, seasonings, sauces,

2

and jams. It’s best if you choose only low-fat
or even fat-free options.

3

งดสูบบุหรี่

สารนิโคลตินในบุหรี่ท�าให้เส้นเลือด
หดตัว หัวใจจึงต้องท�างานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีด
โลหิตให้ผ่านไปได้ การเลิกสูบบุหรี่ยังส่งผลดี
ต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

7

Talk to each other.
In this digital era, we tend to communicate
with people through screens rather than
meeting in person. The lack of social
interaction deteriorates your cognition and
thinking. Why not just go out on the street
and talk to people or some vendors? This
simple activity will stimulate your
communication skills, keep your brain
running, and benefit your mind.
www.jetanin.com
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‘ทารกแห่งศตวรรษใหม่’
ไม่ต้องท้อง ไม่ต้องใช้ไข่
และไม่ใช้สเปิร์ม
‘neo BaBieS’ need no Pregnancy,
eggS, nor SPermS

ค

วามก้าวหน้าด้านการเจริญพันธุ์ก�าลังเปิดประตูชีวิตใหม่โดยสร้าง “ทารกแห่งอนาคต” ที่ไม่ต้อง
พึ่งพาไข่ สเปิร์ม และไม่ต้องการครรภ์มารดาใดๆ เพื่ออุ้มท้อง นวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีกระโจน
อย่างน่าตื่นตะลึงนี้จะปฏิวัติการท�า ‘เด็กหลอดแก้ว’ (In vitro fertilization (IVF)) ให้ ไปไกล
กว่าเดิม และมนุษย์รุ่นต่อไปอาจต้องการเพียง ‘ผิวหนัง’ ของคุณ
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เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว IVF ผ่านการทดสอบจาก
กาลเวลามานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันเด็กหลอดแก้วในยุโรป
อเมริกา ออสเตรเลีย มีสัดส่วนมากถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์
จากเด็กที่เกิดใหม่ทั้งหมด จึงถือได้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ปฏิสนธิ
ในร่ า งกายดู จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
แต่ IVF เองยังมีอุปสรรคที่ความไม่แน่นอน (unreliable)
อยู่อีกมาก เนื่องจากต้องการไข่ (eggs) ของแม่และสเปิร์ม
(sperm) ของพ่อในการตั้งต้น แต่ปัญหาคือไข่และสเปิร์ม
เองก็ยังไม่ใช่เซลล์ที่มาจากร่างกายที่ครบถ้วนอยู่ดี

ที่น่าตื่นเต้น’ แต่ยังต้องทดลองอีกมากมาย
Werner Neuhausser นักชีววิทยาด้านสเต็มเซลล์จาก
Harvard University เคยออกความเห็นว่า กระบวนการ
น�าเซลล์ผิวหนังยังต้องค้นหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะ
ผิวหนังของมนุษย์เองมีอยูห่ ลายชัน้ ค�าถามคือจะใช้ชน้ั ไหน
ที่ให้ผลลัพธ์แม่นย�าที่สุด ซึ่งมีค�าถามเชิงเทคนิคอีกเป็น
พันๆ ข้อที่ต้องตอบให้แจ่มแจ้ง กว่าจะมาลงเอยที่ค�าถาม
เชิงจริยธรรมทางสังคม

ความบังเอิญในห้องทดลอง

ลองนึกภาพยุคต่อไปที่พ่อแม่แม้จะมีไข่และสเปิร์ม
ที่ไม่สมบูรณ์ แพทย์จะเปลี่ยนไปใช้ผิวหนังของพวกเขา
เพื่อน�าไปท�าสเต็มเซลล์ หลังจากตรวจพันธุกรรมเรียบร้อย
แล้ว พ่อและแม่มีสิทธิเลือกหน่วยพันธุกรรมของตัวเอง
ที่จะส่งต่อไปให้กับตัวอ่อน เซลล์ต้นก�าเนิดของสเปิร์ม
และไข่จะมีข้อมูลของทั้งพ่อและแม่
แม้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วจะลด
ความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมได้
เพราะคุ ณ มี สิ ท ธิ รู ้ ว ่ า ยี น ไหนที่ จ ะ
ก่ อ โรคและจะไม่ ส ่ ง ต่ อ ไปให้ ลู ก
แต่ ป ั ญ หาการเลื อ กเพศ (sex
selection) ทีท่ า� ให้เกิดสัดส่วนเพศ
ไม่สมดุล การพยายามคัดสรรยีนที่
มีผลต่อ IQ จะท�าให้เราสามารถสร้าง
มนุ ษ ย์ ท่ี ส มบู ร ณ์ แ บบเกิ น ไปหรื อ ไม่
จากนวั ต กรรมดั ง กล่ า ว และค� า ถาม
เชิงจริยธรรมอีกยาวเหยียดก็จะตามมาเช่นกัน

ณ มหาวิทยาลัย University of Michigan นักวิจัย
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Yue Shao (ปัจจุบันท�างานอยู่ที่
สถาบัน MIT) พบว่าเซลล์ที่เขาก�าลังทดลองมีลักษณะ
แปลกประหลาด เซลล์ผิวหนัง (Skin cells) เริ่มก่อตัวเป็น
รู ป ร่ า งหน้ า ตาคล้ า ยตั ว อ่ อ นมนุ ษ ย์ ใ นระยะแรกเริ่ ม
เสียเหลือเกิน วินาทีนั้นเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เซลล์ผิวหนัง
ที่เขาทดลองสามารถน�าไปสู่อะไรที่น่าตื่นตากว่าที่ท�าอยู่
อาจเป็นกุญแจสร้างสิ่งมีชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาผลผลิตแห่ง
วิวัฒนาการสืบพันธุ์ที่ตกทอดมานานกว่า 530 ล้านปี
แต่ Yue Shao ไม่ใช่นกั วิจยั คนแรกทีพ่ บกลไกนี้ เพราะ
ทีมนักวิจยั ของญีป่ นุ่ สามารถให้กา� เนิดลูกหนูทดลองโดยใช้
ไข่ทดี่ ดั แปลงมาจาก ‘เซลล์ผวิ หนัง’ ของหนูเต็มวัยได้สา� เร็จ
การค้นพบเช่นนี้แก้ปัญหากลไกชีววิทยาการสืบพันธุ์ที่เรา
ติดค้างเป็นเวลานาน เหมือนได้เปิดกล่องด�าเพือ่ ดูกลไกสร้าง
ชีวิตแรกเริ่ม ในช่วงเวลาที่บอบบางและละเอียดลออที่สุด
ของชีวติ นัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร แล้วท�าไมมันถึงยังล้มเหลวได้
ในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น งานวิจัยก่อนหน้าของ Mitinori Saitou จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เกี ย วโต จึ ง น� า เซลล์ ผิ ว หนั ง มาโปรแกรม
เสียใหม่ให้เป็นเซลล์ต้นก�าเนิด (Stem cell) ที่มีศักยภาพ
ดัดแปลงเป็นเซลล์อะไรก็ได้ โดยเปลีย่ นให้เป็นไข่หรือสเปิรม์
ในปี 2016 ทีมวิจัยใช้เทคนิคนี้ในการสร้างลูกหนูจ�านวน
8 ตัวที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง จนจัดว่าเป็น ‘หนูเทียม
ไฮเทค’ ที่ทั้งคอกมาจากเซลล์ผิวหนังหนูตัวโตเต็มวัย

ก้าวต่อไปจึงอาจไม่ใช่แค่หนู

ในปี 2017 นักวิจยั Azim Surani จากสถาบัน Gurdon
Institute พยายามเลีย้ งเซลล์ตน้ ก�าเนิดทีจ่ ะแบ่งสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ (Primodial Germ Cell) ทีจ่ ดั เป็นเซลล์สา� คัญมาก
ก่อนจะพัฒ นามาเป็นไข่แ ละสเปิร ์ม ได้ส�า เร็จ ในช่ว ง 4
สัปดาห์แรก ซึ่งต่อไปพวกเขาตั้งความหวังไว้ว่าจะเลี้ยง
ให้ถึง 8 สัปดาห์ จนเซลล์ดังกล่าวพัฒนาเป็นสเปิร์มและไข่
ที่สมบูรณ์
กระบวนการนี้จะท�าให้พ่อแม่ที่เป็นหมัน ไม่ว่าพวกเขา
จะมีไข่ที่ไม่สมบูรณ์ มีสเปิร์มที่ไม่แข็งแรง สามารถมีลูกได้
โดยใช้เซลล์ผวิ หนังของพวกเขาเอง ไอเดียนีเ้ ป็น ‘ความหวัง

ก�าเนิดชีวติ ในยุคต่อไป

“ไอเดียนี้เป็น
‘ความหวัง
ที่น่าตื่นเต้น’
แต่ยังต้อง
ทดลองอีก
มากมาย”

T

he advancement in reproductive technology
will soon allow you to create ‘a future baby’
that can be born without eggs or sperms.
It doesn’t even need its mother to carry a
pregnancy. This astounding breakthrough in medical
technology will revolutionize the In Vitro Fertilization
(IVF) technique. The neo-generation of humans may
only need your ‘skin’ to be created.

IVF technology has been vigorously tested for over
40 years. There are currently approximately 1.5% of IVF
babies among new-born babies in Europe, America, and
Australia. It seems that lives created outside the womb
are now widely-accepted. However, IVF techniques are
still suffering several unreliable factors. It is because IVF
initially requires maternal eggs and paternal sperms, both
of which, in fact, are not complete cells from the body.

www.jetanin.com
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Food FOR THOUGHT
A lab coincidence
At the University of Michigan, a biomedical
engineering researcher, Yue Shao (currently working for
MIT) discovered that the cells he was experimenting
transformed in a peculiar way. Skin cells started to form
into something that looked very similar to human fetus in
the very early stage. He immediately realized that the
skin cells he was experimenting could be the key to
something far greater than what he was doing. It could
be that human would be able to daringly create life with
no more reliance on the reproductive legacy that has
been inherited for 530 million years.
Yue Shao, however, wasn’t the first researcher to
discover this mechanism. A team of Japanese researchers
had been successful in creating baby rats out of ‘skin
cells’ from an adult rat. This discovery solved the
reproductive mechanism puzzle that scientists had been
stuck forever. It was like peeking into the mysterious box
to see the life-creation mechanism in process at the very
time life blossoms out of nowhere. That could also answer
how it sometimes fails to thrive.
Therefore, a previous study by Mitinori Saitou from
the University of Tokyo attempted to reprogram skin cells
into ‘stem cells’, unique cells with an ability to become
many different types of cells. Those stem cells were
transformed into eggs and sperms and, in 2016, the
researchers were able to create 8 healthy baby rats,
known as ‘artificial rats’ that were born from an adult rat
skin cells.

The next step is not the rats
In 2017, a researcher Azim Surani from Gurdon
Institute attempted to raise stem cells to split into
primordial germ cells, which are very important cells
before developing into eggs and sperms after the first 4
weeks. They aimed to raise the cells for 8 weeks until
those cells could develop into complete eggs and
sperms.
This method will allow unfertilized parents with either
incomplete eggs or weak sperms to have their own baby
using their skin cells. This is an ‘exciting hope’ that
requires numerous experiments more.
Werner Neuhausser, a stem cell biologist from
Harvard University stated that the extraction of skin cells
need to be further studied to find out the best possible
method. Human skin consists of a number of layers which
|
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make it challenging to find the answer to the question,
which layer of skin will be the most accurate? There are
also thousands of technical difficulties that need to be
overcome even prior to moral ones.

Life creation in the future
Imagine a future where unfertilized parents with
incomplete eggs and sperms could finally have a baby
of their own using their skin cells to create stem cells.
And after genetically approved, the parents can also
choose which genes they would like to inherit to the fetus.
This way, the stem cells of sperms and eggs will contain
information from both parents.
Even though this technique will be able to mitigate
the risk for genetic disorders as you will preemptively
know which genes will cause a disorder and prevent it
from inheriting to your baby, the capability to select the
sex of the fetus are likely to cause imbalanced ratio of
genders. Moreover, will the ability to select the best genes
to ensure a high level of IQ in the baby created result in
‘too perfect’ human? These will definitely be thousands
of moral questions to take on.

This“is an
‘exciting

hope’
that
requires
numerous
experiments
more

”
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nEws & ACTIVITIES

การอบรม “ครรภ์คุณภาพ”
โรงพยาบาลเจตนินได้จัดให้มีการอบรม “ครรภ์คุณภาพ
ครั้งที่ 78-79” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
และรับมือกับเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
เจตพงษ์ โรงพยาบาลเจตนิน
‘Pregnatal Education’ Jetanin Institute held the
th
78 - 79th classes for new pregnant woman and
spouses at 4thFl, Jetapong A Building.

JetAnIn sHAres exPerIence And
exPertIse to BeIJIng PArkwAy
MedIcAl AllIAnce, BeIJIng, cHInA.
โรงพยาบาลเจตนินเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงาน Beijing Parkway
Medical Alliance ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงระหว่างวันที่ 28 – 29
กรกฎาคม 2561 โดย นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ พร้อมด้วยทีมงานจากโรงพยาบาล
เจตนิน ได้รบั เกียรติให้เข้าร่วมแบ่งปันองค์ความและรูป้ ระสบการณ์ในด้านการรักษา
ผูม้ บี ตุ รยาก
On the 28th - 29th of July 2018, Dr. Kriengchai Sajjachareonpong
and the Jetanin team were invited by Beijing Parkway Medical Alliance
to share our experience and expertise with Assisted Reproductive
Technology to patients.

trAInIng for sAfety offIcer
for suPervIsor level
โครงการอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน”
ระหว่างวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2561 โดยบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในทีท่ า� งาน โดยให้เจ้าหน้าที่
ได้เห็นถึงความส�าคัญของสาเหตุและผลที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงกระบวนการ
ควบคุม ป้องกัน และการจัดการด้านความปลอดภัย และมีเป้าหมายเพื่อลดจ�านวน
การเกิดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ (Zero Accident) ในองค์กร
Training for Safety Officer for Supervisor Level On 4th and 6th June 2018,
Jetanin held our annual training program for ‘Safety Officer for Supervisor
Level’ trained by SRD Consultant Co.,Ltd. The objective of the training is to
encourage awareness of safety in the workplace by raising awareness about
the causes and consequences of accidents or solutions, including process
control, protection and security management. The goal is to decrease the
number of accidents to zero (Zero Accident) within the organization.
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trAInIng for “InfectIon
PreventIon And control
In HosPItAl 2018”
เมื่อวันที่ 11, 13, 15 และ 18 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลเจตนิน ได้จัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล ประจ�าปี 2561” เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ มีทักษะ และตระหนักถึงความส�าคัญในด้าน
การป้องกัน และควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลรวมถึง
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากร
On 11th, 13th, 15th, and 18th June 2018. Jetanin’s
Infection Prevention and Control Committee held
a training program titled “Infection Prevention and
Control in Hospital 2018” so as to improve our
skills and knowledge of our staff, raising awareness
of infection prevention and control in the hospital
as well as patients’ and staff’s health safety.
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tHe 34tH AnnuAl MeetIng of esHre
เมื่อวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน และคุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี
ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลเจตนิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
เดินทางไปร่วมการประชุมประจ�าปี ครัง้ ที่ 34 ของสมาคมการเจริญพันธุม์ นุษย์
และคัพภะวิทยาแห่งยุโรป (ESHRE) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
หลังเสร็จการประชุมทางคณะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่อ
During 1st – 4th July 2018, Pol.Gen.Dr. Jongjate Aojanepong, president of Jetanin Institute of Assisted Reproduction, and
Ms. Usanee Jetsawangsri, director, together with doctors, nurses and staff, attended the 34th Annual Meeting of the European
Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) held in Barcelona, Spain. The group also went for sight-seeing after the event.

JetAnIn Holds
AnnuAl fIre fIgHtIng
trAInIng 2018

world eMBryologIst
dAy 2018 At JetAnIn
วันที่ 25 กรกฎาคมของทุกปี ได้มกี ารก�าหนด
ให้ เ ป็ น วั น World Embryologist Day
เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์
และผู ้ ที่ ท� า งานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ช ่ ว ยการ
เจริญพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งตกลงให้ใช้วันที่ตรงกับ
วันเกิดของ Louise Brown เด็กหลอดแก้ว
คนแรกของโลกที่ถือก�าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1978
โรงพยาบาลเจตนิ น จึ ง มี ก ารสั ง สรรค์ ใ ห้ กั บ
แพทย์ แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
The 25th of July marks the World
Embryologists Day to celebrate the
scientists in reproductive medicine.
The date was chosen because Louise
Brown’s birthday, the first IVF baby.
On this occasion, Jetanin Institute, staff
celebrate of the day with a small party
with our Embryologists and Andrologists.
Additionally, we recognize the value of
scientific staff working in IVF clinics
across the world. Their commitment in
research advancement contributes to
the success in the field of ART today.
|
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โรงพยาบาลเจตนินจัดอบรม “การฝึกซ้อม
ดั บ เพลิ ง และอพยพหนี ไ ฟ” อย่ า งถู ก วิ ธี
และช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาล
ประจ�าปี 2561 เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
Jetanin Institute held an annual
training program for “Fire Fighting and
Evacuation” 2018, on 4th July 2018, to
train Jetanin staff for an emergency.

AdvAnced knowledge
In AssIsted
reProductIon
tecHnology (Art)
servIces for
InterPreters And
referrAl AgencIes
โรงพยาบาลเจตนินจัดอบรมการให้ความรู้
เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ส� า หรั บ ล่ า มและเอเจนซี่ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งของขั้ น ตอนการรั ก ษา
ผู้มีบุตรยาก และมีความเข้าใจตรงกันอย่าง
ถูกต้อง การจัดอบรมมีขึ้นทุกวันจันทร์ที่ 2
และ 4 ตลอดเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
Jetanin is offering extensive knowledge
training in assisted reproduction
technology (ART) services for interpreters
and referral agencies. The Training
course is taking place at Jetanin Institute
every second and fourth Monday from
January to December 2018.
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