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•
Editor’s TALK

อุษณย์ี เจตน์สว่างศรี
บรรณาธิการบริหาร

Usanee Jetsawangsri

Editor-in-Chief

“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. 

นักวิทยาศาสตร์ชาวฮังกาเรียน-อเมริกัน  
เอ็ดเวิร ์ด เทลเลอร ์ กล่าวไว ้ว ่า “เพราะ
วทิยาศาสตร์ในวนัน้ีคือเทคโนโลยขีองวนัพรุง่น้ี”

ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส�าคัญ 
วารสารวิชาการเจตนินจึงร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการน�าเสนอข้อมูลความรู้เก่ียวกับนวัตกรรม
การแพทย์เพื่อสุขภาพสู่ผู้อ่านทุกคน มาดูกันค่ะ
ว่าในฉบับนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอะไรบ้าง

เริ่มจาก Quality of Life พบกับ “7 วิธีที่
ช่วยรกัษาหัวใจให้แขง็แรง” ชวีติเราจ�าเป็นต้องมี
หัวใจท่ีแข็งแรง ในขณะท่ีปัจจุบันโรคหัวใจ 
กลายเป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตของ 

คนทั่วโลก และทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้หากไม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
บทความ Techno Review กับเรื่องราวของ “โรคหัวใจกับหญิงตั้งครรภ์”  

นับเป็นปัญหาสุขภาพท่ีผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรใส่ใจและระมัดระวัง เนื่องจาก 
อาจจะสร้างความเส่ียงให้กับผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว หรือแม้กระท่ังคุณแม่ 
ท่ีมีสุขภาพดีก็ตาม มาเรียนรู้และเข้าใจโรคดังกล่าว พร้อมวิธีป้องกันดูแลตนเอง  
เพือ่ห่างไกลจากโรคหัวใจกันค่ะ อีกสองเรือ่งท่ีน่าสนใจ ได้แก่ “ความผิดปกตขิองอสุจิ 
: สาเหตุและการตรวจเพื่อหาสาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย” และ “Calcium 
Ionophore ช่วยเพิ่มการปฏิสนธิได้จริงหรือ” ท่ีน�าเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจ 
และแนะน�าวิธีแก้ไขปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบภาวะมีบุตรยาก

บทความจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Meet the Expert พบกับ “Platelet Rich 
Plasma (PRP)” เป็นวิธีการป่ันแยกเกล็ดเลือดที่น�ามาใช้เพื่อช่วยรักษาผู้ที่ตั้งครรภ์
ได้ยาก ในส่วนของ Topic Focus พบกับเร่ืองราวของ “การแก้ไขยีนกลายพันธุ์ 
ในตวัอ่อนด้วย CRISPR/CAS9” ซ่ึงจะอธบิายความล�า้สมยัของวทิยาศาสตร์การแพทย์
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

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
Science for Better Living

|  6  |  www.jetanin.com



2

2

2

Infertility is a disease that affects the 

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

INFERTILITY 

IS NOT JUST A 

WOMAN’S PROBLEM

Medically Assisted Reproduction

Reproductive Surgery

Drug Treatment

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

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

TREATING 

INFERTILITY

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

CHANCE PER MONTH FOR A HEALTHY 

WOMAN TO CONCEIVE NATURALLY6

WOMEN UNDER 

35 YEARS OLD

WOMEN OVER 

35 YEARS OLD

THA/NONF/1217/0009
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livE SMART

รู้ไว้ห่างไกล 

‘โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด’
How to Stay away from  

myocardiaL infarction
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รคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
เป็นภาวะทีมี่การอุดตนัของเลือดหวัใจ ท�าให้
เลือดไม่สามารถไปเล้ียงกล้ามเน้ือหัวใจ  

ส่งผลให้กล้ามเน้ือหัวใจตาย ในประเทศไทย 

พบว่าร้อยละ 45 ของการเสียชีวิตเฉียบพลัน 
เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

สภาวะกล ้ าม เ น้ื อ หั ว ใจขาด เ ลือด
เฉียบพลันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน  
โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป 
เน่ืองจากภายในกล้ามเน้ือหัวใจมีเส้นเลือด 
ท่ีหล่อเล้ียงอยู่เช่นเดียวกับเส้นเลือดท่ีมีอยู่ 
ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเกิดจากการท่ีหลอดเลือดแดงท่ีไป
เล้ียงหัวใจเกิดภาวะแขง็ตวั (Ateriosclerosis) 
จากการสะสมของสารต่างๆ ท่ีมาเกาะบนผนัง 

ด้านในของหลอดเลือด ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นไขมนั ท�าให้ผนัง
หลอดเลือดหนา ตีบแคบหรืออุดตัน ความยืดหยุ่นของ
หลอดเลือดลดลง เลือดไหลผ่านไปเล้ียงกล้ามเน้ือหัวใจ 
ได้น้อยลง ท�าให้กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และ
ท�าให้กล้ามเน้ือหัวใจตาย ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
โดยไม่ทันรู้ตวั นอกจากน้ียงัมปัีจจยัท่ีส่งเสรมิให้หลอดเลือด
หัวใจตีบได้อีก เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง เป็นต้น 

อาการเบ้ืองต้นของโรค
ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ลักษณะเจ็บแบบ 

จุกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือของหนักทับหน้าอก  
เหง่ือออก มักจะเจ็บร้าวไปท่ีไหล่ซ้าย แขนซ้าย อาการ 
เหล่าน้ีมกัจะเกิดขึน้แบบกระทันหัน บางคนเมือ่มอีาการเจ็บ
แล้วก็หายไปเองเมื่อหยุดท�ากิจกรรมท่ีท�าให้หัวใจท�างาน
หนัก ในขณะท่ีบางรายหลอดเลือดอาจตีบมาก่อนแล้ว
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แสดงอาการให้รู้ตัวก่อน  
จนเมื่อหลอดเลือดแดงที่ไปเล้ียงหัวใจอุดตัน เลือดไปเล้ียง
กล้ามเน้ือหัวใจไม่ได้ ท�าให้กล้ามเน้ือหัวใจตาย มอีาการเจ็บ
หน้าอกรุนแรง ท�าให้เกิดภาวะช็อกและหัวใจวายได้

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค
พฤติกรรมการใช้ชวีติส่งผลต่อความเส่ียงท�าให้กล้ามเน้ือ 

หัวใจขาดเลือด ได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รับประทานอาหารท่ีท�าให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย และ
ไม่ออกก�าลังกาย แต่บางคนออกก�าลังกายแต่ก็เกิดอาการ
ของโรคหัวใจขึ้นเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกัน  
น่ันเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้จะท�าให้เราสามารถรูต้วัเอง
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้ชีวิต เช่น ควบคุมการกินให้เหมาะสมกับร่างกาย 
เพียงเท่านี้ก็ลดความเส่ียงของโรคภัยต่างๆ ได้แล้ว

A
cute myocardial infarction is a 

life-threatening condition that 

occurs when blood flow to the 

heart muscle is abruptly cut off, 

causing damage to the heart muscle. In 

Thailand, 45% of sudden deaths are 
caused by coronary artery disease.

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย
กลไกของโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดต้องอาศัยหลัก

ในการรักษาท่ีตัวหลอดเลือด ขณะท่ีผู้ป่วยเกิดอาการ 
ส่ิงท่ีคนรอบข้างควรท�าเป็นอันดับแรก คือ A - Airway: 
การเปิดทางเดนิหายใจให้โล่ง เคลียร์พืน้ท่ีไม่ให้คนมงุ ให้ผู้ป่วย 
หายใจได้สะดวก ปลดเส้ือผ้า เข็มขัด B - Breathing:  
ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยหายใจได้เองหรือไม่ แล้วเป่าปาก 
เพื่อช่วยหายใจ C - Circulation: ตรวจชีพจร นวดหัวใจ
เพ่ือช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียนอีกครั้ง และรีบส่งตัวไปยัง 
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

การปฐมพยาบาลหรือการท�า CPR หากท�าไม่ถูกต้อง
จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผู้ป่วยได้ การนวดหัวใจท่ีถกูต้อง
คือ กดนวดหัวใจ 15 ครั้ง แล้วเป่าปาก 2 ครั้ง สลับกันไป 
การนวดโดยวางสันมือซ้อนกันบนกระดูกหน้าอก ใช้นิ้วมือ
ประสานกัน เพือ่ป้องกันไม่ให้น้ิวมอืกดกระดกูซ่ีโครงจนหัก

การดูแลรักษาจะใช้หลัก “MONA”
M-morphine: การฉีดตัวยามอร์ฟีนเพื่อลดอาการเจ็บ
O-oxygen: ให้ออกซิเจนที่เพียงพอแก่คนไข้
N-nitriates: ใช้ยาช่วยขยายเส้นเลือดที่เล้ียงหัวใจ มีทั้ง
ในรูปยาพ่น และยาอมใต้ล้ิน
A- aspirin: ยาละลายเกล็ดเลือด เพื่อให้เลือดที่แข็งตัว
จากการอุดตันสามารถไหลเวียนได้สะดวก

หลังจากผ่านขั้นตอน MONA แล้ว แพทย์จะแนะน�า 
ให้ท�าการสวนเส้นเลือดเพื่อขยายเส้นเลือด ซึ่งการได้รับ 
การรักษาท่ีถูกต้องและทันท่วงทีสามารถลดอัตราการ 
เสียชวีติ และท�าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชวิีตตามปกตไิด้

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 

การท�า CPR  
ไม่ถูกต้อง 

จะเป็นอันตราย
ต่อผู้ป่วยได้
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First aid for myocardial 

infarction

Consider ing the cause of  

myocardial  infarct ion,  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  

sti l l  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-to-

mouth resuscitation twice, then 

repeat. The massage is done by 

placing your palms on each 

other on the patient’s chest 

bone, lacing your f ingers 

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. 

•
livE SMART

Source / แหล่งที่มา  www.thaihealth.or.th

Performing 
CPR wrongly 
may harm 

the patient

“Patients may feel pressure 
or tightness in the chest, 

like something heavy 

is pressing on them” 

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. 
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CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/
CRISPR associated protein 9 nuclease) เป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียท่ีเกิดข้ึน 

ในธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสามารถท�าลาย DNA ของสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัสท่ีบุกรุก 

เข้ามาภายในเซลล์ (bacteriophage) หลังจากการค้นพบ CRISPR sequence คร้ังแรก 

ในปี 1993 นักวิทยาศาสตร์ได้ท�าการศึกษาจนเข้าใจในกลไกการท�างานของระบบน้ีมากข้ึน ในปัจจุบัน 
CRISPR/Cas9 ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือทางอณูพันธุศาสตร์ส�าหรับการเปล่ียนแปลงล�าดับ DNA  
ของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถท�าได้ท้ังลบ เติม หรือเปล่ียนล�าดับเบสได้

การแก้ไขยีนกลายพันธุ์ในตัวอ่อน 

ด้วย CRISPR/CaS9
criSPr gene editing in Human emBryoS 
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การใช้ CRISPR/Cas9 ในการเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรมตัวอ่อนมนุษย์

ระบบ CRISPR/Cas9 ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส�าคัญ ได้แก่ 
1) โปรตนี Cas9 ซ่ึงเป็นเอนไซม์ (nuclease) ท่ีท�าการตัด 
สาย DNA ตรงต�าแหน่งท่ีต้องการ และ 2) RNA ซ่ึงในท่ีน้ี 
จะเรียกว่า guide RNA ซ่ึง guide RNA ที่ใช้ส�าหรับ 
การเปล่ียนแปลงพนัธกุรรม (genome editing) น้ันจะถกู
ออกแบบให้มลี�าดบัเบสสมมาตร (complementary) กับ DNA 
เป้าหมาย โดยการออกแบบ guide RNA จะต้องออกแบบ 
ให้มคีวามจ�าเพาะเจาะจงกับ DNA ท่ีเราต้องการ เพือ่ป้องกัน 
ไม่ให้เอนไซม์ไปตดัท่ี DNA ต�าแหน่งอืน่นอกเหนือจากท่ีเรา
สนใจ ด้วยความจ�าเพาะเจาะจงของต�าแหน่ง DNA ท่ีสามารถ
เลือกก�าหนดได้ ท�าให้นักวิทยาศาสตร์มกีารประยกุต์น�าระบบ 
CRISPR/Cas9 มาใช้รักษาโรคท่ีเกิดจากความผิดปกต ิ
ทางพันธุกรรมที่มีสาเหตุจากยีนเพียงตัวเดียว เช่น cystic 
fibrosis, hemophilia และ sickle cell เป็นต้น รวมถงึยงัมี
การศึกษาการน�า CRISPR/Cas9 มาทดสอบกับโรคท่ีมี 
ความซับซ้อนมากขึน้ ซึง่เป็นโรคเกิดจากยนีกลายพนัธุห์ลายๆ 
ต�าแหน่ง ยกตวัอย่างเช่น โรคมะเรง็ โรคหัวใจ โรคป่วยทางจติ 
และ โรคเอดส์ เป็นต้น

ในปี 2017 Mitalipov และชาวคณะ ได้ทดลองใช้ 
CRISPR/Cas9 กับตัวอ่อนมนุษย์จ�านวน 58 ตัวท่ีมีความ 
ผิดปกตขิองยนี MYBPC3 ซ่ึงหากกลายพนัธุไ์ปจะท�าให้เกิด
ภาวะกล้ามเน้ือหัวใจหนาขึน้ หรอืท่ีเรยีกว่า hypertrophic 
cardiomyopathy ซ่ึงเป ็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
แบบกะทันหันในนักกีฬาท่ีอายุน้อย โรคน้ีมีการถ่ายทอด 
แบบ dominant ซ่ึงหมายความว่าการม ี gene กลายพนัธุ์
เพียง 1 allele ก็ท�าให้เป็นโรคได้ จากการศึกษาหลังใช้ 
CRISPR/Cas9 เพือ่แก้ไขยนีน้ีพบว่ามตีวัอ่อน 42 ตวั จาก 58 
ตัวอ่อน ท่ีมียีน MYBPC3 ปกติท้ัง 2 ชุด อย่างไรก็ตาม 
ไม่สามารถสรปุได้ว่าตัวอ่อนทุกตวัท่ีมยีนีปกติเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงพันธุกรรมโดย CRISPR/Cas9 เน่ืองจาก
สเปิร์มท่ีใช้ในการผสมตัวอ่อนมาจาก carrier จึงมีความ 
เป็นไปได้ท่ีตวัอ่อนบางตวัจะได้รบัยนีปกตมิาอยูแ่ล้ว การศึกษา
น้ียงัพบว่ามตีวัอ่อนบางส่วนท่ีเป็น mosaic (13 จาก 54 ตวั) 
ดงัน้ัน การน�า CRISPR/cas9 มาใช้ยงัคงต้องมกีารพฒันาศึกษา
ต่อไป เพือ่ให้เกิดความแน่ใจว่าไม่มกีารเปล่ียนแปลงล�าดบัเบส
นอกเหนอืจากจดุท่ีเราต้องการ และมปีระสิทธภิาพสูงขึน้

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขยีน 

โดยใช้ CRISPR/Cas9
มีความกังวลเกิดขึ้นมากมายในแง่ของจริยธรรมเมื่อม ี

การทดลองเก่ียวกับการแก้ไขยนีในเซลล์ germ line ของมนุษย์ 
ท้ังน้ีเพราะส่ิงท่ีเกิดขึน้ในเซลล์ germ line น้ันจะสามารถส่งต่อ
ไปยงัรุน่ถดัไปได้ ถงึแม้ว่าระบบ CRISPR/Cas9 น้ันจะเป็น 
เคร่ืองมอืท่ีมคีวามแม่นย�าสูงในการเปล่ียนแปลงแก้ไขยนีก็ตาม 
แต่ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดการ

เปล่ียนแปลง DNA นอกเหนือจากต�าแหน่งท่ีเราต้องการ  
นักชวีจริยธรรมและนักวจิยัเชือ่ว่าการเปล่ียนแปลงพนัธกุรรม
ในตัวอ่อนน้ันยงัไม่ควรมกีารทดลองในขณะน้ี แต่ถ้าการศึกษา
น้ันมีจดุมุง่หมายเพือ่ใช้รกัษาโรค ซ่ึงหากเป็นวธิท่ีีปลอดภยัและ
มปีระสิทธภิาพก็ควรท่ีจะด�าเนินการต่อไป เพราะว่ายงัมคีวาม
กังวลเรือ่งการเปล่ียนยนีไม่ตรงจดุและปัญหา mosaicism 
เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก แต่ก็มีนักวิจัย 
และนักชวีจริยธรรมบางกลุ่มกังวลว่า ถงึแม้จะมกีารแก้ไขยนี 
เพือ่การรกัษาโรคก็ตาม อาจมกีารน�าเทคโนโลยน้ีีไปใช้ส�าหรบั
จุดประสงค์อื่น เช่น การเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก 
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การท�าให้มีอายุยืนยาว 
เพิม่ระดบัสตสัิมปชญัญะความฉลาด เป็นต้น

CRISPR/Cas9 ในอนาคต
ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีส�าหรับการพัฒนาระบบ 

CRISPR/Cas9 ก่อนท่ีจะน�ามาใช้อย่างแพร่หลายกับมนุษย์  
ทุกวนัน้ีนักวจิยัส่วนมากท�าการทดสอบกับเซลล์ท่ีถกูแยกออก
มาใช้ในห้องทดลอง ไม่ได้ใช้กับส่ิงมีชวีติโดยตรง ยิง่ไปกว่าน้ัน
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงยนีนอกเหนือจากต�าแหน่ง 
ท่ีเราต้องการยังคงเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมือ่ CRISPR/Cas9 ไปเปล่ียน genome ตรงต�าแหน่งอืน่ท่ีเรา 
ไม่ต้องการท�าให้เกิด mutation ขึน้มาใหม่ นักวทิยาศาสตร์ 
ยงัคงท�าการศึกษาวิจัยต่อไปเพ่ือหาวธิท่ีีท�าให้ระบบ CRISPR/
Cas9 มกีารจ�าและตดัได้อย่างแม่นย�า โดยแนวทางท่ีอาจจะ 
ช่วยให้ประสบความส�าเรจ็คือ 1) ออกแบบ guide RNA ให้มี
ความจ�าเพาะมากยิง่ขึน้กับต�าแหน่งท่ีเราสนใจ โดยอาศัยข้อมลู 
DNA ท่ีมอียู ่ และ 2) ใช้เอนไซม์ท่ีจ�าและตดัดเีอนเอเพยีงแค่ 
สายเดยีว ซ่ึงดกีว่าเอนไซม์ท่ีมกีารจ�าและตดั DNA ท้ัง 2 สาย 
ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการเกิดการเปล่ียนแปลงยนีนอกเหนือจาก
ต�าแหน่งท่ีเราต้องการลงได้

โดย สุรพงษ์ ช่อวิเชียร  
นักวิทยาศาสตร์, 
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
By Surapong Chowichian, 
Scientist, Genetics Laboratory

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



|  14  |  www.jetanin.com

•
topic FOCUS

References / อ้างอิง 

1. www.theverge.com/2017/7/27/16049340/human-embryos-dna-crispr-gene-

editing-us 

2. www.nature.com/news/crispr-fixes-disease-gene-in-viable-human-embryos-1 

3. www.neb.com/tools-and-resources/feature-articles/crispr-cas9-and-targeted-

genome-editing-a-new-era-in-molecular-biology 

4. https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/genomeediting 

5. https://www.horizondiscovery.com/gene-editing/crispr-cas9 

6. https://www.omicsonline.org/open-access/ethical-issues-in-genome-editing-

using-crisprcas9-system-2155- 9627-1000266.php?aid=70914 

7. https://www.genome.gov/27569225/

what-are-the-ethical-concerns-about-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. 

 

Ethical concerns about  

CRISPR/Cas9 genome editing 
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. 

“There are several moral 
concerns about alterations of 

genes in human germline cells” 

CRISPR/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 
remove, add, or alter the DNA sequence.

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. 



Who benefits:

• Women at risk of recurrent implantation failure

• Women at risk of recurrent miscarriage

• Women of advanced maternal age (>35)
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โดย พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย  
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา- 
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
By Dr.Piyaphan Punyatanasakchai,  
OB/GYN (Women) - Microinvasive  
Surgery, Reproductive Medicine

Platelet-Rich Plasma (PRP) คือ ส่วนพลาสมาของเลือดท่ีประกอบ 

ไปด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น เกิดจากการน�าเลือดเข้าสู่กระบวนการปั่นแยก
ส่วนประกอบอื่นท่ีไม่ต้องการออก ให้เหลือเกล็ดเลือดซ่ึงมีความเข้มข้น 

กว่าเลือดปกติ 4-5 เท่า ซ่ึงใน PRP น้ี 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  
เหล่าน้ีจะเข้าไปกระตุ้นการเคล่ือนท่ี การเจริญเติบโต และการแบ่งหน้าท่ีของเซลล์ 
รวมท้ังเร่งการสะสมของสารท่ีมีหน้าท่ีเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ ท�าให้เซลล์มีการฟื้นฟู
และรักษาตัวดีขึ้น

Autologous  
IntrAuterIne  

Platelet RICh PlaSma 
(PRP) InSemInatIon
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Platelet-Rich Plasma is defined as a plasma 
fraction of autologous blood with concen-

tration 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.

ในปัจจุบันได้มีการน�า PRP มาใช้รักษาทางการแพทย์อย่าง 
แพร่หลาย เช่น ในการรักษาทางด้านกระดูก/เวชศาสตร์การกีฬา  
ด้านทันตกรรม ด้านจักษุ และทางด้านความงาม

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
เลือดมาเล้ียงเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาต่างๆ ยังพบว่า 
มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการตั้งครรภ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในกลุ่ม
คนไข้ที่ได้รับการย้ายตัวอ่อนกลับหลายครั้งแล้วไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

ทางโรงพยาบาลเจตนินได้เปิดให้การรักษาฉีด PRP กลับเข้า 
โพรงมดลูกในกรณีท่ีคนไข้มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกบางกว่า 7 ม.ม.  
ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ โดยแพทย์จะนัดคนไข้มาเจาะเลือด  
และน�าเลือดน้ันไปท�าการเตรียมปั ่นแยก PRP และฉีดกลับเข้าสู่ 
โพรงมดลูก หลังจากน้ันแพทย์จะท�าการตรวจติดตามผลด้วยการ 
อัลตราซาวน์ดูความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก 3 วัน ภายหลังการฉีด

การใช้ PRP ในการรักษานั้น ไม่พบความเส่ียงหรือผลเสีย เนื่องจาก
เป็นการเตรียมจากเลือดของคนไข้เอง

PRP and Endometrium
During endometrium preparation in frozen embryo transfer 

cycle, some patients were diagnosed with thin endometrium, 

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 

“เม่ือฉีด PRP แล้วพบว่าอตัราการต้ังครรภ์เพิม่ข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ”

Nowadays, PRP is widely used in many clinical treatments such 

as orthopedics, sport medicine, dentistry, ophthalmology, and 

plastic surgery. 
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ปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่หญิงต้ังครรภ์ควรระมัดระวัง คือ โรคหัวใจ เพราะคุณแม่ที่เป็น 

โรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วย่อมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากโรคหัวใจ หรือแม้กระท่ังคุณแม่ที่มี
สุขภาพดีทั่วไปก็อาจได้รับผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการเปล่ียนแปลง

ภายในร่างกายในระหว่างที่ต้ังครรภ์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงที่จะช่วยให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโต
ข้ึนเร่ือยๆ จนพร้อมคลอด ดังนั้น คุณแม่จึงควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคน้ี รวมท้ังเรียนรู้วิธี
ป้องกันและดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยในการต้ังครรภ์

โรคหัวใจกับหญิงตั้งครรภ์ 
Heart diSeaSeS and Pregnant women

•
tEchno REVIEW

การต้ังครรภ์กับโรคหัวใจเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เมื่อตั้งครรภ์ ระบบต่างๆ ของร่างกายจะปรับตัวเพื่อให้เหมาะสม 

กับการเจริญเติบโตของทารก โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ท่ีจะท�างานหนักขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนและสารอาหารท่ีส�าคัญไปให้
ทารกได้อย่างเพยีงพอ โดยความเปลีย่นแปลงเกีย่วกับระบบหัวใจท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์ มีดังนี้
 ปรมิาณเลือดเพิม่ขึน้และปรมิาตรของเลือดท่ีสูบฉดีออกจากหัวใจ

เพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ร่างกายของคุณแม่จะผลิต

เลือดเพิม่ขึน้ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ปรมิาณเลือดเพิม่ขึน้ หัวใจ
ของคุณแม่ก็จะสูบฉีดเลือดต่อนาทีมากขึ้นถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้
เลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายแม่และทารกในครรภ์ได้อย่างเพยีงพอ
 อตัราการเต้นของหัวใจเพิม่ขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วคนท้องจะมอีตัรา

การเต้นของหัวใจเพิ่มข้ึน 10-15 ครั้งต่อนาที ซ่ึงถือเป็นเรื่องปกติ 
เนื่องจากหัวใจมีการสูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากน้ี การคลอดลูกก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้หัวใจท�างาน 
หนักขึน้ เน่ืองจากการออกแรงเบ่งคลอดจะส่งผลต่อระบบไหลเวยีนเลือด
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โดย ทนพญ.จริยา พองาม  
นักเทคนิคการแพทย์,  
ห้องปฏิบัติการท่ัวไป
By Jariya po-ngam, Medical 
Technician, Routine Laboratory

และความดนัโลหิต ซ่ึงหลังคลอดอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าหัวใจ
และหลอดเลือดของคุณแม่จะกลับมาท�างานเป็นปกติ และในบางราย 
ก็อาจกลายเป็นปัญหาอย่างถาวรที่ต้องได้รับการรักษาต่อไป

ใครบ้างท่ีเสี่ยงต่อโรคหัวใจในขณะต้ังครรภ์
โดยทั่วไป สตรีมีครรภ์มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ได้ แต่จะ

ยิ่งมีความเส่ียงสูงขึ้นหากมีปัจจัยเส่ียงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตั้งครรภ์ตอน
อายุมาก หรือเคยตั้งครรภ์แฝดมาก่อน สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ น�้าหนัก
ตัวเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วน การมีบุคคลในครอบครัวเป็น 
โรคหัวใจก่อนวยัอนัควร เคยมภีาวะกล้ามเน้ือหัวใจอกัเสบ มภีาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ มีปัญหาเกี่ยวกับล้ินหัวใจ หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจพิการ
แต่ก�าเนิด เป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงมีการ
ใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ เป็นต้น

หญิงต้ังครรภ์ท่ีเป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อภาวะใดได้บ้าง 
หญิงต้ังครรภ์ท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว จะยิ่งเส่ียงมีอาการของ 

โรคหัวใจก�าเริบ หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์  
โดยภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อย คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัญหาเกี่ยวกับ
ล้ินหัวใจ หัวใจวาย กล้ามเน้ือหัวใจผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์หรือ 
หลังคลอด ทารกหัวใจพิการแต่ก�าเนิด

โรคหัวใจขณะต้ังครรภ์ควรรับมืออย่างไร
การเกิดโรคหัวใจขณะต้ังครรภ์สามารถรับมอืได้ด้วยการดูแลสุขภาพ

ร่างกาย โดยหากมีปัญหาเก่ียวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้ว คุณแม่อาจต้อง
ระมัดระวังมากเป็นพิเศษท้ังในช่วงก ่อนและระหว่างตั้งครรภ์  
นอกจากน้ี ในระหว่างตัง้ครรภ์คุณแม่ควรอยูภ่ายใต้การดแูลของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเสมอ โดยแพทย์อาจนัดมาตรวจสุขภาพ 
บ่อยกว่าหญิงตั้งครรภ์คนอื่นๆ ท่ีไม่ได้เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และไม่มีความเสี่ยงต่อโรคเก่ียวกับหัวใจและ 
หลอดเลือด

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจ
โดยทั่วไปแล้ว มักจะไม่มีสัญญาณเตือนว่าได้ป่วยเป็น

โรคหัวใจแล้ว แต่เราสามารถใช้การทดสอบสมรรถภาพ
ของหัวใจ โดยการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือ
การตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการมาประเมิน
ความเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ ซ่ึงสามารถใช้ใน 
การบ่งชี้สุขภาพหัวใจและการวินิจฉัยถึงความ 
เป็นไปได้ของการเป็นโรคหัวใจต่อไปในอนาคต เช่น
 การตรวจวัดระดับน�้าตาล ซ่ึงผู้ป่วยเบาหวาน 

จะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูง
 การตรวจไขมนัในเลือด เช่น การวดัระดบัคอเลสเตอรอล

ในเลือด ซ่ึงบ่งบอกหรือพยากรณ์ถึงความเส่ียงของภาวะไขมันอุดตัน 
ในหลอดเลือดได้
 ระดับสารน�้าและอิเลคโตรไลต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา

สมดุลน�้าและเกลือแร่ในร่างกาย เช่น ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม 
ฟอสเฟตในเลือด ซึ่งจะพบความสัมพันธ์ต่ออัตราการเต้นของหัวใจ 

 ระดับธัยรอยด์ ตรวจเพื่อหาว่าต่อมธัยรอยด์ท�างานมากกว่าปกติ
หรือไม่ เนื่องจากหากต่อมธัยรอยด์ท�างานมากกว่าปกติ จะท�าให้หัวใจ
เต้นเร็วเกินไป

หากมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจสูงหรือมีโรคหัวใจอยู่แล้ว 
แพทย์อาจส่ังตรวจเลือดเพ่ิมเติมเชิงลึก เพื่อหาค่าเฉพาะเจาะจงต่อ 
การท�างานของหัวใจ ได้แก่ ตรวจระดับบีเอ็นพี ( BNP ย่อจาก B-type 
natr iuretic peptide) ซ่ึงเป ็นโปรตีนท่ีหล่ังมาเพื่อบรรเทา 
ความตึงเครียดต่อหัวใจ หรือการตรวจเอนไซม์ CK-MB Mass, 
Myoglobin และ Troponin I เป็นต้น หากกล้ามเนื้อหัวใจถูกท�าลาย
หรือมีการท�างานอย่างหนัก ระดับโปรตีนหรือเอนไซม์เหล่านี้จะสูงขึ้น 

โรคหัวใจขณะต้ังครรภ์ป้องกันได้อย่างไร
โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์มีวิธีควบคุมความเส่ียงได้ตั้งแต่เน่ินๆ  

โดยผู้หญิงท่ีวางแผนจะตั้งครรภ์และอยู่ในกลุ่มเส่ียงเกิดโรคหัวใจสูง 
ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้แพทย์วางแผน
และให้ค�าแนะน�าในการดูแลตนเองตั้งแต่ช ่วงก่อนและระหว่าง 
การตั้งครรภ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากน้ี ควรเตรียมพร้อม
ร่างกายก่อนตั้งครรภ์ด้วยการควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เลิกสูบบุหรี่ และควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู ่ในระดับปกติ  
เพือ่ช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์มสุีขภาพแขง็แรง และลดความเส่ียง
ในการเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

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.
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:

งดอาหาร
ประเภท 

ท่ีจะส่งผล
ให้น�้าหนัก
ตัวเกิน
มาตรฐาน
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 Increase in volume of blood and more blood 

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. 

What are the risks of pregnant women with heart  
disease?

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.

Heart disease 
doesn’t show 
any obvious 

signs

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?
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.

How to prevent heart disease during pregnancy.
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. 
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ความผิดปกติของอสุจิสามารถเกิดข้ึนท้ังในข้ันตอนการสร้างและการหล่ังอสุจิ โดยอาจส่งผล 

ต่อปริมาณและคุณภาพของอสุจิ ซ่ึงสามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยการตรวจอสุจิและการตรวจ 

ทางพนัธกุรรม การรักษาความผิดปกติของอสุจิท่ีมีประสิทธภิาพมากท่ีสุด คือการท�า In vitro  
fertilization (IVF) ด้วยวิธ ีIntracytoplasmic sperm injection (ICSI)

ความผิดปกติของอสุจิ:  
สาเหตุและการตรวจเพื่อหาสาเหต ุ

การมีบุตรยากในฝ่ายชาย
SPerm diSorderS: cauSeS and diagnoSiS

โดย ทนพญ. นิชา จิรถาวรกุล 

นักเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ
By Nicha Jirathawornkul, Medical 
Technician, Sperm Laboratory
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สาเหตุของความผิดปกติของอสุจิ
การบกพร่องจากการสร้างอสุจิ สามารถส่งผลต่อท้ังปริมาณและ 
คุณภาพของอสุจิ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ ดังตาราง 1
การบกพร่องจากการหลั่งอสุจิ
 ภาวะ Retrograde ejaculation เป็นภาวะท่ีอสุจิท่ีหล่ังออกมา 
ไหลย้อนกลับไปในกระเพาะปัสสาวะ ท�าให้มีอสุจิปนอยู่ในน�้าปัสสาวะ 
ซึ่งมักเกิดจาก 
 โรคเบาหวาน
 ความผิดปกติของระบบประสาท
 การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้อง (ส�าหรับ Hodgkin lymphoma)
 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ

  การอุดตันของ Vas deferens (ท่อน�าอสุจิ)
 บกพร่องแต่ก�าเนิดของ Vasa deferentia หรือ Epididymides  
มักเกิดในผู้ชายที่มีการกลายพันธุ์ของยีนส์ CFTR
  ไม่มี Seminal vesicles (ต่อมน�้าเล้ียงอสุจิ)
สาเหตุอ่ืนๆ
ผู ้ ท่ีมี  Microdeletions ท่ี Y chromosome ส่งผลให้เกิด 
Oligozoospermia ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่เกิดการ deletion 
 อสุจิถูกท�าลายโดย Antibodies ต่อตัวอสุจิ

การวินิจฉยั
คู ่สมรสท่ีมีบุตรยาก ฝ่ายชายควรตรวจประเมินความผิดปกต ิ

ของอสุจิ จากการซักประวตั ิการตรวจร่างกายและหาสาเหตท่ีุเก่ียวข้อง 
โดยตรวจ Semen analysis หากผลตรวจเป็น Oligozoospermia หรือ 
Azoospermia ควรตรวจทางพันธุกรรมเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจ 
Standard karyotyping, PCR of tagged chromosomal sites  
(เพื่อตรวจหา microdeletions ที่ส่งผลต่อ Y chromosomes) และ
การประเมินผลการกลายพันธุ์ของ CFTRgene
 การตรวจ Semen analysis ควรงดหล่ังอสุจิ 2-3 วัน โดยใช้วิธี

การช่วยตัวเองลงในภาชนะและส่งให้ห้องปฏิบัติการทันที ค่าปกติ 
ตามตารางที่ 2 

หากฝ่ายชายไม่ได้มีภาวะ Hypogonadism หรอื บกพร่องแต่ก�าเนิด
ของ Vas deferens แต่หล่ังอสุจิได้น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร ควรตรวจ
ปัสสาวะหลังจากหล่ังอสุจิ เน่ืองจากอาจเป็น Retrograde ejaculation
 การตรวจต่อมไร้ท่อเมื่อผลการตรวจ Semen analysis ผิดปกติ 

โดยเฉพาะความเข้มข้นของอสุจิน้อยกว่า 10 ล้าน/มิลลิลิตร ควรตรวจ
ระดับ Serum follicle – stimulating hormone (FSH) ระดับ 

Testosterone ระดับ Luteinizing hormone (LH) และ Prolactin 
ในซีรัม 
 การตรวจ Antibodies ต่ออสุจิ โดย Immunobead หรือ  

MAR Test
 การตรวจ Hypo – osmotic swelling test เพือ่วดัความสมบูรณ์

ของโครงสร้างของตัวอสุจิ
 การตรวจ Hemizona assay และ Sperm penetration assay 

เพื่อตรวจดูความสามารถในการปฏิสนธิในหลอดทดลอง 

การรักษา
ส�าหรับชายท่ีมีอสุจินับตั้งแต่ 10 ถึง 20 ล้าน/มิลลิลิตร และ 

ไม่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ สามารถใช้ Clomiphene citrate  
ในการรักษาอสุจิผิดปกติได้โดย Clomiphene ซึ่งเป็น Antiestrogen 
จะช่วยกระตุ้นการผลิตตัวอสุจิและเพิ่มจ�านวนตัวอสุจิ อย่างไรก็ตาม 
การรักษาด้วย Clomiphene citrate น้ี ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคล่ือนที่ของตัวอสุจิหรือรูปร่าง

ถ้าความเข้มข้นอสุจน้ิอยกว่า 10 ล้าน/มลิลิลิตร หรอื Clomiphene 
ไม่ได้ผลในคนท่ีอสุจิมีการเคล่ือนท่ีปกติ การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุดคือ ICSI และ IUI

Condition 

 (ปัจจัย)
examples  
(ตัวอย่าง)

endocrine disorders  
ความผิดปกติท่ีต่อมไร้ท่อ

adrenal disorders, hypogonadism, 
hypothyroidism, hyperprolactinemia

Genetic disorders  
ความผิดปกต ิ

ทางพันธุกรรม

Gonadal dysgenesis, Klinefelter 
syndrome, microdeletions of sections  

of the Y chromosome

Genitourinary 

disorders  
ความผิดปกต ิ

ท่ีระบบทางเดินปัสสาวะ

Cryptorchidism  
(ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงถุงอัณฑะ),  

Infections, Injury, mumps orchitis  
(อัณฑะอักเสบจากเชื้อคางทูม),  

testicular atrophy (อัณฑะฝ่อ),  
Varicocele (ภาวะเส้นเลือดขอดในถุงอัณฑะ)

heat  
ความร้อน

exposure to excessive heat within the 
last 3 month, Fever

Drugs and toxins  
ยา, ยาเสพติด, 

 และสารพิษ

anabolic steroids, androgens, 
antiandrogens, antimalarial drugs, 

aspirin when taken long term, Caffeine 
in excessive amounts (possibly), 

Chlorambucil, Cimetidine, Colchicine, 
Corticosteroids, Cotrimoxazole, 

Cyclophosphamide, ethanol, estrogens, 
Gonadotropin-releasing hormone 
(GnRh) agonists (to treat prostate 
cancer), Ketoconazole, marijuana, 

medroxyprogesterone, methotrexate, 
monoamine oxidase inhibitors, 

nitrofurantoin, opioids, Spironolactone, 
Sulfasalazine, toxins

 ตารางท่ี 1 / Table 1

การสร้างอสุจเิกิดขึน้ภายในเซลล์สืบพันธุ ์(Germ cell) อย่างต่อเน่ือง 
โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 72 – 74 วัน ในการเจริญเติบโต ซึ่งอุณหภูม ิ
ท่ีเหมาะสมในการสร้างอสุจิคืออุณหภูมิประมาณ 34°C ภายใน 
Seminiferous tubules จะมี Sertoli cell ควบคุมการเจริญเติบโต
และ Leydig cell ผลิต Testosterone hormone จากน้ันอสุจจิะเข้าสู่  
Vas deferens และมีสารท่ีหล่ังจาก Seminal vesicle มารวมกัน 
ที่ Ejaculatory duct และเปิดออกที่ท่อปัสสาวะ

กระบวนการสร้างอสุจิท่ีผิดปกติส่งผลให้ปริมาณอสุจิน้อยเกินไป 
(Oligozoospermia) หรือ ไม่มีอสุจิเลย (Azoospermia) ทั้งยังส่งผล
ต่อคุณภาพ เช่น การเคล่ือนไหวที่ผิดปกติ หรือรูปร่างผิดปกติ
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Sperms are continuously produced within germ cells, taking at 

least 72-74 days to fully develop. The most appropriate temperature 

for sperm production is 34
o
C. 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

other causes

 People with microdeletions on Y 

chromosome,  resu l t ing in 

Oligozoospermia depending on 

the location of deletion 

 Destruction or inactivation of 

sperm by sperm antibodies 

Diagnosis

In an infertile couple, the man should have 

a sperm test, including history taking, physical 

examination, and semen analysis. In case of 

Oligozoospermia or Azoospermia positive, it is 

recommended to have genetic test, as well as standard 

karyotyping and PCR of tagged chromosomal sites to 

find microdeletions affecting Y chromosomes and 

assess the mutation of CFTR genes.

 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 follicle-

stimulating 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. 

D
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).

 ตารางท่ี 2 / Table 2

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 %

“the man 
should  

have a 

sperm test,  

including 

history 

taking” 
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ารท่ีฝ่ายหญิงและฝ่ายชายตัดสินใจรับการรักษาภาวะมีบุตรยากน้ัน 
ย่อมมีความหวังว่าจะได้ลูกน้อยมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์  
แต่กมี็ผู้เข้ารับการรักษาจ�านวนไม่น้อยต้องผิดหวัง เน่ืองจากอุปสรรค
ในหลายขัน้ตอน ซ่ึงปัญหาท่ีพบได้บ่อยในห้องปฏบัิติการ คือ การท่ีไข่ 

และอสุจิมีคุณภาพไม่ด ีส่งผลให้ตัวอ่อนไม่เกดิการปฏสินธ ิหรือเม่ือปฏสินธสิ�าเร็จ
ตัวอ่อนก็ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็น blastocyst ได้ จึงมีผู้ท�าการวิจัยคิดค้นวิธี
เพิ่มอตัราการปฏสินธ ิโดยใช้หลักการเพิ่ม calcium ion เข้าไปในเซลล์ไข่ ซ่ึงเช่ือว่า 

จะช่วยกระตุ้นให้ไข่และอสจุิเกดิการปฏสินธเิพิ่มขึ้น วิธท่ีีใช้มีอยู่สองวิธคืีอ ใช้กระแส
ไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้น calcium ion เข้าสู่เซลล์ และอีกวิธีคือการใช้สารท่ีช่ือว่า 
calcium ionophore ในบทความน้ีเราจะมาพูดถึงการใช้ calcium ionophore 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีถูกน�ามาใช้มากกว่าและมีความยุ่งยากน้อยกว่า

CalCIum  
IonoPhoRe  

ช่วยเพิ่มการปฏิสนธิ
ได้จริงหรือ?

doeS caLcium ionoPHore HeLP 

in fertiLization?

ได ้มีการศึกษากัน 
มานาน โดยถูกน�ามาใช้แก้ไข
ป ัญหาในกรณีท่ีฝ ่ายชายมีอสุจิ ท่ีมีความ 
ผิดปกตทิางด้านรปูร่าง (Teratozoospermia) 
ซึ่งอสุจิที่มีรูปร่างไม่ปกติท�าให้การส่งสัญญาณ
ไปยังเซลล์ไข่ท�าได้น้อยลง ส่งผลให้ระดับ 
calcium ion ภายในเซลล์ไข่มีไม่มากพอที่จะ
ท�าให้เกิดกระบวนการ oocyte activation ได้
จึงท�าให้ไข่ไม่เกิดการปฏิสนธิ แต่เมื่อมีการน�า 
calcium ionophore เข้ามาเป็นตัวช่วยเพิ่ม
ระดับ calcium ion ภายในเซลล์ไข่ภายหลัง
การท�า ICSI พบว่า มีอัตราการปฏิสนธิเพิ่มขึ้น 
อตัราการแบ่งเซลล์ในระยะ Day2-3 เพิม่สูงขึน้
เช่นกัน มีบางงานวิจัยรายงานอีกว่า calcium 
ionophore สามารถช่วยเพิ่มท้ังอัตราการ
เจรญิเตบิโตไปเป็น blastocyst ช่วยเพิม่อัตรา
การฝังตัวของตัวอ่อน อีกท้ังยังช่วยเพิ่มอัตรา
การตั้งครรภ์ด้วย ต่อมาได้มีการศึกษาต่อ 
ในเร่ืองความผิดปกตใินเด็กแรกเกิดรายงานว่า 
ในกลุ ่มของเด็กท่ีผ ่านการใช ้  calcium 
ionophore แทบจะไม่มีความผิดปกติท่ีเห็น
เด่นชดัในเรือ่งของน�า้หนักแรกเกิด ความผิดปกต ิ
ของโครโมโซมและการท�างานของอวัยวะ
ส�าคัญ และเมือ่ศึกษาต่อในเดก็ท่ีมอีาย ุ3-10 ปี 
พบว่า มพีฒันาการทางสมองปกต ิความฉลาด 
การใช้ภาษาและการส่ือสารอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
อย่างไรก็ตาม การน�า calcium ionophore 
มาใช้ในกรณีท่ีผลการปฏิสนธิต�่าโดยไม่ได้มี

Calcium Ionophore คืออะไร?
Calcium Ionophore คือสารสังเคราะห์

ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการดูดซึมโมเลกุล calcium 
ion เข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น ซ่ึงในกระบวนการ
ปฏสินธโิดยธรรมชาติ เมือ่อสุจไิด้เข้ามาเจอกับ
ไข่และมกีารท�าปฏกิิรยิากันระหว่างตวัอสุจกัิบ
เยื่อหุ้มเซลล์ไข่ อสุจิจะมีการปล่อยโปรตีน 
oscillin เข้าไปในเซลล์ไข่ ส่งสัญญานชักน�าให้
เกิดการแกว่งของระดับ calcium ion และ 
มีการเพิ่มระดับของ calcium ion ขึ้นภายใน
เซลล์ ระดบั calcium ion ท่ีเพิม่ขึน้นัน้จะช่วย
กระตุ้นให้ไข่เกิด oocyte activation ได้ดีขึ้น 
และกระบวนการ oocyte activation น้ัน
เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการปฏิสนธิ

Calcium ionophore น�ามาใช ้

ในกระบวนการรักษาอย่างไร?
Calcium ionophore ได้ถูกน�ามาใช้ 

กับการรักษาโดยวิธี ICSI (Intracytoplasmic 
Sperm Injection) โดยหลังการท�า ICSI   
ไข่จะถกูน�าไปแช่ในน�า้ยา calcium ionophore 
ทันที เป็นเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือช่วย 
เพิ่มระดับ calcium ion ในเซลล์และเป็น 
ตัวกระตุ้นให้ไข่เกิด oocyte activation และ
เกิดกระบวนการปฏิสนธิต่อไป

Calcium ionophore ช่วยเพิ่มอัตรา
การปฏิสนธิได้จริงหรือ?

งานวิจัยเก่ียวกับ calcium ionophore  
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calcium ionophore found that there are no 

significant abnormalities in birth weight, 

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 ภายในเซลล์ไข่
และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด oocyte activation 
Sperm injects protein into the egg cell to increase 
calcium ion level, stimulating oocyte activation.

สาเหตมุาจากความผิดปกตจิากฝ่ายชาย พบว่า
อัตราการปฏิสนธิไม่มีความแตกต่างมากนัก

Calcium ionophore 

ปลอดภัยหรือไม่?
ยังไม ่มีใครสามารถบอกได ้ว ่าการใช ้ 

calcium ionophore น้ันมีอันตรายกับ 
ตัวอ่อนมากน้อยเพียงใด แต่มีบางงานวิจัย
รายงานว่าการใช้ calcium ionophore มีผล
ท�าให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตไม่ดี หรืออาจได้ 
ตัวอ่อนที่คุณภาพไม่ดี บางงานวิจัยรายงานว่า
ท�าให้ผล chemical pregnancy (ภาวะ 
ตัง้ครรภ์แต่ตวัอ่อนไม่ฝังตวั) และอัตราการแท้ง
สูงขึน้เลก็น้อย ซ่ึงต้องมกีารศึกษาถงึผลกระทบ
ต่อไป ดังน้ันการใช้งานควรมีการจ�ากัดใช้ 
ในกรณีท่ีจ�าเป็น เช่น กรณีท่ีอสุจิมีรูปร่าง 
ผิดปกตจินท�าให้อตัราการปฏิสนธติ�า่มาก หรอื
ในกรณีท่ีมีประวัติการปฏิสนธิต�่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.

What is Calcium Ionophore?
Calcium ionophore is an artificial substance 

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 

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

มีสมาชิกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก แต่เราเช่ือว่า
จ�านวนสมาชิกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
อธิบายความสุขสมบูรณ์ของครอบครัวได้ 

หากแต่เป ็นความสุข เสียงหัวเราะ และรอยย้ิมของ 

เหล่าสมาชิกซ่ึงพร้อมหน้ากันท้ังพ่อแม่ลูกต่างหาก  
ท่ีสร้างครอบครัวท่ีสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง 

วันนี้หนึ่งใน “ครอบครัวสมบูรณ์” ตามภาพฝันของเรา
ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ภาพของคุณนพวินท์ รอดริน และ 
คุณเพชรไพลิน รัตนโอภาส ท่ีก�าลัง ต้ังครรภ ์ลูกชาย 
วยั 30 สปัดาห์ ก้าวออกมาจากลฟิต์พร้อมหน้าตาและรอยยิม้ 
ท่ีสดใส ว่าท่ีคุณพ่อประคองภรรยาคนสวยมาท่ีโซฟา ท้ังคู ่
แต่งกายด้วยชุดล�าลองสบายๆ แต่มีสไตล์ ในโทนสียีนส์ 
พร้อมลายสตร๊ิปฟ้าขาว รองเท้าขาวแนวสปอร์ตซึ่งเข้าคู่กัน 
เดาได้ไม่ยากว่าเม่ือเด็กชายตัวน้อยเติบโตขึน้ ชุดท่ีเขาเลอืกใส่ 
จะเขา้คูเ่ก๋ไก๋มีสไตล์กับคุณพอ่คุณแม่มากขนาดไหน เม่ือทั้งคู่
พร้อมให้เราสัมภาษณ์ เร่ืองราวต่างๆ ก็ได้รับการถ่ายทอด 
พร้อมรอยยิ้ม 

 ▶ แนะน�าอย่างใส่ใจ ตอบโจทย์การรักษา 
“เราสองคนแต่งงานกันเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559  

พอแต่งงานแล้วก็วางแผนมีลูกเลย เคยพบคุณหมอท่ีอื่น  
แล้วก็เคยท�ามาหลายอย่าง ต้ังแต่ลองวิธีธรรมชาติ ทานยา 
นับวัน และก็เคยลองฉีดเช้ือมาประมาณ 3 คร้ัง  
แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ เราก็เลยคิดว่าน่าจะลอง
เปลี่ยนท่ีดู” ว่าท่ีคุณแม่ย้อนให้ฟัง 
ถึงอดีต 

“กว่าจะมาท่ีเจตนินเราก็
ฟ ังค�าแนะน�าจากคนอื่น
ห ล า ย ค น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
เพ่ือนๆ ก็คดิว่าท่ีนีน่่าจะดี  
เลยลองมาปรึกษาดู” 
คณุนพวินท์เล่า นอกจาก
ฟังค�าแนะน�าจากเพ่ือนๆ 
แล้ว คุณเพชรไพลินเอง 
ก็ศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากอนิเทอร์เนต็ ดูคอมเม้นต์ 
ต่างๆ ในหลายๆ ที่ และเม่ือได้
ข้อมูลพร้อม ท้ังคูจ่งึตัดสนิใจเข้ารับ
การรักษากับคณุหมอสมเจตน์ท่ีเจตนนิ

“เร่ิมมาปรึกษาท่ีนี่ราวเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2560 คุณหมอท่ีดูแลเราเป็นคนละเอียดมาก 
ในการให้ค�าปรึกษาและใส่ใจมากในการรักษา เท่าท่ีเราเคย
ปรึกษาที่อื่นมาคุณหมอส่วนใหญ่มีเวลาจ�ากัด แต่บางครั้งเรา
ท้ังคู่ก็มีความกังวลใจ มีค�าถามท่ีอยากจะสอบถามเพ่ิมเติม  
แต่โดยมากก็ไม่สามารถท�าได้เพราะคุณหมอไม่มีเวลาบ้าง  

พูดน้อยไปบ้าง” คุณพ่อเล่า 
“คร้ังแรกท่ีมาท่ีเจตนิน จ�าได้ว่าคุณหมอให้ค�าปรึกษา  

ไขความสงสัย และตอบค�าถามท่ีคาใจเราอย่างละเอียด  
เรียกได้ว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยต้ังแต่เจอกันคร้ังแรกเลยค่ะ  
พอเราถามคุณหมอก็ต้ังใจฟังและให้ค�าแนะน�าละเอียดมาก 
ทั้งที่เราก็เข้าใจว่าคุณหมอก็มีงานที่ยุ่งเหมือนกัน แต่คุณหมอ
ก็ให้ความส�าคัญกับเรา และอยากจะตอบเราในทุกๆ ค�าถาม 
ประทับใจมาก และอยากขอบคณุคณุหมอมากๆ” ว่าท่ีคณุแม่ 
เล่าด้วยความประทับใจ

 ▶ ต่ืนเต้นเม่ือเริ่มต้น กังวลเพียงเล็กน้อย 
“เม่ือเร่ิมต้นรักษา คณุหมอก็สอบประวติัเราก่อน ดูว่าเรา

เคยท�าอะไรมาบ้าง เคยฉีดเช้ือมาแล้วหรือไม่ อย่างไร หลงัจาก
คยุกันแล้ว ท้ังคณุหมอและเราก็ตดัสนิใจร่วมกันเลยว่าลองท�า
วิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือการท�า
เด็กหลอดแก้วเลยดีกว่า เพราะอายุเราก็เยอะแล้ว แต่จาก
ประสบการณ์เดิมของเราก็แอบท�าใจไว้คร่ึงหนึ่งแล้วว่า 
คร้ังแรกไม่น่าจะส�าเร็จ แต่พอลองท�าคร้ังแรกแล้วติดเลย  
ดีใจมากคอืเร็วกว่าและดีกว่าท่ีคิดไว้ เราสองคนและครอบครัว
มีความสุขมากครับ” คุณนพวินท์เล่าถึงความประทับใจ 
เม่ือครั้งคุณหมอแจ้งผลครั้งแรก

“พูดตามตรง ตอนแรกที่ทราบว่าต้ังครรภ์แล้ว ดีใจมาก 
ดีใจจนน�า้ตาจะไหลเลย ส�าหรับการดูแลตัวเอง ตอนนีค้ณุหมอ
ก็ไม่ได้มีค�าแนะน�าอะไรเป็นพิเศษ เพราะว่าเราก็แข็งแรง
ร่างกายสมบูรณ์ปกติ ส่วนเด็กก็สมบูรณ์แข็งแรงเช่นกัน  

คณุหมอก็แค่ให้ดูแลสขุภาพตามปกติ ออกก�าลงักายได้ 
เดินเล่นได้ ท�างานได้ ให้คุมอาหารบ้าง 

นิดหน่อยค่ะ” คุณเพชรไพลินเล่า 
ด้วยความอิ่มเอมใจ พร้อมขยาย

ความต่อว่า “ทุกคร้ังท่ีได้เห็น
หน ้ าลู กชายผ ่ านการท� า
อัลตราซาวน์ ท้ังแบบปกติ
และแบบ 4 มิติ ก็ยังคง
ปลืม้ใจ “ยงัต่ืนเต้นทุกคร้ัง 
และต่ืนเต ้นกับทุกภาพ 
ที่ได้เห็นค่ะ” 

“ส�าหรับความวิตก
กังวลในช่วง 3 เดือนแรก 

ก็มีบ้างครับ เพราะเรากลัวว่า 
จะไม ่ ติดหรือกลัวว ่าจะหลุด  

ช ่วงแรกๆ ก็ระวังไม ่ให ้ภรรยา 
เดินเยอะ ประคบประหงมอย่างดี แต่พอ

คุณหมอแจ้งว่าต้ังครรภ์แล้ว เราก็สบายใจขึ้น” 
ว่าท่ีคุณพ่อเล่า “ช่วงแรกๆ ก็กังวลหรือกลัวนิดหน่อยค่ะ  
ว่าจะเจบ็หรือไม่ เพราะเพ่ือนทุกคนบอกมาว่าเจบ็ แต่เม่ือเร่ิม
รักษา เราก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไร มีเจ็บคร้ังเดียวคือคร้ังแรก 
ท่ี ฉีดยาด ้วยตัวเองเท ่า น้ัน ต ่อมาก็ไม ่ เจ็บแล ้วค ่ะ”  
คุณเพชรไพลิน เล่าเสริม
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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 

•
BasEd on TRUE STORIES

“We believe everyone can be 
successful like we were, too.”

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. 

 ▶ วางแผนล่วงหน้า และไม่ท้อถอย 
“ส�าหรับเร่ืองการวางแผนครอบครัว เราเร่ิมวางแผนต้ังแต่

ช่วงแต่งงาน อนาคตคิดกันไว้ว่าถ้ามีลูกสักสองคนก็น่าจะดี  
ยิ่งถ้าได้เป็นชายคนหญิงคนก็ยิ่งดีครับ ส�าหรับพวกเราถือว่า
โชคดีมากท่ีมารับค�าปรึกษาท่ีเจตนินแล้วประสบความส�าเร็จ
ในคร้ังแรกเลย แต่จากประสบการณ์ของเราก็ล้มเหลว 
มาหลายคร้ัง พยายามกันอยูเ่ป็นปีเช่นกัน ผมว่าวธิคีดิส�าหรับ
คู่แต่งงานอื่นท่ีอาจจะประสบภาวะมีบุตรยาก อย่างแรกเลย
คอืเราต้องท�าตัวให้พร้อมอยูเ่สมอ อย่าท้อ อย่าเครียด คดิบวก 
วนัหนึง่ลกูเขาต้องมาหาเราแน่นอน แล้วอย่างวธิ ีIVF ก็ถอืเป็น
วิทยาการทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ส�าหรับผู้มีบุตรยากหรือ
อายุเยอะแล้ว อย่างคู่ของผม อายุพวกเราก็พอสมควรแล้ว  
จึงไม่อยากช้าไปกว่านี้อีก ผมคิดว่าทุกคนก็ท�าได้เหมือน 
พวกเราเช่นกันครับ” 

“ส�าหรับทุกครอบครัวท่ีก�าลังวางแผนมีลูก อยากให้ 
คุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองดีๆ บ�ารุงตัวเองไปเร่ือยๆ อย่าไป
เครียด อยากให้อยูอ่ย่างมีความสขุ ท้ายท่ีสุดก็ขอเป็นก�าลงัใจ
ให้ทุกคนและทุกครอบครัวนะคะ”
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คุณนพวินท์ รอดริน อายุ 39 ปี / Mr.Noppawin Rodrin 39 years 
คุณเพชรไพลิน รัตนโอภาส อายุ 33 ปี / Ms.Petchpailin Ratanaopath 33 years

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. 

 ▶ 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 

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.”  
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  ลูก... ชีวิตน้อยๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงครอบครัว

a cHiLd, a LittLe Life tHat  

cHangeS a famiLy
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พราะการเปล่ียนแปลงคือสัจธรรมของชีวิต เราทุกคนต้องพบเจอการเปล่ียนแปลงอยู่ทุกเม่ือ 

เช่ือวัน แต่ส�าหรับคู่รักที่ตัดสินใจเร่ิมต้นชีวิตคู่ร่วมกัน ชีวิตท่ีต้องปรับตัวหลังแต่งงานจึงนับเป็น 

การเปล่ียนแปลงเพียงก้าวแรก คร้ันเม่ือชีวิตด�าเนินต่อไป การเปล่ียนแปลงล�าดับถัดไปก็ตามมา
เร่ือยๆ โดยเฉพาะในทุกคร้ังท่ีชีวิตน้อยๆ ท่ีน่ารักสดใสถือก�าเนิดข้ึน เช่นเดียวกับครอบครัวของ 

คุณธนวิทย์ สุนทรวิเนตร์ วัย 40 ปี และคุณเนาวนิตย์ สุนทรวิเนตร์ วัย 37 ปี ท่ีพบกับความเปล่ียนแปลง
ในการมีสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนเป็นคร้ังท่ีสามแล้ว

วันน้ี ระหว่างท่ีคุณพ่อและคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับเรา
ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของดาดฟ้าคอนโดหรู 
รมิแม่น�า้เจ้าพระยา ถดัไปไม่ไกลนัก เสียงหัวเราะสดใสของ
สาวน้อยสองคนซ่ึงก�าลังวิ่งเล่น และเสียงเรียกขานของ 
คุณแม่และอาม่าท่ีคอยปรามอยูเ่นืองๆ เสรมิให้บรรยากาศ
ความรักและความอบอุ ่นของครอบครัวสุนทรวิเนตร์ 
อบอวลอยู่รอบตัวเรา

“คนโตชือ่น้องแพมมี ่อาย ุ5 ขวบ เป็นพีส่าวท่ีเรยีบร้อย 
สอนง่าย และรักน้องสาวมาก ส่วนคนรองชื่อน้องเพิร์ลล่ี 
อายุ 2 ปี 10 เดือน คนนี้หัวไว ฉลาด และกล้าหาญมากค่ะ 
คุณแม่เองก็แปลกใจเหมือนกันว่าท�าไมพี่น้องสองคน 
ถึงไม่เหมือนกันเลย ส่วนคนเล็กที่อุ้มท้องอยู่ 8 เดือนแล้ว
เป็นผู้ชายค่ะ ตอนนี้ยังตกลงเรื่องชื่อให้เขาไม่ได้ เรียกได้ว่า
ยังไม่ลงตัว ก็ต้องรอลุ้นกันอีกนิดค่ะ” คุณแม่คนสวยเล่า 
ให้เราฟังถึงเรื่องราวส้ันๆ ของลูกน้อยทั้งสามที่เข้ามาสร้าง
สีสันให้กับชีวิตครอบครัว

 ▶ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 

“แต่งงานกันมา 8 ปีแล้วค่ะ หลังแต่งงาน 1 ปี ก็วางแผน
มีลูกเลย น้องแพมมี่คนแรกเกิดตอนปี 2556 ส่วนน้อง 
เพิร์ลล่ีก็ตามมาตอนปี 2558” คุณเนาวนิตย์เล่าให้ฟังถึง 
จุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวใหญ่ “เรารู้จักเจตนินและ 
เริ่มปรึกษากับคุณหมอสมเจตน์ต้ังแต่ลูกคนแรกเลยครับ 
พอดีเพื่อนของคุณแม่ผมมีลูกสาวท่ีเป็นเพื่อนกับคุณหมอ 
และเขาก็เคยปรึกษากับคุณหมอแล้วประสบความส�าเร็จ 
คุณแม่ผมก็เลยแนะน�าให้ลองดู” คุณธนวิทย์เล่าเสริม 

ก่อนหน้าน้ี ท้ังคู่เคยไปปรึกษาเรื่องการวางแผนมีบุตร
ท่ีโรงพยาบาลอืน่ และลองรกัษาด้วยวธิแีพทย์แผนจนีมาอกี 
1-2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ ทั้งคุณธนวิทย์และคุณเนาวนิตย์
จึงเชื่อค�ามารดาแล้วลองเข้ามาที่เจตนิน 

“ส�าหรับคนแรกคุณหมอแนะน�าให้ลองวิธีธรรมชาติ 
โดยคุณหมอนับวันให้ แค่ครั้งแรกก็ได้ผลเลย กลายเป็น 
น้องแพมมี่ ส่วนคนที่ 2 คุณแม่ลองหัดนับวันเอง แล้วใช้วิธี
ธรรมชาติ ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอท่ีไหนค่ะ ส่วนคนท่ีสามนี้ 
เราเลือกกลับมาหาคุณหมอท่ีเจตนินอีกครั้ง เพราะว่าเรา
รูสึ้กว่าอายมุากแล้ว ถ้ารอวธิธีรรมชาตก็ิกลัวจะนานเกินไป” 
คุณแม่ย้อนอดีตให้เราฟัง 

“หลังจากเข้ามาปรึกษาคุณหมอ เราสองคนก็เลือกวิธี 
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือการท�า 
เด็กหลอดแก้วเลยเพราะอายุมากแล้ว เราลองครั้งแรก 

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

 ▶ ท่ีปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
“ความรู้สึกตอนคุณหมอแจ้งว่าตั้งครรภ์แล้ว เราดีใจ

มากนะคะ เพราะรอบแรกท่ีไม่ส�าเรจ็ เราค่อนข้างจะผิดหวงั
และเสียใจ” คุณแม่บรรยายความรู้สึกถึงวันที่คุณหมอแจ้ง
ข่าวดีให้ฟัง “ส่วนผมก็ดีใจมากครับ เพราะรู้สึกว่าเราทั้งคู่
พยายามมาก ความรู้สึกก็เหมือนเราประสบความส�าเร็จ 
ในส่ิงที่มุ่งหวังและตั้งใจท�า เลยดีใจมาก” คุณพ่อเล่าเสริม 

ส�าหรับช่วงเวลาของการเจอหน้าลูกน้อยครั้งแรก 
ผ่านการอัลตราซาวน์แบบ 4 มิติ ท้ังคู่บรรยายความรู้สึก 
ให้เราฟังว่า “ตอนได้เห็นเขาเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรก ดีใจ
มากค่ะ ลูกมีพัฒนาการท่ีดี เคล่ือนไหวดี และค่อนข้าง 
Active อวัยวะต่างๆ ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ดีใจมากเลยค่ะ” 
“ตอนน้ีเราสองคนก็เฝ้ารอท่ีจะเห็นหน้าเขามากๆ เลยครบั” 

ระหว ่างเข ้ารับการรักษา คุณแม ่ เล ่าให ้ฟ ังถึง 
ความประทับใจในตัวคุณหมอว่า “คุณหมอเป็นกันเอง 
มากค่ะ ให้ความใส่ใจ คอยสอบถาม และติดตามเราตลอด 
ให้ข้อมูลกับเราทั้งคู่อย่างละเอียด เราเลยมั่นใจและไม่วิตก
กังวลเท่าไร คุณหมอเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากจริงๆ ค่ะ”

  
 ▶ เพราะชีวิตไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง 

“ชีวิตหลังแต่งงานและมีลูกเปล่ียนไปมาก มีเป้าหมาย
มากขึ้น เราต้องคิด-ท�า-วางแผนในทุกเรื่อง ท้ังการเงิน  
การศึกษา และอนาคตของลูก เม่ือก่อนเคยเท่ียวสองคน 
ก็สนุกไปอีกแบบ แต่วันนี้พอมีลูกๆ ชีวิตเวลาเที่ยวก็ไม่เคย
เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ ต้องไปกันเป็นแพ็คใหญ่ ก็สนุกด ี
นะคะ จากน้ีไปชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว”  
คุณแม่เนาวนิตย์กล่าวด้วยใบหน้าเป่ียมรอยยิ้ม 

“ผมกับภรรยามีความสุขมากครับ ตั้งแต่มีลูกจะคิด 
จะท�าอะไร เราต้องมสีตมิากขึน้ คิดและระวงัมากขึน้ เพราะ
เราอยากเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูกๆ ครับ” คุณพ่อธนวทิย์
ให้แนวคิดหลังชีวิตเปล่ียนแปลง

เพราะลูกคือส่วนเติมเต็มท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตให้มี 
ความสุขและมีสีสันมากขึ้น ท้ังคุณพ่อและคุณแม่จึง 
อยากเป็นก�าลังใจให้กับทุกครอบครวัท่ีก�าลังวางแผนมบุีตร 
หรืออาจจะประสบภาวะมีบุตรยาก “ผมว่าทุกวันนี้
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Changes 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, 
a n d  h i s  w i f e ,  M s .  N a o v a n i d  
Soontornvinetr, 37 years old, who have 
faced such changes for the third time 

with their third child. 

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 

Today, the interview takes place on the  

cozy rooftop of a luxurious 

condominium by the 

Chao Phraya River. 

Not very far from us 

a r e  c h e e r f u l 

g iggles heard 

from the two little 

g i r l s  r u n n i n g 

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 

วิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าไปมาก คุณ
หมอก็มคีวามสามารถมากขึน้ ครอบครวัท่ีมบุีตรยากสมยัน้ี 
อาจจะไม่ต้องกังวลเท่าครอบครัวสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว  
ก็ลองมาปรึกษากับคุณหมอดูครับ ท่ีส�าคัญอย่าเพิ่งท้อใจ 
อย ่าเพิ่ งละความพยายามนะครับ เพราะว ่าสักวัน 
ต้องประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอนครับ” “ชีวิตท่ีมีลูก 
ท�าให้เรามีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆ ค่ะ ลูกเติมเต็ม
ชีวิตครอบครัวเราให้สมบูรณ์ขึ้น ทุกวันน้ีมีความสุขมาก  
ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนนะคะ” คุณแม่เนาวนิตย์ 
กล่าวปิดท้าย พร้อมด้วยภาพความสนุกสนานและเสียง
หัวเราะของสองสาวตัวน้อยในชุดสีชมพูที่อยู่ถัดไปไม่ไกล
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person,” the husband added. 

During the treatment, the mother was very much 

impressed by the doctor’s help. She said, “The doctor 

was very helpful and friendly to us. He kept asking 

about how we were and monitoring the baby’s 

development closely. He gave us useful advice that 

really made us feel relieved. We really appreciated 

his help.”

 ▶ Life is always changing.

“Our marriage life changed greatly once we had 

children. It’s like we have a clearer life goal. We have 

to carefully make plans for everything, such as our 

finance, our children’s education, and their future. 

We used to have so much fun travelling with two of 

us. Now we go on a holiday as a family. It’s kind of 

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 ป ี

Mr.Tanawit Soontornvinetr 40 years 

คุณเนาวนิตย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 37 ป ี

Ms.Naovanid Soontornvinetr 37 years 

เด็กหญิง ณิชารีย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 5 ป ี

Ms.Nisharee Soontornvinetr (Pammy) 5 years 

เด็กหญิง ปารณีย์ สุนทรวิเนตร์ อายุ 2 ป ี

Ms.Paranee Soontornvinetr (Pearly) 2 years

habit as well as taking food supplements. So, our 

second attempt was successful,” she added.

 ▶ Consultant for changes
“We were excited and very happy when we 

received the good news from the doctor. It was a 

huge relief after our failure had upset us badly,”  

said the mother. “I was so thrilled because we  

really had high hope for it. It was such a great 

achievement to us. I couldn’t help being overjoyed,” 

the father told us.

When asked about how they felt when they first 

saw their baby through the 4D sonogram, they replied, 

“It was a blessing to see him perfectly healthy. He was 

developing well and quite active. All body parts were 

perfectly developed. I couldn’t get any happier,”  

said the wife. “We can’t wait to see this little boy in 

“Our 
marriage  

life changed 

greatly once 

we had 

children.  

It’s like  
we have a 

clearer  

life goal” 
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7 วิธีที่ช่วยรักษา 
หัวใจให้แข็งแรง

7 wayS to KeeP your Heart Strong

โรคหัวใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนท่ัวโลก  
แม้โรคน้ีมักจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว 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”
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1 ออกก�าลังกาย 
กิจกรรมแบบแอโรบิคจะช่วยดูแล

สุขภาพหัวใจ โดยเฉพาะการเดินและวิ่งน้ัน 
มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพงและเป็นท่ีนิยมในการ 
คงความแข็งแรง ส่ิงที่ต้องการมีเพียงแรงจูงใจ
เล็กน้อยกับรองเท้าใส่สบายหนึ่งคู่เท่านั้น 
Exercise.
Aerobic activities help strengthen your heart. 

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.

2 ควบคุมขนาดรอบเอว 
ควรแน่ใจว่าคุณได้รับประทานอาหาร

ท่ีมีไขมันต�่า ใยอาหารสูง และน�้าตาลน้อย  
ส่วนน�้าสลัด เครื่องปรุง ซอส และผลิตภัณฑ์ 
ทาขนมป ัง ควรเลือกชนิดไขมันต�่ าหรือ
ปราศจากไขมันให้มากขึ้น 
Watch your waist.
Make sure you eat less fat and sugar while 

focus on more fiber rich foods. Be more picky 

on your salad dressing, seasonings, sauces, 

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

Quit smoking.

Nicotine in cigarettes is one of the known 

causes for vasoconstriction (constricted 

blood vessels) that forces your heart to work 

harder to pump blood through your body. 

Nonetheless, quit smoking benefits your 

overall health, too. 

4 รับประทานเค็มน้อยลง 
งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ท่ีชัดเจนระหว่างการบริโภคเกลือกับการ 
เพิม่ขึน้ของความดนัโลหิต โชคดท่ีีส่ิงน้ีเป็นเรือ่ง
ท่ีคุณสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย ด้วยการ
ปรุงอาหารรสเค็มให้น้อยลง และเลือกอาหาร
ที่มีเกลือต�่า
Eat less salt.

Many studies suggest that salt consumption 

is correlated with hypertension (high blood 

pressure). Luckily enough, you can easily 

avoid this just by reducing salt in your diet 

and eat low-sodium foods. 

5 กนิปลาสัปดาห์ละสามคร้ัง 
กรดไขมันโอเมก ้า-3 มีฤทธิ์ต ้าน 

การอักเสบ ซ่ึงช่วยส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกท้ังช่วย 
คงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพื่อส่งเสริม
การไหลเวียนโลหิตท่ีดี และช่วยคงระดับ 
ความดันโลหิตให้เป็นปกติ 
Munch on fish 3 times a week.
O m e g a - 3  f a t t y  a c i d s  a r e  n a t u r a l  

disinfectants that enhance and maintain  

your cardiovascular system, keep your 

arteries flexible to allow good blood 

circulation, and regulate your blood pressure.

6 นอนหลับพักผ่อน 
ให้เพียงพอ

การนอนหลับไม่พอจะท�าให้เหน่ือยล้าและ 
เกิดการหล่ังฮอร์โมนท่ีเพ่ิมความเครียดให้แก่
ร่างกาย ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหัวใจ
Get enough sleep.

Sleep deprivation makes you exhausted and 

increases stress hormones which are harmful 

to your heart. 

7 สื่อสารกับผู้คน
เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เราส่ือสาร

กับผู้คนผ่านหน้าจอมากกว่าท่ีจะได้เจอกับ 
คนจริงๆ การท่ีเราขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ส่งผลเสียต ่อทักษะโดยรวมทางการรับรู ้ 
และการคิด ดังนั้น การกลับไปส่ือสารกับผู้คน
ตามท้องถนนหรือร้านค้า ก็ถือเป็นกิจกรรม
ง่ายๆ ให้เราได้ใช้ทักษะในการส่ือสาร กระตุ้น
การท�างานของสมองด้วย
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 

s imple  act iv i t y  w i l l  s t imula te  your 

communication skills, keep your brain 

running, and benefit your mind. 
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ความก้าวหน้าด้านการเจริญพันธุ์ก�าลังเปิดประตูชีวิตใหม่โดยสร้าง “ทารกแห่งอนาคต” ท่ีไม่ต้อง
พึ่งพาไข่ สเปิร์ม และไม่ต้องการครรภ์มารดาใดๆ เพื่ออุ้มท้อง นวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีกระโจน
อย่างน่าตื่นตะลึงน้ีจะปฏิวัติการท�า ‘เด็กหลอดแก้ว’ (In vitro fertilization (IVF)) ให้ไปไกล 

กว่าเดิม และมนุษย์รุ่นต่อไปอาจต้องการเพียง ‘ผิวหนัง’ ของคุณ

‘ทารกแห่งศตวรรษใหม่’  
ไม่ต้องท้อง ไม่ต้องใช้ไข่  

และไม่ใช้สเปิร์ม
‘neo BaBieS’ need no Pregnancy, 

eggS, nor SPermS
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เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว IVF ผ่านการทดสอบจาก 
กาลเวลามานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันเด็กหลอดแก้วในยุโรป 
อเมริกา ออสเตรเลีย มีสัดส่วนมากถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
จากเด็กท่ีเกิดใหม่ท้ังหมด จึงถือได้ว่าชีวิตท่ีไม่ได้ปฏิสนธ ิ
ในร่างกายดูจะเป็นเรื่องท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลาย  
แต่ IVF เองยังมีอุปสรรคที่ความไม่แน่นอน (unreliable) 
อยู่อีกมาก เนื่องจากต้องการไข่ (eggs) ของแม่และสเปิร์ม 
(sperm) ของพ่อในการตั้งต้น แต่ปัญหาคือไข่และสเปิร์ม
เองก็ยังไม่ใช่เซลล์ที่มาจากร่างกายที่ครบถ้วนอยู่ดี

 ความบังเอญิในห้องทดลอง 
ณ มหาวิทยาลัย University of Michigan นักวิจัย 

ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Yue Shao (ปัจจุบันท�างานอยู่ที่
สถาบัน MIT) พบว่าเซลล์ที่เขาก�าลังทดลองมีลักษณะ 
แปลกประหลาด เซลล์ผิวหนัง (Skin cells) เริ่มก่อตัวเป็น
รูปร ่างหน้าตาคล้ายตัวอ ่อนมนุษย์ในระยะแรกเริ่ม 
เสียเหลือเกิน วินาทีนั้นเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เซลล์ผิวหนัง
ท่ีเขาทดลองสามารถน�าไปสู่อะไรท่ีน่าตื่นตากว่าท่ีท�าอยู่ 
อาจเป็นกุญแจสร้างส่ิงมีชีวิตโดยไม่ต้องพ่ึงพาผลผลิตแห่ง
วิวัฒนาการสืบพันธุ์ที่ตกทอดมานานกว่า 530 ล้านปี

แต่ Yue Shao ไม่ใช่นักวิจัยคนแรกท่ีพบกลไกน้ี เพราะ
ทีมนักวจิยัของญ่ีปุ่นสามารถให้ก�าเนิดลูกหนูทดลองโดยใช้
ไข่ท่ีดดัแปลงมาจาก ‘เซลล์ผิวหนัง’ ของหนูเตม็วยัได้ส�าเรจ็ 
การค้นพบเช่นน้ีแก้ปัญหากลไกชีววิทยาการสืบพันธุ์ท่ีเรา
ตดิค้างเป็นเวลานาน เหมอืนได้เปิดกล่องด�าเพือ่ดกูลไกสร้าง
ชีวิตแรกเริ่ม ในช่วงเวลาท่ีบอบบางและละเอียดลออท่ีสุด
ของชวิีตน้ันเกิดขึน้ได้อย่างไร แล้วท�าไมมนัถงึยงัล้มเหลวได้
ในเวลาเดียวกัน 

ดังน้ัน งานวิจัยก่อนหน้าของ Mitinori Saitou จาก 
มหาวิทยาลัยเกียวโต จึงน�าเซลล์ผิวหนังมาโปรแกรม 
เสียใหม่ให้เป็นเซลล์ต้นก�าเนิด (Stem cell) ที่มีศักยภาพ
ดดัแปลงเป็นเซลล์อะไรก็ได้ โดยเปล่ียนให้เป็นไข่หรอืสเปิร์ม 
ในปี 2016 ทีมวิจัยใช้เทคนิคน้ีในการสร้างลูกหนูจ�านวน  
8 ตัวท่ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จนจัดว่าเป็น ‘หนูเทียม
ไฮเทค’ ที่ทั้งคอกมาจากเซลล์ผิวหนังหนูตัวโตเต็มวัย

 ก้าวต่อไปจึงอาจไม่ใช่แค่หนู 
ในปี 2017 นักวจิยั Azim Surani จากสถาบัน Gurdon 

Institute พยายามเล้ียงเซลล์ต้นก�าเนิดท่ีจะแบ่งสร้างเซลล์
สืบพนัธุ ์(Primodial Germ Cell) ท่ีจดัเป็นเซลล์ส�าคัญมาก 
ก่อนจะพัฒนามาเป็นไข่และสเปิร์มได้ส�าเร็จในช่วง 4 
สัปดาห์แรก ซ่ึงต่อไปพวกเขาต้ังความหวังไว้ว่าจะเล้ียง 
ให้ถึง 8 สัปดาห์ จนเซลล์ดังกล่าวพัฒนาเป็นสเปิร์มและไข่
ที่สมบูรณ์

กระบวนการนี้จะท�าให้พ่อแม่ที่เป็นหมัน ไม่ว่าพวกเขา
จะมีไข่ท่ีไม่สมบูรณ์ มีสเปิร์มท่ีไม่แข็งแรง สามารถมีลูกได้
โดยใช้เซลล์ผิวหนังของพวกเขาเอง ไอเดยีน้ีเป็น ‘ความหวงั

“ไอเดียน้ีเป็น 
‘ความหวัง 

ท่ีน่าตื่นเต้น’ 
แต่ยังต้อง
ทดลองอีก
มากมาย”

ที่น่าตื่นเต้น’ แต่ยังต้องทดลองอีกมากมาย
Werner Neuhausser นักชวีวทิยาด้านสเตม็เซลล์จาก 

Harvard University เคยออกความเห็นว่า กระบวนการ
น�าเซลล์ผิวหนังยังต้องค้นหาวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด เพราะ
ผิวหนังของมนุษย์เองมอียูห่ลายชัน้ ค�าถามคือจะใช้ชัน้ไหน
ท่ีให้ผลลัพธ์แม่นย�าท่ีสุด ซ่ึงมีค�าถามเชิงเทคนิคอีกเป็น 
พันๆ ข้อท่ีต้องตอบให้แจ่มแจ้ง กว่าจะมาลงเอยท่ีค�าถาม
เชิงจริยธรรมทางสังคม

 
 ก�าเนิดชีวิตในยุคต่อไป 

ลองนึกภาพยุคต่อไปท่ีพ่อแม่แม้จะมีไข่และสเปิร์ม 
ท่ีไม่สมบูรณ์ แพทย์จะเปล่ียนไปใช้ผิวหนังของพวกเขา 
เพื่อน�าไปท�าสเต็มเซลล์ หลังจากตรวจพันธุกรรมเรียบร้อย
แล้ว พ่อและแม่มีสิทธิเลือกหน่วยพันธุกรรมของตัวเอง 
ท่ีจะส่งต่อไปให้กับตัวอ่อน เซลล์ต้นก�าเนิดของสเปิร์ม
และไข่จะมีข้อมูลของท้ังพ่อและแม่

แม ้กระบวนการดังกล ่าวจะลด 
ความเส่ียงจากโรคทางพันธุกรรมได้ 
เพราะคุณมีสิทธิรู ้ว ่ายีนไหนท่ีจะ 
ก่อโรคและจะไม่ส่งต่อไปให้ลูก  
แต ่ป ัญหาการเลือกเพศ (sex 
selection) ท่ีท�าให้เกิดสัดส่วนเพศ
ไม่สมดุล การพยายามคัดสรรยีนท่ี 
มีผลต่อ IQ จะท�าให้เราสามารถสร้าง
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบเกินไปหรือไม  ่
จากนวัตกรรมดั งกล ่ าว และค�าถาม 
เชิงจริยธรรมอีกยาวเหยียดก็จะตามมาเช่นกัน

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. 
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 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 

References / อ้างอิง 
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mice stem cells • www.ctvnews.ca

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. 

•
Food FOR THOUGHT

“
This is an 

‘exciting 

hope’ 

that 

requires 
numerous 

experiments 
more 

”
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•
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trAInIng for “InfectIon 

PreventIon And control 

In HosPItAl 2018”

 เม่ือวันท่ี 11, 13, 15 และ 18 มิถุนายน 2561  
คณะกรรมการป ้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน 
โรงพยาบาลเจตนิน ได้จัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ในโรงพยาบาล ประจ�าปี 2561” เพ่ือให้บุคลากรได้รับ 
ความรู้ มีทักษะ และตระหนักถึงความส�าคัญในด้าน 
การป้องกัน และควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาลรวมถงึ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากร 

 On 11
th
, 13

th
, 15

th
, and 18

th
 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.

trAInIng for sAfety offIcer  

for suPervIsor level
 โครงการอบรม “หลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดับหัวหน้างาน” 

ระหว่างวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2561 โดยบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยัในท่ีท�างาน โดยให้เจ้าหน้าท่ี 
ได้เห็นถึงความส�าคัญของสาเหตุและผลท่ีเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงกระบวนการ
ควบคุม ป้องกัน และการจัดการด้านความปลอดภัย และมีเป้าหมายเพ่ือลดจ�านวน 
การเกิดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ (Zero Accident) ในองค์กร

 Training for Safety Officer for Supervisor Level On 4
th
 and 6

th
 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.

JetAnIn sHAres exPerIence And  

exPertIse to BeIJIng PArkwAy  

MedIcAl AllIAnce, BeIJIng, cHInA.

 โรงพยาบาลเจตนินเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงาน Beijing Parkway  
Medical Alliance ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจนี ช่วงระหว่างวันท่ี 28 – 29 
กรกฎาคม 2561 โดย นพ. เกรียงชัย สจัจเจริญพงษ์ พร้อมด้วยทีมงานจากโรงพยาบาล
เจตนิน ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแบ่งปันองค์ความและรู้ประสบการณ์ในด้านการรักษา
ผูมี้บุตรยาก

 On the 28
th
 - 29

th
 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.

การอบรม “ครรภ์คุณภาพ” 
 โรงพยาบาลเจตนินได้จัดให้มีการอบรม “ครรภ์คุณภาพ 

คร้ังท่ี 78-79” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด 
และรับมือกับเจ้าตัวน้อย ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร 
เจตพงษ์ โรงพยาบาลเจตนิน

 ‘Pregnatal Education’ Jetanin Institute held the  

78
th 

- 79
th

 classes for new pregnant woman and 

spouses at 4
th
Fl, Jetapong A Building.
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tHe 34
tH

 AnnuAl MeetIng of esHre
  เม่ือวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 

ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนิน และคุณอุษณีย์ เจตน์สว่างศรี  
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเจตนนิ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี  
เดินทางไปร่วมการประชุมประจ�าปี คร้ังท่ี 34 ของสมาคมการเจริญพันธ์ุมนษุย์ 
และคัพภะวิทยาแห่งยุโรป (ESHRE) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน  
หลังเสร็จการประชุมทางคณะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่อ

 During 1
st
 – 4

th
 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 34
th
 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

 โรงพยาบาลเจตนินจดัอบรม “การฝึกซ้อม 
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” อย่างถูกวิธ ี
และช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีพนักงานของโรงพยาบาล 
ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561

 Jetanin Institute held an annual 

training program for “Fire Fighting and 

Evacuation” 2018, on 4
th
 July 2018, to 

train Jetanin staff for an emergency. 

world eMBryologIst 

dAy 2018 At JetAnIn

 วนัท่ี 25 กรกฎาคมของทุกปี ได้มกีารก�าหนด
ให้เป็นวัน World Embryologist Day  
เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์
และผู้ท่ีท�างานเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ท่ัวโลก ซ่ึงตกลงให้ใช้วันท่ีตรงกับ 
วันเกิดของ Louise Brown เด็กหลอดแก้ว 
คนแรกของโลกที่ถือก�าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1978 
โรงพยาบาลเจตนินจึงมีการสังสรรค์ให้กับ
แพทย ์และนักวิทยาศาสตร ์ ผู ้ เ ก่ียวข ้อง 
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

 The 25
th

 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.

AdvAnced knowledge 

In AssIsted  

reProductIon  

tecHnology (Art)  

servIces for  

InterPreters And  

referrAl AgencIes

 โรงพยาบาลเจตนินจัดอบรมการให้ความรู้
เชิงลึกเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ส�าหรับล ่ามและเอเจนซ่ี เพื่อให ้ความรู ้ 
ความเข้าใจในเร่ืองของขั้นตอนการรักษา 
ผู้มีบุตรยาก และมีความเข้าใจตรงกันอย่าง 
ถูกต้อง การจัดอบรมมีขึ้นทุกวันจันทร์ท่ี 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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