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As all the medical and health personnel 
are working days and nights to tackle the 
COVID-19 outbreak situation, all of us can 
play our part in this cause by practicing the 
social distancing, wearing a face mask when 
going out, and washing our hands thoroughly 
and regularly. These may be new to us, but 
we should be ready to embrace them as the  
‘New Normal’ for our everyday life. We do 
believe that no matter how difficult it may 
seem; we will eventually make it through 
together. We believe that the constant 
advancements and breakthroughs in the 
medical science will finally get us through, 
just like what we have seen in the ART field.

Currently, ‘IVF/ICSI’ is one of the most 
acceptable methods to treat infertility in 
patients. The success rate is higher over-time 
due to the technological advancements that 
improves the diagnosis and the ability to 
identify the cause of infertility.

This issue’s Tech Review will be talking 
about the ‘Embryo Transfer’, the crucial step 
of IVF. You will learn how important it is and 
how it contributes to the success rate. Up 
next, ‘Laboratory Quality Control’ of Jetanin 
IVF Clinic that is certified with international 
standards such as RTAC and JCI to ensure 
our accuracy and reliability of our lab results.

At Jetanin, we stand through the test of 
time with our non-stop improvements in 
terms of technology and service standards, 
achieving the international recognition.  
We aim to do our best in assisting people 
to establish a complete family they desire.  
Our COVID-19 preventive measures are also 
to ensure the safety of our patients, as it is our 
mission to contribute to our clients’ success 
and happiness. 

ขณะที่บุคลากรทางการแพทย ์และสาธารณสุข 

ได้ท�างานอย่างแข็งขัน เพื่อรับมือกับสถานการณ ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 อยู ่นั้น เราทุกคนสามารถมีส ่วนร่วม 
ในการป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้ด้วยการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  
และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่
เราคุ้นเคยนัก แต่สามารถร่วมกันสร้างให้กลายเป็น  
‘ความปกตใิหม่’ หรือ New Normal ได้ เราเชือ่ว่าแม้จะ 
ตกอยู่ในภาวะที่ยากล�าบากสักเพียงใด แต่ในที่สุด 
เราก็จะผ่านมันไปได้ในสักวัน เฉกเช่นเดียวกับที่
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยรักษาผู้มีบุตรยาก

ปัจจุบันการท�า ‘เด็กหลอดแก้ว’ เป็นทางเลือก 
ที่ได้รับการยอมรับการอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ในการใช้รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ที่นับวันจะมีอัตรา
ความส�าเรจ็สงูขึน้เรือ่ยๆ จากพฒันาการทางเทคโนโลยี
ที่ล�้าสมัย รวมไปถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่สามารถ 
วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุได้อย่างแม่นย�าขึ้นกว่า 

ในอดีต

บทความ Tech Review ฉบับนี้ จะพาคุณไป 
เรียนรู้เรื่อง ‘การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก’ 
อันเป็นหนึ่งในขั้นตอนส�าคัญของการท�าเด็กหลอดแก้ว 
ให้คุณได้เข้าใจว่าท�าไมจึงมีความส�าคัญและส่งผลต่อ

ความส�าเร็จ ตามมาด้วยเรื่อง ‘การควบคุมคุณภาพ
ในห้องปฏิบัติการ’ เจตนิน ไอวีเอฟ คลีนิกฯ ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหลายหน่วยงาน 
เช่น RTAC และ JCI ซึง่ช่วยรบัรองความถกูต้อง แม่นย�า 
น่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ที่ได้

และแม้กาลเวลาจะผันผ่าน แต่เจตนินยังคง 
ไม่หยุดยั้งการพัฒนา ทั้งทางเทคโนโลยีและยกระดับ
การบริการไปสู ่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการร่วมสร้างอนาคตอันสดใสให้แก่ทุกครอบครัว 
รวมไปถงึมาตรการรบัมอืกบัโควดิ-19 ให้ผูม้าใช้บรกิาร 
ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยตลอดระยะเวลา 

ที่เข้ารับบริการ เพราะประโยชน์และความสุขของ 
ผู้ใช้บริการคือปณิธานของเรา 

MEDICAL ADVANCEMENTS  
AND THE NEW NORMAL
พัฒนาการทางการแพทย์กับวิถีแห่งความปกติใหม่



ก ารย้ายตัวอ ่อนกลับเข ้าสู ่ โพรงมดลูกถือเป ็น 

ขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญ เนื่องจากเป็นขั้นตอน

สุดท้ายของกระบวนการท�าเด็กหลอดแก้ว ฉะนั้น

หากมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมที่ดี ก็จะท�าให ้

เพิ่มความส�าเร็จในการย้ายตัวอ่อนได้ ซึ่งการเตรียม 

ความพร้อมสามารถท�าได้ ดังนี้

ก่อนการย้ายตัวอ่อน

1. ประเมินความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกก่อนการย้าย 

ตัวอ่อน โดยการประเมินเยื่อบุโพรงมดลูกนั้น เบื้องต้นจะใช้ 
วธิกีารอลัตร้าซาวน์ โดยเยือ่บโุพรงมดลกูทีเ่หมาะแก่การฝังตวั  
ของตัวอ่อนจะมีความหนามากกว่า 8 mm และมีลักษณะ 

เป็น 3 ชั้น (triple line) รูป 1

2. การเลือกตัวอ่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก  
โดยทั่วไปตัวอ ่อนก ่อนที่จะฝ ังตัวในโพรงมดลูกจะมี 

การเจริญเติบโต โดยแบ่งเป็นระยะดังนี้ 
 Day 1 :  ระยะ 2PN
 Day 2-3 :  ระยะ cleavage เป็นระยะที่ตัวอ่อนแบ่ง

เป็นเซลล์ประมาณ 2-10 เซลล์
 Day 4 :  ระยะ morula ตัวอ่อนระยะนี้จะแบ่งเซลล์

จ�านวนมากขึ้น และรวมกันจนไม่สามารถแยกได้ว่ามีกี่เซลล์
 Day 5 :  ระยะบลาสโตซิส blastocyst ซึ่งเป็น 

ระยะสุดท้ายก่อนที่ตัวอ่อนจะฝังตัว ระยะนี้ตัวอ่อนจะฟัก

ออกจากเปลือกและพร้อมที่จะฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก 
ซึ่งในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพบว่า ไม่ใช่ตัวอ่อนทุกตัวที ่

เพาะเลีย้งจะสามารถเจรญิเตบิโตไปจนถงึระยะบลาสโตซสิได้

ฉะนั้น การย้ายตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิส (blastocyst) 
จึงมีโอกาสตั้งครรภ์สูงกว่าการเลือกใส่ตัวอ่อนในระยะอื่นๆ

นอกจากการเลอืกย้ายตวัอ่อนในระยะบลาสโตซสิจะเพิม่ 

โอกาสตั้งครรภ์แล้ว การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนที่ 

จะเลือกใส่กลับเข ้าไปในโพรงมดลูกก็จะยิ่งเพิ่มอัตรา 

หากแพทย์อัลตร้าซาวน์แล้วสงสัยว่าอาจจะมีภาวะ 

ความผิดปกติในโพรงมดลูกซึ่งจะมีผลกระทบต่อการฝังตัว 

ของตัวอ่อน เช ่น ติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในโพรงมดลูก  
หรือมีผังผืดในโพรงมดลูก เป็นต้น ก็ควรจะได้รับการตรวจ
เพิ่มเติมโดยการส่องกล้อง ในโพรงมดลูก (hysteroscopy) 
และหากพบความผิดปกติดังกล่าว ก็ควรรับการผ่าตัดแก้ไข
ก่อนท�าการย้ายตัวอ่อน
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ไม่ใช่ตัวอ่อนทุกตัว 
ที่เพาะเลี้ยงจะสามารถ
เจริญเติบโตไปจนถึง 
ระยะบลาสโตซิสได้ 
ฉะนั้นการย้ายตัวอ่อน 
ในระยะบลาสโตซิส  
จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ 
สูงกว่าการเลือกใส่ 
ตัวอ่อนในระยะอื่นๆ

ความส�าเร็จของการย้ายตัวอ่อนให้สูงขึ้นไปอีก เพราะ

จากงานวิจัยพบว่า ตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสนั้นไม่ได้มี

โครโมโซมปกตทิกุตวั บางตวักม็โีครโมโซมผดิปกต ิซึง่ตวัอ่อน 
ที่โครโมโซมผิดปกติเหล่านี้ถึงแม้จะมีคุณภาพดี ก็มักจะ 

ไม่ฝังตัวหรือหากฝังตัวได้ก็มักจะแท้ง เช่น เป็นท้องลม 

หรือทารกในครรภ์หัวใจหยุดเต้น เป็นต้น

ระหว่างที่ท�าการย้ายตัวอ่อน

1. ใช ้ยาเพื่อช ่วยลดการบีบตัวของมดลูกในระหว่าง 

การย้ายตัวอ่อน โดยปกติกล้ามเนื้อมดลูกจะมีรูปแบบ 

การบีบตัวเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของรอบเดือน  
โดยจะมีการบีบตัวน้อยที่สุดหลังไข่ตก เนื่องจากอิทธิพล 

ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (เป็นฮอร์โมนทีร่งัไข่สร้างหลงัจาก 
ไข่ตก) เพื่อเตรียมรับการฝังตัวของตัวอ่อน จากการศึกษา

พบว่าสตรทีีม่กีารบบีตวัของมดลกูมากจะมอีตัราการตัง้ครรภ์ 

หลังจากการย้ายตัวอ่อนต�่ากว่าสตรีที่การบีบตัวของมดลูก

น้อย เนื่องจากการบีบตัวของมดลูกอาจจะส่งผลให้ตัวอ่อน

ที่ย้ายเข้าไปหลุดออกมาได้ และยังพบว่าการให้ยาเพื่อลด

การบีบตัวของมดลูกในระหว่างการย้ายตัวอ่อนจะช่วยเพิ่ม 
อัตราการตั้งครรภ์ได้ในรายที่พบว่ามดลูกมีการบีบตัวมาก

2. EmbryoGlue คือ น�้ายาชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของ

โปรตีนที่ชื่อว่า Hyaluronan ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ซึ่งจะพบเป็นจ�านวนมากในเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่มี

การฝังตวัของตวัอ่อน ซึง่สารชนดินีจ้ะจบักบัตวัรบั (Receptor) 
ทีช่ือ่ CD44 ทีอ่ยูท่ีผ่วิของเยือ่บโุพรงมดลกู หลกัการคอื เมือ่เรา
ผสมน�้ายาชนิดนี้กับน�้ายาที่ใช้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่จะท�าการ

ย้ายกลบัเข้าสูโ่พรงมดลกู สาร Hyaluronan จะท�าการยึดตดิ 
กับเซลล์ของตัวอ่อนนั้นไว้ ซึ่งพอเราย้ายตัวอ่อนที่มีสารนี้

เข้าไปในโพรงมดลูกสารนี้ก็จะไปจับกับตัวรับ CD44 ที่ผิว

ของเยื่อบุโพรงมดลูกตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการ

ศึกษาพบว่า การใส่สาร Hyaluronan ในน�้ายาเพาะเลี้ยง 

ตัวอ่อนที่จะใส่กลับเข้าสู ่โพรงมดลูกจะท�าให้อัตราการ 

ตั้งครรภ์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ย้ายตัวอ่อนโดยไม่ได้ใส่

น�้ายาที่มีสาร Hyaluronan รูปที่ 2
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หลังจากที่ท�าการย้ายตัวอ่อน

1. ใช้ยาทุกชนิดตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 

ในรายที่เตรียมโพรงมดลูกโดยการใช้ยาฮอร์โมน เนื่องจาก

ว่าโดยปกตกิารตัง้ครรภ์ตามธรรมชาตจิะมฮีอร์โมนจากรงัไข่

ผลติออกมาเพือ่ใช้ในการพยงุการตัง้ครรภ์ แต่ในรายทีเ่ตรยีม 
โพรงมดลูกโดยการใช้ยาฮอร์โมนนั้นจะท�าให้รังไข่ไม่ม ี

การผลิตฮอร์โมนเหล่านี้ขึ้นมาเอง ฉะนั้นฮอร์โมนทั้งหมด 

ที่ใช้ในการพยุงการตั้งครรภ์จะมาจากยาฮอร์โมนที่แพทย์สั่ง  
การลมืใช้ยาจะท�าให้ระดบัฮอร์โมนในร่างกายไม่เพยีงต่อการ

พยุงการตั้งครรภ์และท�าให้แท้งได้

2. ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ตามปกติ เพราะจากงานวิจัย

พบว่าการนอนพักอยู่บนเตียงตลอดเวลาไม่ได้เพิ่มโอกาส 

ตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการท�างานหนัก 
ยกของหนัก หรือออกก�าลังกายหนัก

โดยสรุป ปัจจุบันนี้ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ท�าให้เรามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์สูงขึ้น 

หากเรามีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี 
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Embryo transfer is the last and the most important 
step of the IVF process. Good planning and 
preparations mean great chance of success for the 

transfer. Preparations can be done as follows:

Pre-Transfer Phase:

1. The receptivity of the endometrium is evaluated prior 
to the embryo transfer, mostly by an ultrasound scan. 
Endometrium appropriate for the implantation must 
be over 8mm thick and have a triple-line pattern1. If the 
ultrasound scan suggests any suspicious abnormalities 
in the uterus which may affect the implantation such as 
polyps, fibroids, or Asherman syndrome (adhesion in the 
uterus), etc., hysteroscopy will be performed to identify 
the abnormalities. If the abnormalities are confirmed to 
be problematic, the patient may need to undergo surgery 
before the embryo transfer.

2. The best embryo is selected for the transfer. 
Generally, the pre-transfer embryos have several stages of 
development as follows:

!Day!1!:! 2PN Stage
!Day!2-3!:! Cleavage Stage. It is when the embryos start 

to break down into 2-10 cells.
!Day!4!:! Morula Stage. The cells are multiplied in cluster 

that is hard to count individually.
!Day !5 !: ! Blastocyst Stage. It is the last stage of 

development before the conception. The embryo hatches 
from its shell and is ready to attach to the endometrium.

It is found that not all embryos can develop to the 
blastocyst stage. Therefore, selecting the embryo that has 
developed to a blastocyst will result in a better success rate 
than other stages.

Apart from selecting a blastocyst for the transfer 
that significantly increases the chance for a pregnancy, 
embryonic chromosome examination can boost the success 
rate even higher. Studies find that not all blastocysts 
have normal chromosomes. Blastocysts with abnormal 
chromosomes, albeit good quality, are unlikely to conceive 
or result in pregnancy loss such as blighted ovum and fetal 
death in utero (FDIU).

During-Transfer Phase:

1. Proper medication is given to relieve uterine contraction 
during the embryo transfer. Uterus muscle has a pattern 
of contraction based on the time of menstruation cycle. 
The least contraction occurs after the ovulation due to 
the influence of progesterone hormone secreted by the 
uterus to prepare itself for conception. Studies suggest that 
higher uterine contraction can result in a lower success  
rate for a pregnancy as it may cause the blastocyst to  
detach. It is also found that giving medication that helps 
reduce uterus contraction can increase the chance of a 
successful pregnancy in women with higher contraction.

2. Embryo Glue, a solution containing a protein called 
Hyaluronan that is naturally found in the endometrium 
during the conception, can bind to the receptor CD44 on 
the surface of the endometrium. When mixed with the 
culture for the selected embryo, Hyaluronan coats the 
embryo cells and helps it to attach with the receptor CD44 
on the endometrium as aforementioned. This technique 
increases the chance of a pregnancy compared to embryos 
transferred without Hyaluronan solution.2

Post-Transfer Phase:

1. The patient is required to strictly take prescribed 
medication, especially those who took hormone pills to 
prepare the endometrium. Normally, a natural pregnancy 
relies on the hormones secreted by the uterus, while 
a pregnancy with hormone-induced endometrium 
preparations cannot force the uterus to secret such 
hormones. Therefore, the hormones needed to maintain 
the pregnancy can only be obtained from the medication. 
Failure to follow the given prescription may result in 
pregnancy loss.

2. The patient can do routines as usual. Studies reveal 
that staying still in bed all the time does not increase the 
chance of a pregnancy. However, do not take on vigorous 
exercise or strenuous work.

In summary, the advancement in assisted reproduction 
technology allows for a higher chance for those who wish 
to have a baby. You only need to plan and prepare it well. 
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Infertility is a disease that affects the 
reproductive system.4 The World Health 
Organization(WHO) defines it as the 
failure to achieve pregnancy after 12 
months or more of trying to conceive 
without using contraceptives.5 For 
women over 35, a couple should see a 
doctor after trying to conceive for 6 
months.6

INFERTILITY 
IS NOT JUST A 

WOMAN’S PROBLEM

Medically Assisted Reproduction
Reproductive Surgery
Drug Treatment

More information please visit our website by scan QR code
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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/agefert ility.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 Hea lth 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



ถาม

สามีมีผลการตรวจการแตกหักของดี เอ็นเอ 

ของอสุจิไม่ค ่อยดี จะมีเทคนิคอะไรแนะน�า 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ไหมคะ

ตอบ

ในกรณีตรวจพบปัญหาภาวะมีบุตรยากที่เกิดจาก 

อสุจิมีสายดีเอ็นเอแตกหักนั้น สามารถแก้ไข 

เบื้องต้นด้วยการค้นหา รักษาหรือแก้ไขปัจจัย

ต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าว  
เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์ 
การใช้ยาบางชนิด การสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น 
และในขั้นตอนของการรักษาภาวะมีบุตรยาก 

ก็ยังสามารถเลือกใช ้เทคนิคการเตรียมอสุจ ิ

โดยวิธี MACS (Magnetic Activated Cell 
Sorting) เพื่อคัดแยกอสุจิที่ดีออกจากอสุจ ิ

ที่มีสายดีเอ็นเอแตกหัก และสามารถเลือกใช้

วิธี IMSI (Intracytoplasmic Morphologically 
Selected Sperm Injection) ซึ่งเป็นการใช้

กล ้องจุลทรรศน ์ก�าลังขยายสูงในการเลือก 

ตัวอสุจิเพื่อการปฏิสนธิ ซึ่งสามารถมองเห็น 

รายละเอียดในการคัดเลือกตัวอสุจิได้ดีกว่าวิธี  
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)  
ตามปกต ิและช่วยเพิม่โอกาสส�าเร็จของการรักษา

ได้ดียิ่งขึ้น

ถาม

การใส่ตวัอ่อนกลบัเข้าโพรงมดลกูแบบรบัประทาน

ฮอร์โมนเตรียมผนังมดลูกกับรอบธรรมชาต ิ 
วิธีไหนมีอัตราความส�าเร็จสูงกว่ากัน

ตอบ

จากการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการย้าย 

ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ระหว่างการเตรียม 

เยื่อบุโพรงมดลูกโดยใช ้ยาฮอร ์โมนกับรอบ

ธรรมชาติ พบว่าทั้งสองกลุ่มให้อัตราความส�าเร็จ

ของการตั้งครรภ์ที่ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถ

เลือกวิธีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกได้ตามความ

เหมาะสม โดยทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน  
เช่น การใช้ยาฮอร์โมนจะมข้ีอดใีนแง่ความยดืหยุน่ 
ในการก�าหนดวนัพบแพทย์และวนัย้ายกลบัตวัอ่อน 

มากกว่ารอบธรรมชาต ิในขณะทีร่อบธรรมชาตเิอง

ก็มีข้อดีส�าหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยาฮอร์โมน

และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของยาฮอร์โมน เป็นต้น

ถาม

ท�าเด็กหลอดแก้วและใส่ตัวอ่อนกลับโพรงมดลูก

มาหลายครัง้แต่ไม่ตัง้ครรภ์ จะมแีนวทางการรกัษา
อย่างไรบ้างเพื่อให้ตั้งครรภ์

ตอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการตั้งครรภ์

ภายหลังการย้ายตัวอ่อนนั้นมีหลายอย่าง เช่น 
ปัจจัยในด้านคุณภาพและ/หรือการมีโครโมโซม
ผิดปกติของตัวอ่อน ความผิดปกติของมดลูก

และฮอร์โมน ปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น การมีโรค
ประจ�าตัวเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น แพทย์จะต้องท�าการ

ทบทวนประวตักิารรกัษาเดมิของคูส่มรสแต่ละราย 
และท�าการตรวจประเมินเพิ่มเติม เช่น การตรวจ
คลื่นเสียงความถี่สูง การส่องกล้องตรวจภายใน

โพรงมดลูก การตรวจเลอืดเพือ่ประเมนิการท�างาน 

ของต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกัน อาจรวมถึง 

การตรวจโครโมโซมของคู ่สมรสหากพบว ่า 

ตวัอ่อนน่าจะมโีครโมโซมผดิปกตทิีไ่ด้รบัถ่ายทอด

มาจากบิดาหรือมารดา เป็นต้น จากนั้นแพทย์ 

จะน�าผลการตรวจทัง้หมดมาใช้ในการวางแนวทาง

การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น การผ่าตัด

แก้ไขความผิดปกติของโพรงมดลูก การตรวจ 

พันธุกรรมตัวอ่อน การให้ยาเพื่อรักษาความ 

ผดิปกตขิองระบบต่อมไร้ท่อและภมูคิุม้กนั เป็นต้น 
เพื่อให ้มีโอกาสส�าเร็จในการตั้งครรภ์สูงขึ้น 

ในการรักษาครั้งถัดไป

ถาม

ช่วงมีการระบาดโควิด-19 หญิงตั้งครรภ์ควรจะ

ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ

ตอบ

จากข ้อมูลขององค ์การอนามัยโลกพบว ่า  

ความเสี่ยงที่จะเกิดการป่วยจากการติดเชื้อ 
COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้แตกต่างจาก 

คนทีไ่ม่ตัง้ครรภ์ และมเีพยีง 1% ของหญงิตัง้ครรภ์

ที่ติดเชื้อที่จะมีอาการป่วยที่รุนแรง หน่วยงาน 

ป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา หรือ CDC  
ยังไม่มีข ้อมูลที่ชัดเจนในด้านผลเสียต่อการ 

ตั้งครรภ์จากเชื้อ COVID-19 แต่มีรายงาน 

การแท้งบตุรและทารกตายคลอดในหญงิตัง้ครรภ์

ที่มีการติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสชนิดอื่นๆ เช่น 
SARS, MERS

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการติดเชื้อ 

จากมารดาสู่ทารกในครรภ์ของ COVID-19 นั้น 

เกิดได้หรือไม่ ค�าแนะน�าในขณะนี้คือการป้องกัน

การติดเชื้อ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  
ล้างมอืบ่อยๆ หลกีเลีย่งการสมัผสัใบหน้า ตา ปาก 
เว้นระยะห่างกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการสัมผัส 

พืน้ผวิทีเ่สีย่งต่อการได้รบัเชือ้ ควรสวมใส่หน้ากาก
อนามยัและพบแพทย์เมือ่มอีาการทีส่งสยัว่ามกีาร

ติดเชื้อ เช่น มีไข ้ไอ หายใจหอบเหนื่อย เป็นต้น
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ตอบโดยนายแพทย์ปกป้อง ปานศรีแก้ว
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QUESTION
My husband has poor sperm DNA 
fragmentation. What techniques do you 
advise to increase our pregnancy rate?
ANSWER
The case of infertility problems caused 
by poor DNA fragmentation can be 
initially solved by figuring out the 
reasons behind it and fix such causes 
accordingly, such as smoking, infection 
in the reproductive system, certain 
medical prescription, exposure to high 
temperature or dangerous chemicals, etc. 
For IVF treatment, it is recommended that 
you opt for the Magnetic Activated Cell 
Sorting (MACS) that can separate healthy 
sperms from those with fragmented 
DNA strands. You can also choose to use 
the Intracytoplasmic Morphologically 
Selected Sperm Injection (IMSI) 
that carefully selects good sperms in 
the semen through microscope. This 
technique allows the operator to observe 
better details of sperms compared to the 
conventional Intracytoplasmic Sperm 
Injection (ICSI), thus better success rate.

QUESTION
Embryo transfer done with hormone-
induced endometrial receptivity or with 
natural ovulation has a better chance of 
success?
ANSWER
A comparative study to examine the 
results of embryo transfer performed 
on hormone-inducing endometrial 
receptivity and natural ovulation suggests 
that the success rates of the two techniques 
are no different. Patients can use either 
technique deemed most appropriate for 
their condition as both have pros and 
cons. Hormone-taking method allows for 
more flexibility in appointing a doctor and 
scheduling the date for embryo transfer, 
while natural ovulation is more suitable 
for those who need to avoid hormone 
pills, as well as saving cost.

QUESTION
I have tried IVF and embryo transfer 
multiple times without success. What’s 
your advice for better chance of success?
ANSWER
There are several factors affecting the 
success of conception after the transfer, 
such as quality and/or aneuploidy of 
the embryo, abnormality of uterus and 
hormones, as well as other health issues 
like congenital diseases involving the 
endocrine system, immunity system 
disorders, etc. The doctor needs to 
review previous treatment records of 
each married couple and may have to 
perform further examination such as 
an ultrasound scan, a hysteroscopy, a 
blood test to examine the functionality 
of endocrine and immunity systems, 
including chromosome check to see 
whether the wife or the husband that 
passes down the abnormality in embryo, 
etc. After consulting the results, the 
doctor will propose an appropriate 
treatment approach accordingly, such 
as an operation to fix the abnormality in 
uterus, embryo DNA testing, medication 
to cure the endocrine and immunity 
systems, etc. These procedures will 
increase the chance of success for your 
next treatment.

QUESTION
What should pregnant women do during 
the COVID-19 pandemic?
ANSWER
The World Health Organization has found 
that the risk of being infected with COVID-
19 for pregnant women are not different 
from non-pregnant women. In addition, 
there are only 1% of pregnant women 
infected with the virus developed serious 
illness that required medical attention. 
The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) in the USA still does 
not have any clear evidence regarding the 
adverse effects from COVID-19 infection 
during pregnancy. However, pregnancy 
loss, including miscarriage and stillbirth, 
has been observed in cases of infection 
with other related coronaviruses [SARS-
CoV and MERS-CoV] during pregnancy.

It is currently unknown whether 
COVID-19 infection can be transmitted 
from the mother to the unborn baby 
by other routes of vertical transmission 
(before, during, or after delivery). 
Nevertheless, your safest bait is to avoid 
infection at all cost. You should avoid 
traveling to high-risk areas, wash your 
hands frequently, avoid touching your 
face, eyes, and mouth with your hands, 
keep distancing from the others, and 
not touch any surface with infection 
risk, and so on. You should be wearing 
a surgical mask when going outside and 
consult a doctor if you develop suspicious 
symptoms like a fever, coughing, and 
breathing problems, etc.

Jetanin Journal // 11

QUESTIONS COMPILED BY PARINDA AOJANEPONG, HEAD OF COUNSELLING AND CO-ORDINATOR
รวบรวมค�าถามโดย คุณปริญดา อาวเจนพงษ์ หัวหน้าแผนกให้ค�าปรึกษาและประสานงาน



ก ารรักษาภาวะมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีมากมายที่ช่วย 

เพิม่โอกาสให้กบัคูส่มรสได้มบีตุรมากขึน้ ซึง่การเลอืกวธิี
ในการรกัษาจะขึน้กบัปัจจยัต่างๆ เช่น สาเหตุของภาวะ

มีบุตรยาก ระยะเวลาที่มีบุตรยาก อายุของคู่สมรส และปัจจัย 

แวดล้อมอื่นๆ โดยที่ผ่านมาได้มีวิทยาการทางการแพทย์ที่เข้ามา

ช่วยให้คู่สมรสสมหวังหลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่
การฉีดน�้ า เชื้ออสุจิ เข ้าสู ่ โพรงมดลูก ( Intrauter ine 

Insemination: IUI) เป็นเทคนคิการรกัษาภาวะมบีตุรยากทีใ่กล้เคยีง 
ธรรมชาติมากที่สุด โดยการฉีดน�้าเชื้ออสุจิของฝ่ายชายที่ผ่าน

การเตรยีมและคดักรองคณุภาพ ให้ได้อสจุทิีแ่ขง็แรง และเคลือ่นที่
ได้ดีจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่โพรงมดลูกฝ่ายหญิง เป็นการเพิ่ม

โอกาสให้อสุจิสามารถวิ่งไปปฎิสนธิกับเซลล์ไข่ได้ดีขึ้น เทคนิคนี้

ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับคู่สมรสที่อายุไม่มาก ฝ่ายหญิงไม่มีปัญหา

เรื่องท่อน�าไข่อุดตัน หรือมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบ

รุนแรง หรือฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องการหลั่งน�้าเชื้อออกมาแล้ว 

มีลักษณะเหนียว ซึ่งเป็นการขัดขวางอสุจิในการปฏิสนธิกับไข่1,2

แม้เทคนิค ICSI  
จะให้โอกาสการ 
ตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น  
แต่เทคโนโลยี 
การแพทย์ยังคงมี 
ความก้าวหน้าและ 
พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ 
ที่ช่วยเพ่ิมความ 
ส�าเร็จของการท�า 
เด็กหลอดแก้ว 
ให้สูงขึ้นอีก
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เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
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การท�ากิฟท์ (Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT)  
และซฟิท์ (Zygote Intrafallopian Transfer: ZIFT) การท�ากฟิท์เป็น

เทคนิคที่ต้องอาศัยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง เพื่อน�าเอา 

เซลล์ไข่และอสุจิที่ผ่านการเตรียมในห้องปฏิบัติการฉีดเข้าไปใน

ส่วนของท่อน�าไข ่ ซึ่งเป็นต�าแหน่งของการปฏิสนธิตามธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง วิธีนี้เหมาะส�าหรับฝ่ายหญิงที่ม ี

ท่อน�าไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง และฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิ 

ที่ค่อนข้างปกติ ส่วนการท�าซิฟท์นั้นมีความคล้ายคลึงกับกิฟท์ 
เพียงแต่จะน�าเอาเซลล์ไข่มาผสมกับตัวอสุจิในจานเพาะเลี้ยง

ภายในห้องปฏบิตักิาร เพือ่ให้เกดิการปฏสินธจินได้ตวัอ่อนในระยะ

ที่เรียกว่า Zygote ขึ้นมาก่อน และน�าตัวอ่อนนั้นย้ายกลับเข้าไป
ทางท่อน�าไข่ผ่านการผ่าตดัส่องกล้องทางหน้าท้อง โดยทัง้สองวธินีี้ 
ถือเป็นการรักษาภาวะการมีบุตรยากในยุคแรกๆ แต่ปัจจุบัน 

ไม่เป็นที่นิยมแล้ว เนื่องจากมีเทคโนโลยีของเด็กหลอดแก้วที่ให้

อัตราความส�าเร็จ และปลอดภัยมากกว่า3,4,5

การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (In Vitro 
Fertilization: IVF) เป็นเทคนิคที่มีการเจาะเก็บไข่ออกมา 

นอกร่างกายของฝ่ายหญงิ แล้วน�าเอาไข่ทีส่กุเตม็ทีแ่ละตวัอสจุขิอง
ฝ่ายชายมาวางในจานเพาะเลี้ยง แล้วปล่อยให้อสุจิกับไข่ปฏิสนธิ
กันเองจนได้เป็นตัวอ่อนภายในห้องปฏิบัติการ จากนั้นเซลล์ 

จะแบ่งตัวตามระยะต่างๆ เมื่อได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงในระยะเวลา 

ที่เหมาะสมแล้ว จึงน�าตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของ 

ฝ่ายหญงิ เพือ่ให้ฝังตวัและเจรญิต่อไปเป็นทารกในครรภ์ เทคนคินี ้
เหมาะส�าหรับฝ่ายหญิงที่มีปัญหาท่อน�าไข่ผิดปกต ิ มีภาวะเยื่อบ ุ

โพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือฝ่ายชายมีตัวอสุจิน้อยกว่าปกต ิ
เคลื่อนไหวได้ช้า หรือมีรูปร่างผิดปกติอยู่จ�านวนมาก6,7

การท�าอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)  
เป็นเทคนิคที่มีความนิยมมากในปัจจุบัน วิธีนี้จะใช้เข็มแก้ว 

ขนาดเล็กดูดเลือกอสุจิที่แข็งแรงเพียง 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข ่ 
1 ใบ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมา เทคนิคนี้จะเหมาะส�าหรับ

กรณีที่ฝ่ายชายอสุจิไม่สามารถผสมกับไข่ได้เอง หรือมีปริมาณ

อสุจิน้อยเกินไป 8

อย่างไรก็ตาม แม้เทคนิค ICSI จะเป็นที่นิยมและให้โอกาส 

การตั้งครรภ์ที่สูงมากขึ้นแล้ว แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังคง 

มีความก้าวหน้า และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความส�าเร็จ

ของการท�าเดก็หลอดแก้วใหส้งูขึน้อีก เทคนิคนี้ไดแ้ก่ การท�าอิมซี่
การท�าอิมซี่ (Intracytoplasmic Morphologically Selected 

Sperm Injection: IMSI) เทคนิคนี้คล้ายกับการท�า ICSI ต่างกันที่ 
ขั้นตอนการคัดเลือกอสุจิก่อนจะน�ามาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ คือ  

จะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก�าลังขยายเพิ่มขึ้นเป ็น 6,000-
12,000 เท่าในการคัดเลือกตัวอสุจิ ขณะที่การท�า ICSI จะใช้ 

กล้องจุลทรรศน์ที่มีก�าลังขยายเพียง 200-400 เท่า เท่านั้น  
ซึ่งในการใช้ก�าลังขยายที่สูงขึ้นจะท�าให้มองเห็นโครงสร้างบริเวณ

ที่ไม่สมบูรณ์ของอสุจิได้อย่างละเอียด สามารถมองเห็นช่องว่าง

ภายในส่วนหัวของอสุจิ (Vacuole) ได้ ซึ่งการพบว่ามี Vacuole 
ในเซลล์ มีโอกาสที่อสุจิตัวนั้นจะมีการแตกหักของสายพันธุกรรม 
(DNA fragmentation) ท�าให้ตัวอ่อนที่ผสมได้อาจจะไม่สมบูรณ์ 
ส่งผลต่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อน ดังนั้นการใช้เทคนิค IMSI นี้ 
จะสามารถหลีกเลี่ยงอสุจิลักษณะดังกล่าวได้ ส�าหรับการท�า IMSI 
เหมาะส�าหรับคู่สมรสที่ล้มเหลวในการรักษาด้วยการท�า ICSI  
หลายครั้ง หรือฝ่ายชายมีความผิดปกติทางด้านจ�านวน หรือ

คุณภาพของอสุจิ 9,10,11

จะเห็นได้ว่า มีข้อได้เปรียบของผู้ที่มีบุตรยากในยุคปัจจุบัน

มากขึ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยทีี่ก้าวไกล วิทยาการทางการแพทย์ 

ที่มีประสิทธิภาพ มีผู ้เชี่ยวชาญมากขึ้น และยังมีทางเลือก 

อีกมากมายที่จะมาช่วยแก้ปัญหาส�าหรับผู้มีบุตรยากให้สมหวัง 

ในการมีบุตรมากขึ้น 

แสดงภาพขยายตวัอสจุิ
ก�าลังขยาย 200 เท่า 
ในกล้องที่ใช้ท�า ICSI
Photo of sperms 
magnified 200 times 
with traditional ICSI 
microscope.

แสดงภาพขยายตัวอสุจิ 
ในกล้องที่ใช้ท�า IMSI 
ท�าให้สามารถมองเห็น 
Vacuoles บริเวณ 
ส่วนหัวอสุจิได้
Photo of sperms 
with IMSI microscope 
that vacuoles can be 
clearly seen.

Sperms  
with vacuole 
in the head

Normal 
sperm
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There are currently many new assisted 
reproductive techniques and technologies 
that give more hope to married couples who 

experience infertility problems. Different techniques 
are selected based on each couple’s issues, such as the 
causes, time, age, and other relevant factors. These 
technologies, which help make a lot people’s dreams 
come true, include:

Intrauterine Insemination (IUI): An assisted 
reproductive technique which most resembles the 
natural method. This technique injects the man’s 
semen, which has been prepared and screened for only 
sperms with good motility, into the woman’s uterus. 
This increases the chance for sperms to travel to the 
egg and fertilize. It is a simple technique suitable for 
young couples in which the woman does not have 
blocked fallopian tubes or severe endometriosis and 
the man does not have sticky semen, common causes 
for failed conception.1, 2

Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT) and 
Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT): GIFT is a 
technique that requires a laparoscopy to place sperm 
and eggs prepared in a lab into the fallopian tubes, 
allowing them to fertilize naturally in there. This 
technique is viable with a woman with at least one 
normal fallopian tube and a man with good quality 
sperm. ZIFT, on the other hand, albeit similar to GIFT, 
places the eggs that are already fertilized in a lab (or 
zygotes at this stage) in the fallopian tubes. These 
two techniques are early techniques in the assisted 
reproductive technology which see less popularity 

these days as there are more refined techniques such 
as IVF that yields a greater success rate and safety.3, 4, 5

In Vitro Fertilization (IVF): IVF is the process 
of fertilization by extracting eggs, retrieving a sperm 
sample, and then manually combining them in a 
laboratory dish. The embryos are left to develop into 
the appropriate stage before carefully selected and 
transferred to the uterus for further development into 
fetus. This technique is preferred for a woman with 
abnormalities in fallopian tubes or endometriosis and 
a man with inadequate sperm count, poor motility, or 
deformities.6, 7

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI): This is 
a popular technique that injects only the best sperm 
into the egg for fertilization. This technique is preferred 
for a case where the man’s sperm is unable to fertilize 
the egg naturally or the number of sperm is too low.8

Although ICSI is a technique that yields a very 
high success rate for a pregnancy, the advancement of 
medical technology continues to refine and improve 
the ART for even better results. Once of the examples 
is a technique called IMSI.

Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm 
Injection (IMSI): IMSI is an advanced version of ICSI 
where a high-powered microscope (6,000-12,000 
times) is used to select the best sperm which are then 
used in a traditional ICSI protocol (which normally 
uses only 200-400x microscope). This allows the 
sperm to be examined in greater detail, including the 
nucleus which contains the sperm’s genetic material. 
This technique can also detect vacuole sperm head,  
a characteristic that implies that the sperm has poor 
DNA fragmentation which causes failure in conception. 
Use of this method has resulted in higher pregnancy 
and delivery rates and lower abortion rates. IMSI is a 
good choice for anyone who has failed ICSI cycles in the 
past, and for couples who have a component of male 
infertility such as the number or quality of sperm.9, 10, 11

All these advancements in ART technology, as 
well as medical sciences and expertise, greatly benefit 
couples with infertility and offer multiple ways for them 
to be successful in having a baby. 

ADVANCED ART  
TECHNIQUES IN IVF
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ก ารคัดเลือกอสุจิส�าหรับใช ้ในเทคโนโลยีช ่วย

การเจริญพันธุ ์มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกอสุจิที่มี

คุณภาพดีออกจากน�้าอสุจิ ในน�้าอสุจิไม่ได้มี

สารอาหารเป็นส่วนประกอบเท่านั้น ยังมีตัวอสุจิที่คุณภาพ 

ไม่ด ีอสจุทิีต่ายแล้ว เมด็เลอืดขาว และเศษเซลล์อืน่ๆ ปะปน

อยู่จ�านวนมาก นอกจากนี้ยังมีสารอนุมูลอิสระ (Reactive 
oxygen species : ROS) และ Prostaglandins ที่สามารถ
พบได้ สารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในระดับดีเอน็เอของอสจุ ิโดยยบัยัง้กระบวนการ Capacitation  
ส่งผลให้ตวัอสจุไิม่สมบรูณ์ เสยีความสามารถในการปฏสินธไิป  
ส�าหรับสาร Prostaglandins เป็นตัวกระตุ ้นกล้ามเนื้อ 

ในมดลูกให้หดตัวในเพศหญิง หากมีมากเกินไปจะท�าให้

กล้ามเนื้อมดลูกขาดเลือด เกิดอาการปวดรุนแรงตามมา  

ดังนั้น การคัดเลือกอสุจิจะท�าให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพดี  
อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิสนธิ 

กับไข่ต่อไป

ปัจจบุนัมกีารคดัเลอืกสจุหิลายวธิ ีขึน้อยูก่บัคณุภาพและ

ปริมาณของอสุจ ิวิธีที่นิยมมีดังนี้
1. Swim up เป็นวิธีการคัดเลือกอสุจิตัวที่แข็งแรง  

โดยอาศัยความสามารถในการเคลื่อนที ่ ท�าให้แยกตัวอสุจ ิ

ทีแ่ขง็แรงออกจากส่วนอืน่ๆ การเตรยีมอสจุด้ิวยวธินีีท้�าให้ได้
อสจุทิีม่กีารเคลือ่นทีด่ ีพบเซลล์แปลกปลอมอืน่ๆ ได้น้อยมาก 
มักจะใช้วิธีนี้ในคนไข้ที่มีอสุจิเคลื่อนที่จ�านวนมาก

2. Gradient separation เป็นวธิกีารคดัเลอืกอสจุโิดยน�าไป 
ปั่นผ่านสารละลายที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน อสุจิที่มี

ชีวิตจะมีความหนาแน่นของเซลล์สูง สามารถตกตะกอน
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การคัดเลือกอสุจิ
ส�าหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์



ผ่านชั้นของสารละลายไปได้ อสุจิที่ตายแล้ว เม็ดเลือดขาว  
เศษเซลล์อืน่ๆ มคีวามหนาแน่นของเซลล์ต�า่ ท�าให้ไม่สามารถ
ผ่านชั้นของสารละลายได้

3. Simple washing เป็นการปั่นล้างอสุจิในน�้ายาด้วย 

แรงเหวี่ยงต�่าในเวลาสั้น วิธีนี้ไม่ได้เป็นการคัดเลือกอสุจิตัวที่ 
แข็งแรง มกัใช้ในกรณทีีค่นไข้มอีสจุจิ�านวนน้อยมากๆ เท่านัน้

นอกจากนี้ ยังมีวิธีคัดเลือกอสุจิด้วยเทคนิคใหม่ชื่อว่า 
Magnetic activated cell sorting (MACs) เป็นการคัดแยก 
อสุจิที่มีการตายของเซลล ์ (Apoptosis) ออกจากอสุจิปกต ิ 
โดยผ่านคอลัมน์แถบแม่เหล็ก วิธีนี้ท�าให้ได้อสุจิที่มีเยื่อหุ้ม

เซลล์สมบูรณ์ การท�างานของไมโทคอนเดรียปกติ ไม่มี

การตายของเซลล์ พบการแตกหักของดีเอ็นเอ (DNA 
fragmentation) ลดน้อยลง เมือ่น�าอสจุทิีไ่ด้จากการคดัเลอืก 

โดย MACS ไปผสมกับไข่พบว่า Fertilization rate และ  
Blast rate เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการคัดเลือกอสุจิด้วย 

วิธีอื่น ท�าให้เพิ่มโอกาสส�าเร็จในการรักษามีบุตรยาก วิธีนี้

แนะน�าในคนไข้ที่มีการแตกหักของดีเอ็นเอมาก มีค่า DFI 
(DNA fragmentation index) > 25% สามารถตรวจได้ด้วย 
Sperm DNA fragmentation test เนื่องจากกระบวนการ 
apoptosis มีความเกี่ยวข้องกับการแตกหักของดีเอ็นเอ

ของอสุจิ

ดังนั้น การเลือกวิธีคัดแยกอสุจิจึงมีความส�าคัญ 

ในขั้นตอนการรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสส�าเร็จในการรักษาภาวะ

มีบุตรยากต่อไป 

การคัดเลือกอสุจิ 
จะท�าให้ได้อสุจิ 
ที่มีคุณภาพดี  
อยู่ภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม 
พร้อมที่จะปฏิสนธิ
กับไข่ต่อไป

TECH REVIEW

Jetanin Journal // 17



TECH REVIEW

18 // วารสารวิชาการเจตนิน

Sperm selection for use in assisted reproduction 
techniques is performed to extract quality 
sperm from the semen which does not only 

contain nutrients for the sperm, but also bad-quality 
sperm, white blood cells, and many other cell particles. 
Moreover, the Reactive Oxygen Species (ROS) and 
Prostaglandins (PG) are also contained in the semen. 
Too much of ROS will result in sperm DNA damage as 
the capacitation process is disrupted and sperm is left 
without the ability to fertilize. Prostaglandins trigger 
muscles in female uterus to contract. Excessive amount 
of PG can cause reduced blood flow in uterus and sharp 
pain. Sperm selection, therefore, is meant to ensure 

the quality of sperm under a proper environment that 
is ideal for fertilization.

Sperm selection techniques vary based on the 
quality and the number of sperm. Common techniques 
are explained as follows:

1. Swim Up – By this technique, the sperms are 
selected on their motility and the capability to swim 
out of the seminal plasma. The swim up results in 
sperm with good motility and less contamination.  
It is preferred if the semen sample has a normal number 
of good sperms (spermatozoa).

2. Gradient Separation – By this technique, semen 
is centrifuged through solutions with different density 

Magnetic activated cell sorting (MACs)

Good quality 
sperm

Magnetic

Apoptotic 
Sperm 
(poor quality 
sperm)

ADVANCED SPERM SELECTION TECHNIQUES  
FOR ASSISTED REPRODUCTION
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level. Live sperms have high cell density and can pass 
through the solutions, while dead sperms, white blood 
cells, and other cell particles are suspended.

3. Simple Washing – By this technique, semen 
is diluted in a test tube, with a special solution of 
antibiotics and protein supplements. It is then placed in 
a centrifuge, a machine that spins around at extremely 
high speeds. It is preferred only when semen has a very 
small number of sperms.

In addition, a new technique ‘Magnetic-activated 
cell sorting’ (MACS) is a method that can separate 
sperms with apoptosis from good sperms through a 
magnetic field. This technique results in sperms with 

perfect cell membrane, normal mitochondria, no 
apoptosis, and reduced DNA fragmentation. Sperms 
separated with MACS are found to have a higher 
fertilization rate and blast rate, compared to other 
techniques. This significantly increases the success 
rate for assisted reproduction. This new technology is 
recommended for semen with high DNA fragmentation 
(DNA fragmentation index higher than 25%) which 
can be checked with Sperm DNA Fragmentation Test 
as apoptosis process is related to DNA fragmentation.

Therefore, selecting the right sperm-screening 
method is a crucial step in the treatment process, 
increasing the success rate for the patient. 
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Sperm selection, therefore,  
is meant to ensure the quality  
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environment that is ideal for 
fertilization.



เ พือ่การคดัเลอืกตวัอ่อนทีด่ทีีส่ดุ การตรวจคดักรองโครโมโซม
ตัวอ่อน หรือ Preimplantation Genetic Testing for 
Aneuploidy (PGT-A) นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ 

การท�า IVF ประสบความส�าเร็จ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ 
ได้บุตรที่ร่างกายปกติสมบูรณ์ และลดความเสี่ยงจากการแท้ง 

อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม

Preimplantation Genetic Testing  
for Aneuploidy คืออะไร?
Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A)  
หรือชื่อเดิม Preimplantation Genetic Screening (PGS)  
เป็นการตรวจหาความผิดปกติของจ�านวนโครโมโซมตัวอ่อน  
เพื่อช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อนก่อนการใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก

PGT-A ช่วยเพ่ิมความส�าเร็จ 
ในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?
ในแต่ละเซลล์ของตัวอ่อนประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่  
(46 แท่ง) การเพิ่มหรือขาดหายของโครโมโซมบางแท่งหรือ 

เพียงแค่บางส่วนนั้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน  
อาจส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวที่ผนังมดลูก ฝังตัวแล้วแท้ง  
หรือคลอดมาเป็นเด็กที่มีความผิดปกติ เช่น เด็กที่มีอาการดาวน์
หรือเป็นโรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) ซึ่งเป็นภาวะ

โครโมโซมผดิปกตทิีพ่บไดบ้อ่ยที่สดุ1 และมกัพบในคณุแม่ทีม่อีาย ุ
35 ปีขึน้ไป โรคดาวน์ซนิโดรมเกดิจากความผดิปกตขิองโครโมโซม
แท่งที่ 21 ซึ่งมีจ�านวนเกินมาจากปกติหนึ่งแท่ง (Trisomy 21)  
เด็กที่มีอาการดาวน์จะมีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกายและ 

สติปัญญา ดังนั้น การคัดเลือกเอาตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกต ิ

ในการใส่กลับจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว ให้คุณพ่อ 

คุณแม่มั่นใจได้ว่าจะได้บุตรที่ปกติ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน 
แค่เซลล์จากตัวอ่อนเพียง
เล็กน้อยก็สามารถวิเคราะห์
ความผิดปกติของโครโมโซม
ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
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เพ่ิมอัตราความส�าเร็จในการท�า IVF
ด้วยการตรวจคัดกรองโครโมโซม

คุณปวรรัตน์ ปฏิพิพัฒน์, นักวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | Pawonrat Patipipat, Scientist, Genetics Laboratory



รูปที่ 1 : จ�านวนโครโมโซมปกติ 23 คู่ (46 แท่ง) (Human karyotype)
รูปที่ 2 : จ�านวนโครโมโซมผิดปกติคู่ที่ 21 มีโครโมโซมเกินมาหนึ่งแท่ง
หรือ Trisomy 21 (Down syndrome karyotype)

การตรวจคัดกรองโครโมโซม ช่วยเพิ่มอัตราความส�าเร็จ 

ได้อย่างชดัเจนในกลุม่คูแ่ต่งงานทีม่บีตุรยากและกลุม่ทีม่กัประสบ

ความล้มเหลวในการตัง้ครรภ์ เช่น กลุม่คูแ่ต่งงานทีฝ่่ายหญงิมอีาย ุ
35 ปีขึน้ไป เนือ่งจากความผดิปกตขิองจ�านวนโครโมโซมมกัเกดิขึน้ 
ในไข่และจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงมีอายุมากขึ้น กลุ่มที่
เคยล้มเหลวจากการท�า IVF กลุ่มที่เคยมีประวัติการแท้งมาแล้ว

หลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ และกลุ่มที่เคยมีประวัติคลอดบุตร

ที่มีโครโมโซมผิดปกติ2

เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจ PGT-A
ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน แค่เซลล์จากตัวอ่อนเพียงเล็กน้อย

ก็สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมได้ภายในเวลา 

อันรวดเร็ว Next Generation Sequencing technology หรือ 
NGS เป็นเทคโนโลยีที่นิยมน�ามาใช้ในการตรวจพันธุกรรมของ

ตัวอ่อนมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถตรวจโครโมโซมทั้งหมดได ้

ในคราวเดียว อีกทั้งยังให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความละเอียด 

และแม่นย�าสูง สามารถมองเห็นความผิดปกติของโครโมโซม

ได้แม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนขนาดเล็ก และยังมั่นใจได้ว่าผลที่ได้ 

มีความถูกต้องสูงถึง 99.9%3

การตรวจคดักรองโครโมโซมด้วยเทคโนโลยี NGS ยังสามารถ
ลดความเสี่ยงจากการแท้งและความผิดปกติของทารกที่เกิดจาก

ภาวะโมเซอิก (Mosaic)4 หรือภาวะที่เซลล์ของตัวอ่อนมีจ�านวน

โครโมโซมแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในระหว่าง 

การแบ่งเซลล์ ท�าให้ตัวอ่อนมีทั้งเซลล์ที่มีจ�านวนโครโมโซมปกติ

และผิดปกติอยู่ปนกัน มีรายงานว่า 1% ของเด็กที่เป็นโรคดาวน์
ซินโดรมเกิดจากภาวะโมเซอิก5 โดยที่อาการของโรคขึ้นอยู่กับ

จ�านวนหรือสัดส่วนของเซลล์ที่ผิดปกติ

เทคโนโลยี NGS ที่เจตนินน�ามาเปิดให้บริการตรวจคัดกรอง
โครโมโซมตวัอ่อนเป็นระบบควบคมุอตัโนมตัทิีท่นัสมยั มมีาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันทั่วโลก ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า 

จะได้รบัการตรวจทีม่คีวามถกูต้อง รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

ขั้นตอนการท�า PGT-A

Embryo transfer
ใส่ตัวอ่อนที่ผ่านการตรวจคัดกรอง

โครโมโซมแล้วกลับเข้าสูโ่พรงมดลกู 

หรือเลือกแช่แข็งเฉพาะตัวอ่อนที่มี

จ�านวนโครโมโซมปกติเก็บไว้ส�าหรับ

การใส่กลับในอนาคต

Embryo Selection
เลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด 

ส�าหรับการใส่กลับ

Embryo biopsy
ท�าการดึงเซลล์จากตัวอ่อน 

(Embryo biopsy) เพื่อน�าไปใช้ 

ในการตรวจคัดกรองโครโมโซม

PGT-A with NGS technology
ตรวจคัดกรองโครโมโซม 

จากเซลล์ของตัวอ่อนได้ 

ภายในเวลาอันรวดเร็ว

In Vitro Fertilization (IVF)
การตรวจคัดกรองโครโมโซม 

เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ

ท�าเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF
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To select the best embryo for 
transfer, Preimplantation 
G e n e t i c  Te s t i n g  f o r 

Aneuploidy (PGT-A) is an embryo 
selection tool which increases 
IVF success rate. PGT-A results in 
higher pregnancy rates, reduces 
miscarriage rates and successful of 
healthy baby.

What is Preimplantation 
Genetic Testing for 
Aneuploidy?
Preimplantation genetic testing for 
aneuploidies (PGT-A), previously 
termed preimplantation genetic 
screening (PGS) is a genetic test 
that determine the number of 
chromosome in embryo. PGT-A 
can identify chromosomally normal 
embryos for embryo transfer.

Figure 1 : Normal 23 pairs 
of chromosomes (for a total 
of 46) (Human Karyotype)

Figure 2 : Abnormal 
chromosome number, 
with the 21st pair being a 
trisomy 21 (Down Syndrome 
Karyotype)

Preimplantation Genetic Testing 
for Aneuploidy (PGT-A) is an 
embryo selection tool which 
increases IVF success rate.
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How does PGT-A 
increase the success 
rate of pregnancy?
In an embryo, each cell contains 
23 pairs of chromosomes (46 total 
chromosomes). In case an embryo 
has extra or missing chromosome 
even partially (aneuploidy) is 
unlikely to implant in the uterus. 
If it implants, there is a chance of 
miscarriage or having a baby with 
genetic disorder such as Down 
syndrome. Down syndrome is 
the most common known cases 
of genetic disorder. It is caused 
by an extra copy of chromosome 
21 (Trisomy 21). Woman has a 
chance to have a baby with Down 
syndrome or another chromosome 
abnormality if she is older than 
35. Most children with Down 
syndrome have physical and 
intellectual disabilities. Thus, 
using PGT-A in the IVF treatment 
has been a practical option to avoid 
the birth of affected children.

PGT-A can improve IVF success 
rates, especially in infertile patients 
and patients with a history of failed 
treatments such as women over the 
age of 35 (advanced maternal age) 
which is chromosome aneuploidy 
rate in eggs increases after the age 
of 35, patients with prior recurrent 
implantation failures, patients with 
prior recurrent miscarriages and 
prior child with a genetic disorder.2
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PGT-A with NGS 
technology
Next Generation Sequencing 
(NGS) is the most commonly 
used technology for PGT-A . 
NGS is the rapid technique that 
requires only one or a few cells of 
each embryo for comprehensive 
chromosome screening. It also has 
a high resolution which can detect 
partial chromosome (deletions/
duplications) aneuploidy with a 
high level of accuracy (99.9%).3

In addition, NGS can detect 
mosaicism which occurs when 
two or more embryonic cells with 
different chromosome number  
are present within the same 
embryo. Mosaicism is caused by 
an error in cell division. It may 
result in miscarriage or baby born 
with health issues. Approximately 
1% of Down syndrome children  
are mosaics.5 The severity of 
mosaic Down syndrome symptoms 
is depend on the percentage of 
abnormal cells.

At Jetanin, we perform PGT-A 
using the latest NGS automation 
system that is a standard technology 
and widely used in nowadays. 
Thus, you will get a fast, accurate 
and effective testing service from 
our PGT-A.

PGT-A process

Embryo Transfer 
Embryo is selected for transfer  
or can be frozen for later use.

Embryo Selection
The best embryo is selected  

for embryo transfer.

Embryo Biopsy
Embryonic cells are collected 

from embryos for PGT-A analysis.

PGT-A with NGS Technology
PGT-A is performed via Next Generation  

Sequencing technology.

In Vitro Fertilization (IVF)
Embryos are produced using IVF.

Jetanin Journal // 23

TECH REVIEW



ป
ระสิทธิภาพและคุณภาพ ความถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็ว 
คุ้มค่า และความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์ 
รวมทั้งความสามารถทางห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง

มาตรฐานตามระบบสากล มักจะเป็นสิ่งแรกที่แพทย์ พยาบาล 
ผู้ป่วย ค�านึงถึงก่อนที่จะเลือกใช้บริการ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินฯ ได้รับการรับรองความสามารถ

ทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 จากส�านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และได้รับ
การรับรอง ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems 
(Thailand) Limited และในส่วนของ เจตนิน ไอวีเอฟ คลีนิกฯ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 
Accreditation standards for Ambulatory Care) และ RTAC 
(Reproductive Technology Accreditation Committee: Fertility 
Society of Australia)

การจะท�าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย�า 
น่าเชื่อถือ จึงจ�าเป็นต้องมีการน�ากระบวนการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และการประเมนิคณุภาพ (Quality Assessment) 
มาใช้

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จะเป็น 

การประกันคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นที่ยอมรับได ้ 
เริม่ตัง้แต่การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ การเลอืกวธิกีารตรวจวเิคราะห์ 
ที่เหมาะสม การประมวลผล และการรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยผู้ตรวจวิเคราะห์ต้องผ่าน 

การฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีการดูแลบ�ารุงรักษา 

และสอบเทียบเครื่องมืออย่างสม�า่เสมอ มีการตรวจติดตามและ

การทบทวนระบบคุณภาพอยู่เสมอ

วิธีการตรวจวิเคราะห์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ห ้อง 

ปฏิบัติการเลือกมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้ท�าการพิสูจน์และ

ยอมรบัว่ามคีวามถกูต้องมปีระสทิธภิาพ (Validate) ก่อนทีจ่ะน�ามา 
ท�าการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย�า เหมาะสม 

ที่ให้บริการ และกระบวนการตรวจวิเคราะห์สามารถค�านวณ 

ค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ในกรณีที่แพทย์ต้องการทราบ

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในห้องปฏิบัติการ

เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลการตรวจ

วิเคราะห์ที่รายงานจากห้องปฏิบัติการ ว่ามีความถูกต้อง แม่นย�า 
แพทย์สามารถน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการวนิจิฉยัโรคหรอืการตดัสนิใจ 

ให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง การควบคุมคุณภาพ แบ่งได้เป็น  
2 ลักษณะ คือ

1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality control) 
เป็นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจ�าวัน

2. การควบคุมคุณภาพภายนอก (External quality control) 
เป็นการเข้าร่วมในแผนการทดสอบความช�านาญกับองค์กรที่มี

เกณฑ์มาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับ

ในส่วนการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการเจตนินนั้น 

เรามีการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

1. มกีารควบคมุคณุภาพประจ�าวนั มกีารตรวจสอบความพร้อม 
ของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ท�า Preventive 
maintenance ตรวจวดัอณุหภมูแิละความชืน้ ส�าหรบัห้องปฏบิตักิาร 

การจะท�าให้ผลการตรวจ 
วเิคราะหม์คีวามถกูตอ้ง แมน่ย�า  
น่าเชื่อถือ ต้องมีการน�า
กระบวนการควบคุมคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพมาใช้

ปัจจุบัน วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีล�้าสมัยมากขึ้น
หนว่ยงานตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นสุขภาพตา่งแขง่ขนักนั 
ดา้นเทคโนโลยแีละยงัตอ้งพยายามยกระดบัมาตรฐาน
การใหบ้รกิารใหด้ขีึน้สู่ระดบัมาตรฐานสากล เชน่ ระบบ 
ISO 9001:2015, HA, ISO 15189:2012, JCI, RTAC 
เพ่ือให้ได้เป็นตัวเลือกระดับต้นๆ ส�าหรับผู้ใช้บริการ
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จากผู้ป่วย ส�าหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ

ภายนอก (External quality control) โดยการเข้าร่วมแผน 

การทดสอบความช�านาญกับองค์กรที่มีเกณฑ์มาตรฐานซึ่งได้รับ

การยอมรับ เช่น Randox International Quality Assessment 
Scheme (RIQAS) Immunoassay program โดยท�าการทดสอบ 
ฮอร์โมน ก�าหนดความถี่ของการทดสอบทุก 2 สัปดาห์

5. เรายังมีการควบคุมเอกสารคุณภาพต่างๆ โดยการจัดท�า 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษร

6. มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งส�าหรบักจิกรรมในห้องปฏบิตักิาร 
ครอบคลุมทุกด้าน

7. มีการก�าหนดตัวชี้วัดคุณภาพของห้องปฏิบัติการ (KPI)
8. นอกจากนี้เรายังเน้นเรื่องการรักษาความลับข้อมูลของ 

ผู้ใช้บริการเป็นส�าคัญ

จากการควบคุมคุณภาพที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการตรวจ
วเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพมคีวาม

จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการรักษาพยาบาล ท�าให้

เกิดความพึงพอใจทั้ง แพทย ์พยาบาล ผู้ป่วย ในการให้บริการ 
ของห้องปฏบิตักิาร และผูป้ฏบิตังิานเองกม็คีวามมัน่ใจ ภาคภมูใิจ 
ในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ท�าให้มีก�าลังใจที่จะพัฒนา

งานบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เลี้ยงตัวอ่อนจัดเป็นเขตสะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน

ให้เหมาะสม มีการควบคุมความดันในห้องให้สูงกว่าความดัน

ภายนอก มีระบบถ่ายเทอากาศและกรองอากาศด้วย Hepa 
filter ตรวจสอบความสะอาดโดยท�า sterility test และควบคุม
ค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: 
VOCs) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มีการควบคุมคุณภาพน�้ายาและอุปกรณ์ ตั้งแต่ขั้นตอน

การรับน�้ายาและวัสดุอุปกรณ์ มีการตรวจสอบใบ Certificate of 
analysis (COA) ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพของตัวอ่อน

จะมีการทดสอบ Sperm Survival test / LAL test (Limulus 
Amoebocyte Lysate) ก่อนน�ามาใช้

3. การควบคุมคุณภาพบุคลากร บุคลากรในห้องปฏิบัติการ 

ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับการฝึกอบรมทักษะต่างๆ  

ให้มีความเชี่ยวชาญมีการประเมินความสามารถเป็นประจ�าและ 

มีการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ อยู่เสมอ

4. เรามีการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality 
control) ส�าหรบัประเมนิคณุภาพผลการตรวจวเิคราะห์ประจ�าวนั 
ควบคุมคุณภาพจากผลการทดสอบสารควบคุม โดยการก�าหนด 
หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการยอมรบัได้ และยอมรบัไม่ได้  
ของผลการตรวจสารควบคุมและผลการตรวจของสิ่งส่งตรวจ

With modern technological advancement, health-service 
institutions are competing to stand out among the lots 
featuring cutting-edge technologies and a higher level 
of service standards that comply with international 
standards such as ISO 9001:2015, HA, ISO 15189:2012, 
JCI, RTAC, etc.

Quality, efficiency, accuracy, precision, speed, cost-
effectiveness, and reliability of the results, as well as 
the internationally certified capability of the laboratory, 

play an important role in decision-making of physicians, nurses, 
and patients to consult with a certain laboratory. Currently, 
Jetanin’s laboratory capability are certified ISO 15189:2012 and 
ISO 15190:2003 standards by the Bureau of Laboratory Quality 
Standards, Department of Medical Sciences, ISO 9001:2015 
standard by United Registrar of Systems (Thailand) Limited. 
Jetanin’s IVF Clinic is certified by JCI (Joint Commission 
International Accreditation standards for Ambulatory Care) 
and RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee: 
Fertility Society of Australia).

To make sure our lab results are always accurate and reliable, 
we have adopted the Laboratory Quality Assessment and Quality 
Control procedures. 

Quality Assessment aims to ensure the acceptable quality 
of our lab results. It starts from the sample collection, lab 
testing method selection, processing, to result reporting.  
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The lab scientists must be certified and possess all 
necessary skills. The lab equipment must be maintained 
to ensure its functionality on a regular basis. All 
processes must always be monitored and reviewed.

Lab testing methods and equipment in use at 
Jetanin’s Laboratory have been proven for their validity 
to ensure that our clients will always receive the most 
accurate and reliable lab results. Our testing processes 
allow the doctors to examine the uncertainty of 
measurement value if deemed necessary.

Quality Control in our laboratory is a system 
designed to ensure the accuracy and precision of the 
results delivered from the lab, so that the doctors 
can rely on them for further diagnosis or treatment 
decision-making. Quality Control procedures are 
separate into 2 parts:

1. Internal Quality Control – performed by daily 
quality control.

2. External Quality Control – performed by 
participating in expertise examination held by 
institutions recognized for quality standards.

Jetanin’s Laboratory Quality Control is conducted 
as follows: 

1. Quality control is performed daily, proactively 
checking the functionality of the laboratories, 
equipment, and tools as preventive maintenance. 

Humidity and temperature are checked. Our Assisted 
Conception Unit is a sterile zone that is temperature-
controlled and has positive pressure (pressure greater 
than that of the surroundings). The air ventilation 
system is equipped with HEPA filters. Sterility test 
is performed to ensure the appropriate environment 
and control the value of Volatile Organic Compounds 
(VOCs) in acceptable levels. 

2. The quality control over reagents and equipment 
is performed from the reception of such supplies to 
ensure the Certificate of Analysis (COA) is checked. 
Any equipment that can affect the quality of embryos 
will be tested with Sperm Survival test and/or LAL test 
(Limulus Amoebocyte Lysate) prior use.

3. The quality control over laboratory staff is to 
ensure that all personnel operating in the laboratories 
are qualified and are regularly trained to improve their 
expertise. 

4. Our Internal Quality Control is performed 
to assess daily test results. Criteria are set to assess 
the quality of the results with clear instructions on 
acceptable and unacceptable parameters regarding 
testing on controlled substances and specimen 
collected from the patients. Quality control on testing 
equipment and external quality control are performed 
by participating in expertise tests held by acknowledged 
institutions such as Randox International Quality 
Assessment Scheme (RIQAS) Immunoassay program, 
testing hormones on a biweekly basis. 

5. We have quality control over documents by 
providing work instructions regarding the testing 
processes.

6. Risk management on every parameter of 
laboratory activity.

7. There are KPIs to track performance of 
laboratories.

8. Client confidentiality is our top priority. 
All quality management mentioned above 

apparently suggests that we see utmost importance of 
laboratory testing quality and efficiency which greatly 
benefit medical treatment. We aim to please both 
medical staff and clients alike with reliable laboratory 
testing, while promoting self-esteem and pride in our 
operators working in the lab so that they will continue 
to improve their work and increase efficiency in the 
process. 

LABORATORY QUALITY CONTROL
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เ  สียงสดใสผ่านสายโทรศัพท์ของคุณณัฐธิดา พฤกษ์สถาพร 
หรือ “คุณฟ้า” ที่บอกเล่าประสบการณ์ความสมหวัง 

ผ่านบทความ Based on True Stories ให้กับเราฟังว่า  
เธอเป็นคนกรุงเทพฯ แต่งงานกับคุณกฤษฎา หาญศุภลักษณ์  
แล้วย้ายครอบครัวไปท�าธุรกิจที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตั้งแต ่ 
พ.ศ. 2555 และตั้งใจมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนครอบครัว

ทั่วไป ก่อนจะมาสมหวังที่เจตนิน
“ตอนนั้นคิดว่าไม่รีบ แต่ผ่านไป 2-3 ปี จนรู้สึกว่าท�าไม

ไม่มีสักที ก็เริ่มนับวัน เริ่มไปปรึกษาหมอที่เชียงราย ตัวเอง 

เป็นคนประจ�าเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว จึงลองไปอัลตร้าซาวด ์
ฉดียากระตุ้นรงัไข่ และกอ่นหน้านั้นกเ็คยไปตรวจกบัโรงพยาบาล

เอกชนที่กรุงเทพฯ เคยฉีดสีดูท่อรังไข่ว่าตันไหม ผลทุกที่บอกว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคู่ จนเพื่อนของแฟนแนะน�ามาว่า... ดีที่สุด
ก็ต้องไปท�าที่เจตนิน” คุณฟ้า กล่าวกับเรา

ในที่สุด... ก็เจอ

หลังจากพยายามหาสาเหตุและทางรักษาภาวะผู ้มีบุตรยาก 

ที่เชียงรายแต่ยังไม่เห็นผล คุณฟ้าและคุณกฤษฎาจึงเดินทาง 

เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรักษาที่โรงพยาบาลเจตนินทันที

“เราไม่อยากรอแล้ว พอมาที่เจตนินก็ขอคุณหมอผู้หญิง  
เลยได้พบกับ พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย คุณหมอเริ่มจาก

การท�า IUI ก่อน แต่ยังไม่ส�าเร็จ คุณหมอเลยให้เว้นไว้ก่อน  
แล้วท�า IUI ใหม่ ซึ่งครั้งที่สองนี้เราขอท�า ICSI ไปเลย แต่ตอน 
อัลตร้าซาวด์อีกทีคุณหมอก็พบว่า ผนังมดลูกเราหนาผิดปกติ”

ในขั้นนี้คุณหมอปิยพันธ์จึงได้นัดส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก 
(Hysteroscopy) คุณฟ้าในเย็นวันนั้นทันที และพบว่ามีเนื้องอก

ในเยื่อบุโพรงมดลูก ท�าให้ผนังมดลูกไม่เรียบ ส่งผลต่อการฝังตัว 
ของตัวอ่อน หรือหากตัวอ่อนฝังตัวแล้วก็อาจได้รับสารอาหาร 

ไม่เพียงพอ ท�าให้เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ได้

“ในที่สุดก็เจอสาเหตุสักที ดีใจและประทับใจมาก คุณหมอ

ละเอียดมาก ตอนรักษาเอาเนื้องอกออกแล้ว คุณหมอก็ให้ลอง

วิธีธรรมชาติก่อนท�า ICSI แต่น้องก็ยังไม่มา”
คุณหมอจึงได้ท�า “เด็กหลอดแก้ว” หรือ ICSI ซึ่งเป็นวิธีการ

ปฏิสนธินอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ ก่อนฉีดตัวอ่อนเข้าฝังตัว 

ในมดลูกให้กับคุณฟ้า ดูเหมือนการท�า ICSI ครั้งแรกจะสมใจหวัง 
แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ก็พบว่าน้องหยุดการเจริญเติบโต

“ตอนนัน้รูส้กึเฟล (fail) ดาวน์ (down) สดุๆ กลวัว่าคร้ังต่อไป 
จะเป็นอีก คุณหมอจึงให้พักก่อน เราก็ยังไม่ท้อนะแต่ก็รู้สึกกลัว 
ไปเลย แฟนก็ให้ก�าลังใจ ยิ่งตอนหลุดไปครั้งแรก เขาบอกว่า 

ไม่ส�าเร็จรอบแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ส�าเร็จตลอดไป”

ก้าว... ข้ามความกลัว

“ทีนี้พอท�าครั้งที่ 2 ก็ติดเลย”
“ตอนรักษาที่เชียงราย เราต้องทั้งกิน ทั้งฉีดยากระตุ้นรังไข่ 

แรกๆ ก็กลัว ต้องให้แฟนฉีดให้ แต่ตอนนี้ฉีดเองจนไม่กลัวแล้ว 
มาเจอที่รู้สึกโหดสุดๆ ก็คือการเหน็บฮอร์โมนเช้า กลางวัน เย็น 
เพื่อเลี้ยงฮอร์โมนไว้หลังใส่ตัวอ่อน เหน็บยาอยู่ 3 เดือน แล้วเรา

คุณณัฐธิดา พฤกษ์สถาพร  อายุ 34 ปี
MRS. NATTIDA PRUAKSATHAPORN  Age 34 Years
คุณกฤษฎา หาญศุภลักษณ์  อายุ 41 ปี
MR.KRITSADA HANSUPHALAK  Age 41 Years
ด.ช.ธนทร หาญศุภลักษณ์  อายุ 2 ปี
TANATORN HANSUPHALAK  Age 2 Years
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BASED ON TRUE STORIES

‘ลูก’ คนนี้ที่รอคอย
THE LONG-AWAITED ‘CHILD‘



ก็ผ่านมันมาได้”

“ทุกครั้งที่ไปซาวด์ก็ยังกล้าๆ กลัวๆ พอซาวด์เรื่อยๆ  
ได้เห็นหน้าลูกก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก พยายามมานาน ล�าบาก

มากจริงๆ ตอนนี้มันชื่นใจมาก”
ในที่สุดคุณฟ้าก็ได้คลอด “น้องกวิน” หรือ ด.ช.ธนทร  

หาญศุภลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 2 ขวบ อยู่ในวัยก�าลังซน ก�าลัง 
น่ารัก สมดังใจหวัง คุณฟ้าเล่าว่า นอกเหนือจากสามีและ

ครอบครัวที่คอยเป็นก�าลังให้แล้ว คุณหมอปิยพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่ง

ก�าลังใจส�าคัญ

หลังจากการรักษาในครั้งนั้น คุณฟ้าก็ตั้งใจจะไปท�า ICSI ลูก
คนทีส่องอกีครัง้ แต่มเีรือ่งทีน่่ายนิดตีามมา นัน่คอืคณุฟ้าสามารถ

ตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้โดยวิธีธรรมชาติ โดยมีก�าหนดคลอด 

เดือนตุลาคมนี้

“ถ้าไม่ได้ส่องกล้องกไ็ม่รูส้าเหตทุีแ่ท้จรงิเลย จดุเริม่ต้นมาจาก
ความละเอียดของคุณหมอล้วนๆ ที่ท�าให้เรามีวันนี้”

ตลอดระยะเวลาที่ให้สัมภาษณ ์ เสียงของคุณฟ้ายังคงสดใส 
แทรกเสียงหัวเราะอยู่เสมอ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความสุข ความอบอุ่น 
และพลอยยิ้มยินดีให้กับครอบครัวนี้ไปด้วย และแน่นอนว่า 

หนึ่งในเหตุผลของเสียงหัวเราะนี้ จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก

ความสุข ความสมหวัง จากการม ี “ลูก” มาเติมเต็มครอบครัว 
ที่คุณฟ้าและสามีรอคอยมาตลอด 8 ปีนั่นเอง

Mrs.  NATTIDA PRUAKSATHAPORN,  
“Khun Fah”, was on the line with us 
talking in her cheerful tone to share her 

experience for our “Based on True Stories”. Khun Fah 
was born in Bangkok. After she married her husband, 
Mr. KRITSADA HANSUPHALAK, the couple decided 
to move to Mae Chan District, Chiang Rai Province,  
in 2012 to do a business there. They intended to have 
a child and used the natural way.

“At first we were in no rush. But after a few years 
without success, we started to focus on effective 
methods such as counting for ovulation cycle and 
even consulting with a doctor in the province. The 
problem was that I usually had irregular period. I tried 
an ultrasound scan, took ovarian stimulation, had 
an examination at a private hospital in Bangkok, and 
got a hysterosalpingography test done. All the results 
told us that there was nothing wrong with both of 
us… Until my husband’s friend recommended that we 
consult with Jetanin since it was the best in this field,”  
Khun Fah shared with us.

The Problem… Finally Spotted

After their attempts to indicate the cause of the problem 
and a way to treat their infertility condition with a 
hospital in Chiang Rai were to no avail, Khun Fah and 
Khun Kritsada decided to set off to Bangkok and visit 
Jetanin Hospital.

“We didn’t want to wait endlessly. We came here 
and asked for a female doctor. We were introduced to 
Dr. PIYAPHAN PUNYATANASAKCHAI. She started the 
treatment with an IUI and it was not successful. She 
told us to take a short break before another try for an 
IUI. We asked her to try the ICSI technique for this time. 

LIVE SMART
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But after another ultrasound scan, I was diagnosed with 
unusually-thick endometrium.”

Dr. Piyaphan immediately appointed Khun Fah for 
a hysteroscopy that evening and discovered a tumor 
in the endometrium, causing an uneven surface which 
prevented embryos from implanting or developing 
properly even if implanted.

“It was a great relief to finally know what caused us 
the problem. I was totally impressed by the doctor’s 
thorough examination. After the tumor was removed, 
she suggested us to try the natural way again before 
having an ICSI. Of course, we weren’t successful.”

The doctor then proceeded to use an ICSI 
(Intracytoplasmic Sperm Injection) where the selected 
sperm was injected outside Khun Fah’s body to fertilize 
into an embryo before transferred into her uterus. 
Everything seemed to be going well until the second 
week when the embryo stopped to develop.

“It was a complete disappointment to us. I felt so 
down and afraid that it would never be successful. The 
doctor told us to take some time to rest. Although I still 
wanted to give it another try, but I was overwhelmed 
by the fear of failure. It was my husband who stayed 
with me and kept cheering me up. He insisted that the 
first-time failure did not mean we would always fail.”

Overcame the Fear

“The second time was a success.”
“When we were back to Chiang Rai, I had to take 

pills and injections for ovarian stimulation. The 
injection was quite frightening at first, so I had to 
ask my husband to do it for me. But later I could do 

it myself. The most difficult thing was the hormone 
suppository that I had to insert three times a day in 
order to maintain my hormone levels after the transfer. 
It was the roughest 3 months, but I finally made it.”

“I was nervous every time I had an ultrasound 
scan. I was thrilled to see my child. It was the sweetest 
success after countless efforts. It was totally worth all 
the hard work.”

Khun Fah eventually gave birth to “Kawin” 
TANATORN HANSUPHALAK, who is now already 
a 2-year-old healthy boy. Khun Fah told us that in 
addition to the support from her husband and family, 
Dr. Piyaphan contributed a big part to this success.

After the successful treatment, Khun Fah intended 
to have another ICSI for her second child. Fortunately, 
she was naturally pregnant. The baby is expected to be 
born this October.

“Without that hysteroscopy, we wouldn’t know 
the actual cause of the problem. I would like to give 
all the credits to Dr. Piyaphan who figured it out and 
helped us out.”

Throughout the interview, Khun Fah’s bright voice 
and laughter told us how happy she was. We could 
clearly feel her ecstasy and could not help but smiling 
along with her stories. No doubt it was partly because 
the joy of finally having what she and her husband 
really longed for. The long-awaited children have now 
fulfilled their 8-year wish like never before. 

“I was nervous every time  
I had an ultrasound scan.  
I was thrilled to see my 
child. It was the sweetest 
success after countless 
efforts. It was totally worth 
all the hard work.”
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คุณอาเจียว แซ่จาง อายุ 32 ป|ี MRS.AJIAO SAEJANG Age 32 Years
คุณจาปือ กุเล่า อายุ 42 ปี | MR.JAPUE KULAO Age 42 Years
ด.ญ.วันสิริ แซ่จาง อายุ 10 เดือน | WANSIRI SAEJANG Age 10 Months
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เ ราได้พูดคุยกับคุณอาเจียว แซ่จาง อายุ 32 ปี และ 

คุณจาปือ กุเล่า อายุ 42 ปี ผู้เป็นแม่และพ่อของเด็กหญิง 

วนัสริ ิแซ่จาง หรอื ‘น้องซซี’ี ลกูสาวตวัน้อยวยัเริม่เตาะแตะ 

เป็นอกีหนึง่ครอบครวัทีม่าบอกเล่าเรือ่งราวความสขุความสมหวงั

อันเกิดจากความเพียรพยายามในการสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ 

ให้แก่คอลัมน์ Based on True Stories ฉบับนี้

คุณอาเจียวและคุณจาปือใช้ชีวิตคู ่ร ่วมกันมาเป็นปีที่ 6  

โดยมี ‘น้องซีซี’ ที่ก�าลังหัดเดินด้วยการเกาะไปรอบๆ บ้าน  

เป็นพยานรักและโซ่ทองที่คล้องใจทั้งครอบครัวไว้ด้วยกัน

“ตอนนี้ซีซี อายุ 10 เดือนแล้ว อยู่ในช่วงก�าลังหัดพูด หัดเรียก 

‘ป่ะป๊า’ และรู้จักตะโกนแล้ว ปีนบันไดเป็นแล้วด้วย แต่กว่าจะได้

คนนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”

การเริ่มต้นที่ไม่สมหวัง

คุณอาเจียวและคุณจาปือเล่าว่า ทั้งคู่พยายามจะมีลูกหลังจาก 

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันราว 3 ปี

“ตอนนัน้ตัง้ใจจะมลีกูให้ได้ ทัง้ออกก�าลงักาย ทานอาหารเสรมิ  

อะไรที่ใครว่าดีก็ลองทุกอย่างแต่ก็ยังไม่มี จึงไปปรึกษาหมอที่อื่น 

มาก่อน ซึ่งทางนั้นก็ตรวจและส่องกล้อง บอกว่าไม่มีปัญหา  

คุณหมอก็ให้ท�า ICSI เลย แต่เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไร  

แจ้งแค่ว่าได้ตัวอ่อน 3 ตัว และบอกว่าตัวอ่อนมีปัญหาทั้งหมด  

ซึ่งกระบวนการต่างๆ ดูรีบเร่งไปหมด”

“ช่วงนั้นรู้สึกเหมือนความดันขึ้น หายใจไม่ออก แน่นมาก  

ท้องอืดและบวมมาก ปรากฏว่าพอ 1 เดือนผ่านไป มีเลือดไหล

ออกเยอะมาก หมอบอกว่าแท้ง ตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้สึกเหมือน 

คนอกหัก จึงพักไปประมาณ 2 ปี”

ท้อได้แต่อย่าถอย

ระหว่างการพักหลังจากการท�า ICSI (Intracytoplasmic Sperm 

Injection) ที่ไม่ส�าเร็จ คุณอาเจียวและคุณจาปือก็ไม่ได้ละ 

ความพยายาม ยังคงสอบถามจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย สืบค้น

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และในที่สุดก็มารักษาที่โรงพยาบาลเจตนิน

“เมื่อมาที่นี่ เราก็ได้พบกับแพทย์หญิงสิริสุข อุ ่ยตระกูล  

ซึ่งคุณหมอก็ซักถามรายละเอียด ตรวจร่างกายเราทั้งคู่ ดูข้อมูล

จากที่เก่าของเรา และบอกว่าเริ่มเลยเดือนหน้าได้เลยนะ”

“ตอนนั้นเราดีใจมาก เพราะไม่อยากเสียเวลาอีกแล้ว ก็เริ่ม

กระบวนการฉีดยากระตุ้นไข่ และเก็บไข่ ซึ่งคุณหมอบอกว่า  

ได้ไข่เยอะนะ จากนั้นก็ให้เราฉีดวัคซีนหัดเยอรมันกันไว้ และพัก

ไปอีก 2 เดือน แล้วจึงเริ่มการรักษาต่อ”

สาเหตขุองภาวะการมบีตุรยากของคณุอาเจยีวและคณุจาปือ 

คอื ตวัอสจุไิม่แขง็แรง แพทย์จงึรกัษาด้วยวธิ ีIMSI (Intracytoplasmic 

ทุกวันคือวันดีดี เมื่อมีครอบครัว
Every Day is a Great Day with Family

Morphologically Selected Sperm Injection) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

การคดัอสจุด้ิวยกล้องก�าลงัขยายสงู เพือ่คดัเลอืกอสจุทิีม่ลีกัษณะ

ที่ดี และมี DNA ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมส�าหรับการปฏิสนธ ิ

และเพิ่มความส�าเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น

“ความรู้สึกช่วงฉีดยากระตุ้นไข่ของที่นี่กับที่เดิมต่างกันมาก 

ความใส่ใจของคุณหมอก็ไม่เหมือนกัน ยิ่งตอนรู้ผลว่าติดแล้ว  
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ได้ลูกแล้ว คือดีใจมาก คิดไว้ว่าเราต้องรักษาเขาไว้ให้ได้  

ตอนอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ ก็ลุ ้นกันทีละ step ดูหัวใจเขาเต้น  

เหน็เขาขยบัตวั ลุน้ตลอด ลุน้ทกุวนั มคีวามสขุทกุวนั” คณุอาเจยีว

และคุณจาปือบอกเล่าความรู้สึกด้วยน�้าเสียงสดใส

ใช้ชีวิตตามปกติ แต่มีความหมายขึ้น

“คุณหมอแจ้งว่าลูกปกตินะ หัวใจเต้น ดิ้นได้ พอครบ 3 เดือน  

ก็บอกว่าเที่ยวได้แล้ว ทางคุณจาปือก็ไม่อยากให้เราเครียด  

เขาพยายามพาไปเที่ยว ไปทะเล ซึ่งคุณหมอแนะน�าให้สอดยา 

ให้ตรงเวลา เดนิเบาๆ ห้ามยกของหนกั ท�าตวัสบายๆ อย่าเครยีด 

คือคุณหมอดูแลใส่ใจ ให้ค�าแนะน�าเราดีมาก มันท�าให้เราอุ่นใจ”

ช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์น้องซีซีนั้น คุณอาเจียวได้ลาหยุดจากงาน

มัคคุเทศน์เพื่อความปลอดภัยของลูก คุณจาปือเองก็ได้หยุดงาน

มาดแูลคณุอาเจยีวและลกูน้อยในครรภ์ตลอด 9 เดอืนเช่นเดยีวกนั 

และน้องซีซี ก็ได้ออกมาสู่อ้อมอกอันอบอุ่นของพ่อและแม่ในวันที่ 

8 กันยายน 2562 อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

“ดใีจมาก รูส้กึสมบรูณ์ ครอบครวัอบอุน่ เหมอืนเราได้เริม่ต้น 

ชีวิตครอบครัวอีกเฟสหนึ่ง ท�าให้ชีวิตเราทั้งคู ่ไม่เหมือนเดิม 

อีกต่อไป ตั้งใจจะเลี้ยงให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาติ เห็นเขา 

มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เพียงพอแล้วส�าหรับ 

คนเป็นพ่อเป็นแม่”

“ยิง่พอมโีควดิ งานของเราทีเ่ป็นมคัคเุทศนก์ม็อีนัต้องหยดุไป

กว่า 3-4 เดอืน แม้จะไม่ได้ท�างานแต่กถ็อืเป็นช่วงเวลาทองทีท่�าให้

ได้อยู่กับลูกนานขึ้น อยู่ด้วยกันมากขึ้น ได้เห็นพัฒนาการของเขา

ในทุกๆ วัน มันคือความสุข ความสมบูรณ์ของค�าว่าครอบครัว”

เขาทั้งคู่ยังคงยืนยันว่า หากหมดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 แล้ว จะกลับไปพบคุณหมอเพื่อวางแผนมีลูก

คนที่สองต่อ รวมทั้งทิ้งท้ายถึงหลายครอบครัวที่ประสบภาวะ 

มีบุตรยากไว้อย่างน่าคิดว่า “อย่าเพิ่งหมดหวัง ให้มาปรึกษา 

คุณหมอที่เจตนินดูก่อน เพราะทุกอย่างที่เจตนินไม่ว่าจะเป็น 

การบรกิาร หรอืห้องปฏบิตักิารดกีว่าหลายๆ ทีท่ีเ่ราเคยใช้บรกิาร

จริงๆ ค่ะ”

M rs. Ajiao Saejang, 32 years old, and  
Mr. Japue Kulao, 42 years old, the mother 
and the father of a little girl Wansiri Saejang 

or ‘Zi-zi’ who just started to toddle, are with us today to 
share their success stories of having a complete family 
for this issue’s Based on True Stories.

Khun Ajiao and Khun Japue have been married  
for 6 years. Their proof of love is nothing than the  
lovely toddler Zi-zi who is busy practicing her walk 
around the house, clinging onto things to balance 
herself on feet.

“Zi-zi is already 10 months old. She just began  
to talk. She can call her ‘Papa’ and shout. She can  
also climb the stairs. It wasn’t easy for us to finally 
have her.”

An Unpleasant Start

Khun Ajiao and Khun Japue tell us that they decided to 
have a child during their third year of marriage.

“We were determined to have a child. We worked 
out, took supplements, and tried everything they said 
would help. Nothing worked. We tried consulting 
a hospital. They performed some examination and 
endoscopy and said nothing was wrong. They suggested 
us to use ICSI without any details. They informed us 
they could only get 3 embryos, none of which were in 
a great condition. The whole process was quite a rush.”

“I felt like having a hypertension. I could barely 
breathe. My stomach bloated badly. A month after the 
operation I bled. The doctor said it was a miscarriage. 
We both were so upset and broken we did not want to 
try again for 2 years.”



“We felt the sense of 
completion in our family. 
It was like a new chapter  
of our marriage."
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Discouraged but Never Give Up

During their break after the failed ICSI (Intracytoplasmic 
Sperm Injection), Khun Ajiao and Khun Japue spent 
their time doing some research. They consulted with 
their friends and looked up on the Internet until they 
eventually decided to visit Jetanin.

“When we first visited here, we met Dr. Sirisuk 
Ouitrakul who performed an interview and a thorough 
examination on both of us. She checked out previous 
results and said we could get started the next month.”

“We were happy to hear that as we really wanted to 
have a child right away. It all started with egg stimulation 
and collection. The doctor told us they could collect 
quite a lot. I was given a measles vaccination and told 
to take another 2-month break before we proceeded.”

This couple’s fertility problem was stemmed from 
weak sperms from the husband. The doctor employed 
IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected 
Sperm Injection), a technique that enables precise 
sperm selection using a powerful microscope. Thanks 
to this technique, sperms with good morphology and 
intact DNA strains, ideal for the fertilization with 
increased success rate.

“It felt so different during the egg stimulation period 
compared to the other hospital we did this with. Dr. 
Sirisuk gave us a lot of attention we did not receive 
during our last attempt. We were super excited when 
the doctor told us me made it. We would give anything 
to keep this child. We were a little anxious during the 
4D Ultrasound scan… when we saw the heart beating, 
the body moving. It was such a wonderful feeling.” 
Khun Ajiao and Khun Japue relived the moment with 
their cheerful voices.

Normal Life with Purpose

“We were informed the fetus was perfectly healthy. 
After the first 3 months, the doctor told us we could 
go out for a trip if we would like. Japue tried his best 
to help me relax. He took me to places, to the beaches. 
The doctor insisted that I always take a suppository on 
time, walk slowly, avoid physical exertion, and relax. It 
made us feel safe with the doctor’s attention.”

When she started her pregnancy, Khun Ajiao take 
leave from her tour guide career to make sure the baby 
would be safe. Khun Japue also took a break from 
his job in order to take care of his wife and his baby. 
When the 9-month wait is over, the healthy little girl 
Zi-zi was finally welcomed into this warm family on 8 
September 2019.

“We were so happy. We felt the sense of completion 
in our family. It was like a new chapter of our marriage. 
It was not the same as before. We intended to raise 
her up to be a happy girl. As parents, we only wish to 
see her grow up happily and healthily. Nothing more.”

“During the COVID-19 lockdown, as tour guides, 
we have been free for 3-4 months without a job. But we 
take it as a great opportunity to take care of our little 
baby and spend time together. It is our happiness to 
see her gradually grow up and develop day by day. It 
fills us with joy of having completed family.”

The couple intends to visit the doctor again when 
the COVID-19 outbreak situation gets better, to plan 
for another child. They have something to tell anybody 
who is having a fertility problem: “Do not give up 
yet. You should try consulting the doctors at Jetanin. 
Everything at here, be it services or labs, is superior to 
other hospitals we have used.”



สตูดิโอโยคะกลางเมือง 
ส�าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
 The Balance Studio  คลาส
โยคะที่นี่จะเป็น Pilates เฉพาะ 
Private Class ฝึกโดยครูที่เป็น 
Pilates Master เล่นบนเครื่อง 
Reformer ร่วมด้วยอปุกรณ์อืน่ๆ 
เช่น Cadillac, Combo Chair 
และ Ladder Barrel เพื่อสร้าง

ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

ส่วนต่างๆ อย่างเต็มที่
 Yoga Sutra Studio  บรรยากาศ
สบายๆ สไตล์ Neo-Indian ห้อง
ฝึกโยคะกว้างขวาง วิวแม่น�้า

เจ้าพระยา ที่นี่เป็น Prenatal 
Yoga แบบ Private Class  
ตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังมีบริการ 
Home Delivery ส�าหรับว่าที่ 

คณุแม่ทีไ่ม่สะดวกในการเดนิทาง

มาเรียนอีกด้วย

 The Pilates Studio  คอร์ส

ส� าหรับคุณแม ่ตั้ งครรภ ์ เป ็น 
Prenatal Class คือเป็นโยคะ 

ทีเ่ล่นบนเสือ่โยคะ สอนเป็นภาษา 
อังกฤษ ข้อดีคือได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กบัคณุแม่จากหลาย

เชื้อชาติ สอนท่าไม่ยาก ไม่มี 

พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเล่นได้

 Lullaby Yoga  มีคลาสโยคะ

หลายประเภท โดยเฉพาะคลาส 
Pre-natal Yoga ส�าหรับคุณแม่

ตั้งครรภ์ มีให้เลือกทั้ง Private 
และแบบ Group Class สปัดาห์ละ 
4 วัน นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม
นวดส�าหรบัคณุแม่ทีต้่องการนวด

ผ่อนคลายอีกด้วย

 Enjoy Yoga  มีคลาส Prenatal 
Yoga แบบ Group Class คลาส
เยอะกว่าเมื่อเทียบกับสตูดิโออื่น 
ทีน่่าสนใจคอืมี Prenatal Zumba 
Dance สอนเต้นส�าหรับคุณแม่

สายแด๊นซ์ ให้ได้ออกก�าลังไปกับ

ลูกน้อยในครรภ์ด้วย

Source / แหล่งที่มา www.parentsone.com

ก ารออกก�าลังกายซึ่งเป็นที่นิยมอย่างหนึ่งก็คือโยคะ เพราะช่วยสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และ
คลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อ จึงเป็นทางเลือก 

ที่ดีส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากโยคะไม่มีการกระแทก 

หรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสตรี
ตัง้ครรภ์ โยคะอาจช่วยบรรเทาความเครยีดจากการตัง้ครรภ์ 
ซึง่ต้องปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงมากมายทัง้ทางร่างกาย 
อารมณ์ ฮอร์โมน และสังคม

ประโยชน์ที่ได้จากโยคะ
มีงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทางเลือกและ 

การรักษาเสริม (The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine) ได้ศึกษาถึงประโยชน์ของโยคะ
ในระหว่างตั้งครรภ์ โดยการจัดกลุ่มผู้หญิงมากกว่า 300 คน 
ออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่วิง่ และ กลุม่โยคะ จากการวจัิยพบว่า 
ผูห้ญงิในกลุม่โยคะมทีารกคลอดก่อนก�าหนด และทารกขนาด
ตวัเลก็กว่ามาตรฐานน้อยกว่ากลุม่วิง่ ผู้วจัิยยังรายงานว่าไม่มี
หญิงตั้งครรภ์รายใดที่มีรายงานถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ที่เกี่ยวข้องกับโยคะในระหว่างการวิจัยด้วย

สิ่งที่พบคือ การออกก�าลังกายด้วยโยคะที่เหมาะสมนั้น

เป็นวิธีการที่ไม่รุนแรงและปลอดภัยส�าหรับผู้หญิงที่ต้องการ

ออกก�าลังกายในระหว่างตั้งครรภ์ อันที่จริงแล้วยังอาจจะ 

เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของทั้งแม่และทารก 

ในครรภ์ด้วย

สิ่งที่ควรท�า 
เมื่อจะเล่นโยคะขณะตั้งครรภ์
• ปรึกษากับแพทย์ก่อนที่จะเริ่มเล่น รวมถึง

การออกก�าลังกายแบบอื่นด้วย

• เลือกครูฝึกที่มีประสบการณ์ในการสอน

โยคะกับผู้หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ

• หากคุณรู้สึกเจ็บ ปวด หรือไม่สบายเพียง 

เล็กน้อยให้หยุดทันที

• ฝึกโยคะที่อ่อนโยนต่อร่างกายและครรภ ์
เช่น หัตถะโยคะ

• ใช้การหายใจช้าๆ แทนการกลั้นหายใจ

สิ่งที่ไม่ควรท�า 
เมื่อจะเล่นโยคะขณะตั้งครรภ์
• ท่าที่มีการบิด หรือเคลื่อนไหวล�าตัว หรือ

หน้าท้องที่รุนแรง

• ท่าทีม่กีารนอนคว�า่ หรอืหงาย ในไตรมาส
แรกของการตั้งครรภ์

• การยืดเหยียดที่มากเกินไป

• หลีกเลี่ยงโยคะร้อน เพราะจะเสี่ยงต่อ 

การขาดน�้า หรือร่างกายร้อนเกินไป
• ท่าที่ต้องยืนขาเดียว หรือท่ายากที่เสี่ยง

ต่อการล้ม

LIVE SMART
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YOGA FOR PREGNANT MOTHERS
โยคะเ ื่อคุณแม่ตั้งครรภ์



Yoga is an exercise that can enhance 
strength, flexibility and relax a muscle 
tention. That’s why yoga is a good choice 

for pregnant women. Yoga postures are gentle with 
slow movements that are not dangerous for the 
pregnant women. They can relieve stress caused 
by pregnancy where the mothers have to adjust 
themselves to a lot of changes - physical, emotional, 
hormonal, and social.

Benefits of yoga
There is a study published in the Journal of 
Alternative and Complementary Medicine about 
the benefits of yoga during pregnancy. With 300 
female participants who were divided into two 
groups - running and yoga, the study found that 
the participants in the yoga group encountered 
preterm babies and the size of the babies did not 
meet standards are less than those in the running 
group. The study also found that none of the 
pregnant women was reported about undesirable 
incidents related to yoga during the study.

The study has found that doing proper types 
of yoga is gentle and safe for pregnant women 
who want to work out. It is possibly able to help 
promote better health of both mothers and their 
unborn children.

Yoga studios in town 
for pregnant mothers
!The !Balance !Studio ! Led by 
Pilates masters, this studio 
offers private classes for 
pilates on reformers together 
with other equipment, such 
as Cadillac, Combo Chair 
and Ladder Barrel to fully 
strengthen muscles.
!Yoga!Sutra!Studio! Surrounded 
by relaxing vibes in Neo-Indian 
style, the studio is equipped 
with a spacious yoga room with 
a view of the Chao Phraya river. 
It offers private prenatal yoga 
classes and also home delivery 
services for the mothers who 
can’t come to class.
!The !Pilates !Studio ! Yoga for 
pregnant mothers is called 
prenatal class. Here the class 
is conducted in English which 
is good as you can share 
experiences with mothers 
from other countries. Yoga 
postures for this class are easy 
and suitable for everyone even 
those who don’t have any 
background.
!Lullaby!Yoga! This studio offers 
several kinds of yoga exercises. 
For prenatal yoga, there are 
both private and group classes, 
four days a week. Besides, there 
is a massage programme for 
mothers who want supreme 
relaxation.
!Enjoy!Yoga! Prenatal yoga here 
is available in group classes. 
Compared to other studios, the 
class frequency is more than 
others. Another interesting 
class is Prenatal Zumba Dance 
for the mothers who are 
dancing queen to enjoy hitting 
the dance floor together with 
their unborn babies.

Things you should do 
when doing yoga during 
pregnancy
• Consult your doctor before you start 

doing yoga and others exercises.
• Choose a yoga master who is 

experienced in prenatal yoga
• If you are painful or feel unwell 

even a little, please stop
• Do gentle yoga, such as Hatha Yoga
• Breathe slowly instead of holding 

your breath

Things you should avoid 
when doing prenatal yoga
• The postures that require swift 

twist or movement of core or 
abdomen

• Lying on your stomach or back 
during the first trimester of 
pregnancy

• Too much stretching
• Hot yoga as there is a risk of 

dehydration or overheating
• One-legged stand postures or 

the postures that have a risk of 
tripping 

LIVE SMART
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แ ม้ว่าเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 หรอื COVID-19  
จะท�าให้เราต้องหนัมาดแูลรกัษาความสะอาดกนัยกใหญ่ 
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีไวรัสหรือเชื้อโรคชนิดอื่นวนเวียน

อยู่รอบตัวเราเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณก�าลังอยู่ในช่วง

ตั้งครรภ์ เป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอด หรือมีลูกๆ รอคอยอยู่ที่บ้าน

แล้วละก็ หากหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ต้องเรียนรู ้

วิธีป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้ เพื่อตัวคุณเองและคนในครอบครัว  
ต่อไปนี้เป็นข้อแนะน�าที่กรมควบคุมโรคบอกว่าช่วยลดโอกาส 

ติดเชื้อต่างๆ ได้มาก

เมื่อต้องออกนอกบ้าน

• งดไปแหล่งชุมชน รวมไปถึงสถานที่ปิด เช่น ผับ บาร์  
โรงภาพยนตร ์ดูคอนเสิร์ต รวมทั้งงานสังสรรค์ต่างๆ

• ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องสวมหน้ากากอนามัย คนที่ไม่สบายให้สวม

หน้ากากทางการแพทย์หรือหน้ากากอนามัย (แต่แนะน�าว่า 
ไม่ควรออกจากบ้านจะดีที่สุด) ส่วนคนที่สุขภาพดี ไม่ป่วย 

สวมหน้ากากผ้าได้

• ล้างมือบ่อยๆ โดยล้างมือให้นาน 20 วินาทีขึ้นไป

• หลกีเลีย่งการสมัผสัพืน้ผวิด้วยมอืให้น้อยทีส่ดุ เช่น ใช้ลกูกญุแจ

กดปุ่มลิฟต์ ใช้หลังดันประตู เป็นต้น
• หากอยู่ในพื้นที่จ�ากัด เช่น ลิฟต์โดยสาร ควรหันหน้าเข้าผนัง

จนกว่าจะออกจากลิฟต์

• หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ

• ใช้วิธีการโอนเงินแทนการใช้เหรียญหรือธนบัตร แต่หาก 

ไม่สามารถท�าได้หลังจับธนบัตรควรล้างมือให้สะอาด

เมื่ออยู่ในบ้าน

• หลังจากกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ หรืออาบน�้า สระผม เพราะ

เชื้อโรคอาจสะสมอยู่ตามเส้นผม เสื้อผ้า
• หมั่นท�าความสะอาดของใช้ใกล้ตัว โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
• ท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆ จุดไหนที่ต ้องสัมผัสเยอะๆ 

ควรท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

• เลือกซื้อสินค้าออนไลน์แทนการไปห้างสรรพสินค้า

• กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัว หรือแยกจานได้ยิ่งดี
• กินอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกก�าลังกาย และนอนหลับ 

ให้เพียงพอ 
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HOW TO STAY AWAY FROM GERMS
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากเชื้อโรค



Source / แหล่งข้อมูล Department of Disease Control / กรมควบคุมโรค

Thanks to the novel coronavirus 2019 
(COVID-19), we are urged to look after 
ourselves and keep clean even more seriously. 

However, don’t forget that, apart from the virus, 
there are still other viruses and bacteria living around 
us. Especially if you are a pregnant or a postpartum 
mother or a mother with kids, and you can’t avoid 
going out. You should learn how to prevent yourself 
for the sake of yourself and your family. Here are some 
recommendations from the Department of Disease 
Control that can help reduce contagion.

When you have to go out

• Avoid any crowded places including closed venues, 
such as pubs, bars, and cinemas, concerts and 
parties; 

• If you can’t avoid, do wear a face mask. For anyone 
who feel unwell, do wear a medical face mask 
(however, stay home is the best policy). If you are 
well, a fabric face mask is acceptable;

• Frequently wash your hands for at least 20 seconds;
• Avoid touching any surfaces by your hands.  

For example, you can use a key to press elevator’s 
buttons or use your back to push a door;

• If you are in a limited area like a passenger elevator, 
turn your face to the elevator’s wall until you can 
get out;

• Avoid using public transportation;  
• Use money transferring instead of cash or coins.  

If you can’t, however, after touching a banknote, 
wash your hands. 

When you are at home

• After coming back from outside, wash your hands or 
have a shower and wash your hair because bacteria 
might be on your hair or clothes;

• Regularly clean your personal belongings, especially 
a mobile phone or a computer keyboard;

• Regularly clean your house and use disinfectant on 
high-touch surfaces;

• Do shopping online instead of going to a mall;
• Eat freshly cooked food by your own spoon and even 

better with a separate dish; 
• Eat nutritious foods, do exercises and get enough 

sleep. 

You should learn how 
to prevent yourself for 
the benefit of yourself 
and your family
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ก ารฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดนับเป็น

เรื่องแรกที่คุณแม่มือใหม่ควรท�า  

เพราะหลังจากนี้คุณแม ่จะต ้อง 

ให้นมลูกซึ่งต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก  

เพือ่ให้คณุแม่มสีขุภาพทีด่ ีเรามวีธิฟ้ืีนฟรู่างกาย

หลังคลอดที่ปลอดภัยและได้ผลมาแนะน�า

เติมสารอาหารส�าหรับคุณแม่
เพื่อให้คุณแม่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และมี

น�้านมให้ลูกน้อยได้กิน การเติมสารอาหารที่มี

ประโยชน์เข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน
ที่เป็นส่วนส�าคัญในการรักษาระดับพลังงาน 
และยังท�าให้ร ่างกายของคุณแม่หลังคลอด 

ฟื้นฟูได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงผักใบเขียว  
ไม่ว่าจะปรุงสุก อยู ่ในสลัด หรือในสมูธตี ้

เพราะทั้ งสองอย ่างนี้ ต ่ างก็อุดมไปด ้วย 

สารอาหารที่จะช ่วยให ้คุณแม ่หลังคลอด 

มีเรี่ยวแรง ช่วยในการผลิตน�้านม และรักษา

สมดุลฮอร์โมนด้วย เมนูอาหารที่แนะน�า เช่น 
แกงเลียง ข้าวต้ม ไก่ต้มน�้าปลา เป็นต้น

เดินเล่นลดความตึงเครียด 
หลังจากที่คุณแม่ใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกาย 
และผ่านจดุทีต้่องอยูแ่ต่ในบ้านเพือ่ดแูลลกูน้อย 

แรกคลอดแล้ว คุณแม่ควรออกมาเดินเล่น 

สูดอากาศเพื่อลดความตึงเครียด หลังจาก

อยู่แต่ในบ้านมานาน หรืออย่างน้อยก็ออกมา 

เดนิเล่นในบรเิวณบ้านทีแ่สงแดดอ่อนๆ ส่องถงึ  
ไม่ใช่มีเพียงแค่วิตามินดีเท่านั้นที่ลูกน้อยและ

คุณแม่จะได้จากแสงแดด ยังมีประโยชน์ 

ต ่อกระดูก และเป ็นสิ่งส�าคัญต่อสุขภาพ 

โดยรวมอีกด้วย

ห้ามยกของหนัก 
การยกของหนกัจะท�าให้เกดิการเกรง็ทีห่น้าท้อง 

และอาจท�าให้แผลผ่าตัดหรือแผลท�าคลอด 

ฉีกขาดได้ สิ่งที่มีน�้าหนักที่สุดที่ยกได้ก็คือ 

เจ้าตัวน้อยนั่นเอง นอกนั้นขอให้เป็นงานของ

คณุพ่อไปก่อนกแ็ล้วกนั ระยะนีต้้องดแูลคณุแม่

เป็นพิเศษหน่อย 

Recovering after giving birth is 
the first thing new mothers 
should do because they have 

to breastfeed their children. To stay 
healthy after giving birth, here are 
some advices for safe and effective 
postpartum recovery.

Add more nutrients  
to food menus
For the mothers to rapidly recover  
and have milk supply for their babies, 
taking beneficial nutrients including 
protein ,  which is  essential  for 
maintaining energy level and restoring 
postpartum body rapidly, and green 
leaves, both cooked and raw like in 
salad and smoothies, is beneficial. 
These two nutrients are so nutritious 
that the postpartum mothers will have 
energy and they can also boost milk 
supply and keep hormones in balance. 
Recommended menus include Kaeng 
Liang (Thai spicy mixed vegetable 
soup), boiled rice, boiled chicken in 
fish sauce soup, and so on. 

Take a walk  
for destressing
After some time of postpartum recovery 
where the mothers have to stay home 
to take care of their newborns, the 
mothers should go out and take a walk 
to destress from staying home for a long 
time. At least they should take a walk 
around the houses under the fading 
sunlight. It’s good for their bones and 
overall health.  

Don’t lift heavy things
Heavy lifting can cause abdominal 
contraction which may cause the 
cesarean section or perineal wound to 
rip apart. The heaviest thing that you 
can lift is your baby. Other than that, 
let the father do it. The mother needs 
a very special care this time. 

Source / แหล่งที่มา www.rakluke.com
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POSTPARTUM RECOVERY
ฟื้ นฟูร่างกายหลังคลอดให้กลับมาแข็งแรงมีสุขภาพดี
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 Jetanin Hospital Tackles  
 COVID-19 Situation
เมื่อเดือนมกราคม 2563 โรงพยาบาลเจตนินได้จัดจุดคัดกรอง 

วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า 

ใช้บรกิาร ณ จุดทางเข้า ด้วยระบบการคดักรองและดแูลอย่างใกล้ชดิ  
เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยส�าหรับผู้มาใช้บริการ

Since January 2020, Jetanin Hospital has designated 
a checkpoint at the entrance to thoroughly check clients’ 
body temperature and provide hand sanitizer in order 
to ensure safety for every client.

 2020 New Year Ceremony
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเจตนิน โดย พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์  
อาวเจนพงษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเจตนนิ คณุอษุณย์ี เจตน์สว่างศร ีผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลเจตนิน พ.ต.ต.หญิง พญ.เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์ 
พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันท�าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล

On 15th January 2020, Jetanin Hospital led by Pol.Gen.Dr. Jongjate 
Aojanepong, President of Jetanin Institute, Khun Usanee Jetsawangsri, 
Director at Jetanin Institute, Pol.Maj.Dr. Tepchongchit Aojanepong, 
Director of Strategy Management, along with the hospital staff, held a 
merit-making ceremony to celebrate the New Year’s Day together. 

 Motorboat Donation to  
 Chak Daeng Temple
ทีมผู ้บริหารศูนย ์รักษาผู ้มีบุตรยากเจตนินมอบหมายให ้ 

พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา โพนทอง ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทน 

ในการบริจาคเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ จ�านวน 1 ล�า  

ให้กบัวดัจากแดง จ.สมทุรปราการ เมือ่วนัที ่29 มถินุายน ทีผ่่านมา  

เพื่อใช้ในการเก็บขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกในแม่น�้าบริเวณ

ชุมชน ซึ่งวัดจากแดงมีชื่อเสียงในฐานะเป็นวัดรักษ์โลก เนื่องจาก

สามารถน�าขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นจีวรให้กับพระสงฆ์ได้

Jetanin's Executive Board assigned Pol.Col.
Nutkritta Ponthong, General Manager, to represent 
the board in donating an aluminum motorboat to  
Chak Daeng Temple, Samut Prakan, on 29th June.  
The boat would facilitate the cleaning of plastic litter 
on waters within the community. Chak Daeng Temple 
is known for its green policies as it implements the 
recycling of plastic bottles into monk garments.

 Marriage for the Nation
โรงพยาบาลเจตนินได้ร่วมสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ‘วิวาห์สร้างชาติ’ 
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียม 

ความพร้อมก่อนการมีบุตร เพื่อลดอัตราความเสี่ยงเรื่องความพิการแต่ก�าเนิด  
โดยมีคุณปริญดา อาวเจนพงษ์ หัวหน้าแผนกให้ค�าปรึกษาและประสานงาน เป็นตัวแทน
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต 
ปิตุเตชะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพาร์ค พารากอน โดยภายในงาน 

โรงพยาบาลเจตนนิได้มกีารออกบธูให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นด้านการรกัษาการมบีตุรยากด้วย 
Jetanin Hospital supports the campaign ‘Marriage for the Nation’  

by the Ministry of Public Health that aims to raise awareness regarding  
the preparations for having a child, reducing the risk of inborn disorders. 
Khun Parinda Aojanepong, Head of Counselling and Co-ordination 
Department, represented the institute to receive a award from Dr. Satit 
Pitutacha, Deputy Minister of Public Health, on 14th February 2020, at the 
Parc Paragon. In addition, Jetanin Hospital opened a booth to give basic 
advice regarding infertility treatment.







 




