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STAY SAFE 
STAY HEALTHY
รู้ทันสถานการณ์โควิด-19
แบบครอบครัวยุคใหม่

        สถานการณการระบาดโควิด-19 ท่ียังคงตอเน่ือง และดู
เหมือนจะใกลตัวมากข้ึน อาจจะสรางความกังวลใจใหกับใคร
หลาย ๆ  คน นอกเหนือจากการปรับเปล่ียนการใชชีวิตประจําวัน 
ไมวาจะเปนการลดการพบปะ Work from Home การสวม
หนากากอนามัย หรือการลางมือบอย ๆ  จะเปนการปองกันและ
ชวยลดการแพรระบาดของโรคแลว การติดตามขอมูล ขาวสาร
เก่ียวกับโรค อยางสม่ําเสมอก็มีสวนสําคัญเชนกันคะ 
         ในวารสารเจตนินฉบับน้ี ไดคัดเลือกเร่ืองราวเก่ียวกับ
โควิด-19 ท่ีเปนประโยชนในดานตาง ๆ มานําเสนอคะ หามพลาด
กับบทความ Meet the Expert ท่ีคุณหมอของเราจะมาตอบ
คําถามท่ีหลาย ๆ คนสงสัยเก่ียวกับ “วัคซีนโควิด-19 กับการ
ต้ังครรภ” และบทความ Tech Review ท่ีจะมาใหความรูใน
หัวขอ “การตรวจหาภูมิคุมกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” หรือ 
SARS-CoV-2 ท่ีเปนสาเหตุของโรคโควิด “เซลลไขของเรามี
โอกาสติดเช้ือโควิดหรือไม” และ “โควิดมีผลตอคุณภาพ
อสุจิหรือไม” 
    นอกจากสาระความรูทางวิชาการเก่ียวกับโควิด-19 
แลว Live Smart มี “วิธีดูแลคุณแมต้ังครรภและคุณแม
หลังคลอดเม่ือเจอวิกฤติโควิด-19” และ “เทคนิคสรางความสนุก
ใหเด็ก ๆ ท่ีบาน” หรือ “พาลูกเท่ียวกับ 10 สถานท่ีแบบออนไลน 
ผาน  Virtual Tour” ในชวงการระบาดของโควิด-19 มาฝาก
กันดวยคะ และสงตอความสุขดวยเร่ืองราวดี ๆ  จาก Based on 
True Stories เจตนินขอขอบคุณท่ีใหเราไดเปนสวนหน่ึงของ
ความสุขในคร้ังน้ีนะคะ
         สุดทายน้ีเจตนิน ขอใหทุกคนสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย
จากโควิด-19  และขอเปนกําลังใจใหทุกคนผานพนสถานการณ
น้ีไปไดดวยดีนะคะ

Protecting against COVID-19 as a new normal family

          The continuing of COVID-19 pandemic outbreak 
that seems to be closer to us may currently cause 
panic and concerns for many people. Besides the 
routine adjustments, such as avoiding meetings, 
working from home, wearing face masks or frequent 
hand-washing, to prevent and help reduce disease 
pandemic, the consistent information and news 
tracking about this endemic disease and its spread can 
be important as well.

       In this edition, we select many useful articles 
about COVID-19 in various fields. Don’t miss our 
Meet the Expert, for answers to frequently asked 
questions by many people regarding “COVID-19 and 
Pregnancy”and Tech Review with knowledgeable 
information on “Detection of antibodies to the 
Coronavirus 2019” or SARS-CoV-2 which causes the 
COVID-19 coronavirus, “Do the COVID-19 have chance 
to entry human oocytes?”  and  “COVID-19 and male 
fertility”

        In addition to the knowledge about COVID-19, 
Live Smart tells you “How to take care of pregnant and 
postpartum mothers during COVID-19 crisis” 
and “Tips for making kids happy at home” or 
“Take your kids on a virtual online tour” during 
the COVID-19 outbreak. Then, enjoy helpful tips 
and pass on your happiness with good stories from 
Based on True Stories of 2 families with successful 
pregnancy. Jetanin would like to thank you especially 
for letting us be a part of your happiness once again. 
Finally, we wish everyone for good health, safe from 
COVID-19 and always cheer up ingetting through this 
pandemic well, together.  
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นาทน้ีีคงไมม่ใีคร  ทีไ่มรู่จ้กัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 
หรอื โควิด-19 ทุกท่านคงเห็นพ้องกนัว่า โควิด-19 นัน้ สรา้งผลกระทบ
ตอ่สุขภาพ และการใชช้วีติของเราในทกุ ๆ  ดา้นจรงิ ๆ  ไมเ่วน้แมแ้ตเ่รือ่ง
ของการตัง้ครรภ์ด้วยเช่นกัน  เราลองมาดูข้อมูลกันว่าโควิด-19 นัน้
สรา้งผลกระทบในเรือ่งน้ีอยา่งไร

          นับต้ังแตการระบาดเร่ิมข้ึนเม่ือราว ๆ 1 ปกอน มีการเก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทยท่ัวโลก และพบวา ภาวะการต้ังครรภ

น้ันไมไดเปนปจจัยเส่ียงท่ีจะทําใหรางกายมีการติดเช้ือโควิด-19 ไดงายกวาคนท่ัวไปแตอยางใด(1) หากมีการติดเช้ือโควิด-19 

ในสตรีต้ังครรภ ผูปวยสวนใหญ (ไมต่ํากวา 75%) ก็มักจะไมมีอาการ(2,3) และในบรรดาผูปวยท่ีมีอาการน้ัน ก็มักจะมีเพียง

อาการท่ีไมรุนแรง(4) เชน มีอาการคลายไขหวัด  มีไข ไอ เปนตน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเส่ียงตอการท่ีจะตองถูกรับ

เขารักษาตัวในโรงพยาบาลและความเส่ียงของการเกิดอาการในระดับท่ีรุนแรง  ก็ยังพบวาในกลุมผูติดเช้ือของสตรีท่ีต้ังครรภน้ัน

มีอัตราท่ีสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมผูติดเช้ือท่ีไมไดต้ังครรภในชวงอายุเดียวกัน(5,6)



COVID-19 and Pregnancy
       No one is now unmindful of the new 
coronavirus disease 2019 or COVID-19, 
which has a negative impact on health 
and every aspect of our lives and has not 
even bypassed the matter of pregnancy 
as well. How does the COVID-19 affect 
pregnancy? 

    Ever since the beginning of the 
outbreak about a year ago, global medical 
data have been collected with findings 
that pregnancy is not a risk factor for 
contracting COVID-19 more easily than 
other people in general(1). Regarding the 
contraction of COVID-19 by pregnant 
women, most of them (at least 75%) were 
asymptomatic(2,3). There were only mild 
cases of the disease among those having 
symptoms(4), such as flu-like symptoms, 
fever, cough, etc. Besides, it was reported 
that the infected pregnant women had 
a higher rate of risk for hospitalization 
and severe symptom development when 
compared to the non-pregnant women in 
the same age group(5,6).
 
Effect of COVID-19 on 
Pregnancy  
       As for the effect of COVID-19 on pregnancy, 
an overall rate of pre-term birth was higher 
among those infected women, which may 
have resulted from a need by doctors for 
pre-term delivery induction due to concerns 
about COVID-19 symptoms. According to data 
analysis of separate groups between those 
with and without symptoms, it was found 
that the non-symptom group did not have 
a markedly higher rate of pre-term birth(5). 
However, it was certain that the more 
number of pre-term births could lead to 
a higher risk among pre-term babies.   
       In addition, a higher rate of caesarean 
sections then normally followed and were 
partly due to the health conditions of 
infected mothers(5).
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    ผลของโควิด-19 ต่อการตัง้ครรภ ์
          สําหรับผลของโควิดตอการต้ังครรภน้ันพบวา ในสตรีท่ีติดเช้ือน้ันมีอัตรา
การคลอดกอนกําหนดโดยรวมท่ีสูงข้ึน(2) ท้ังน้ีอาจเกิดแพทยมีความจําเปนตอง
เรงใหมีการคลอดกอนกําหนด  เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับอาการของโควิด 
เพราะเม่ือวิเคราะหขอมูลแยกกลุมระหวางกลุมท่ีมีและไมมีอาการแลว   พบวาใน
กลุมท่ีไมมีอาการน้ัน   ไมไดมีอัตราการคลอดกอนกําหนดท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน(5)

แตแนนอนวาเม่ือมีการคลอดกอนกําหนดท่ีมากข้ึนก็จะพบความเส่ียงของ
ทารกท่ีเกิดจากการคลอดกอนกําหนดท่ีสูงข้ึนดวย  นอกจากน้ีก็พบวามีการผาตัด
คลอดในอัตราท่ีสูงมากข้ึนดวย   ซ่ึงเหตุผลของการผาตัดคลอดสวนหน่ึงตามปกติ
แตอีกสาเหตุหน่ึงก็เปนเพราะภาวะสุขภาพของมารดาท่ีมีผลจากการติดเช้ือ
น่ันเอง(5) 

     ปจัจยัเส่ียงทีจ่ะต้องเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล
        จากการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมผูติดเช้ือท่ีมีการต้ังครรภ พบวามีบาง
ปจจัยท่ีพบวา สัมพันธกับโอกาสเส่ียงท่ีจะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ไดแก
1. เช้ือชาติ เชน ผิวดํา คนเอเชีย(5) 
2. น้ําหนักมาก BMI มากกวาหรือเทากับ 25 
3. มีโรคประจําตัวอยูกอนการต้ังครรภ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4. อายุ 35 ปหรือมากกวา(2,5)

5. อาศัยหรือทํางานในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงสูงตอการติดเช้ือ(7) 

    ผลของการตดิเชือ้ในสตรตัีง้ครรภต่์อทารกในครรภ์
        จากขอมูลในปจจุบันยังไมพบวาการติดเช้ือโควิด-19 ในขณะต้ังครรภ
จะทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทารก ท้ังในแงความพิการแตกําเนิด(2) การเจริญ
เติบโตในครรภ(8) รวมท้ังไมไดเพ่ิมอัตราการตายคลอดหรืออัตราการเสียชีวิตใน
ทารกแรกเกิดดวย(2) ผลกระทบหลัก ๆ ตอทารกท่ีมีรายงานน้ัน เปนปญหาท่ีเกิด
จากการคลอดกอนกําหนดมากกวา ตามท่ีไดกลาวไปกอนหนาน้ี ในสวนของ
การติดเช้ือจากแมสูลูก (Vertical Transmission) น้ัน  มีการติดตามทารกหลัง
คลอดในหลายๆ การศึกษายังไมพบขอมูลการติดเช้ือในลักษณะดังกลาวท่ี
ชัดเจน ทารกท่ีไดรับการตรวจติดตามลวนมีผลการตรวจเปนลบ หลักฐานใน
ปจจุบันช้ีวา หากจะมีการติดเช้ือในรูปแบบน้ี ก็ถือวาเกิดไดนอยมาก(9)

    การปฏิบัติตัวและวัคซีน
        จะเห็นวาผลกระทบของการติดเช้ือโควิด-19 โดยรวมน้ัน ภาพรวมจะมี
ลักษณะท่ีใกลเคียงกับกลุมคนไขท่ัวไป  คือมักจะไมมีอาการหรือมีก็ไมรุนแรง
 แตก็อาจเพ่ิมความเส่ียงของการมีอาการท่ีรุนแรงสูงกวาคนท่ัวไป  และอาจ
เพ่ิมความเส่ียงของทารกในกรณีท่ีมีการคลอดกอนกําหนด แตไมใชจากการติดเช้ือ
โดยตรง  ส่ิงสําคัญคือการปองกันตนเองจากเช้ือไวรัสดวยการรักษาระยะหาง
สวมใสหนากากอนามัย การลางมือดวยแอลกอฮอล เปนตน สําหรับเร่ืองของ
การฉีดวัคซีนน้ัน แมวาสหรัฐอเมริกา จะมีการใหวัคซีนในสตรีต้ังครรภไปบางแลว 
โดยยังไมพบรายงานถึงขอกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชยาดังกลาว 
แตจริง ๆ แลวยงัไมมีการศึกษาของวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดเลย ท่ีทําการศึกษาใน
แงความปลอดภัยของวัคซีนในสตรีต้ังครรภโดยตรง  รวมท้ังยังตองอาศัยเวลา
ในการสรุปถึงผลกระทบระยะยาวของการต้ังครรภ และทารกหลังคลอด การฉีด
วัคซีนจึงยังถือเปนทางเลือก การตัดสินใจฉีดวัคซีนควรพิจารณาถึงความเส่ียง
ของการติดเช้ือในแตละบุคคล รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ  เชน ความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการ
รุนแรงหรือเสียชีวิตหากมีการติดเช้ือ ความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือปองกัน
การติดเช้ือ ชนิดของวัคซีนท่ีมีใช เปนตน(10) ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับโควิด-19 ตอการ
ต้ังครรภน้ี ยงัคงตองมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตอไป และอาจมีขอสรุป
ท่ีเปล่ียนแปลงได  จากการเก็บขอมูลในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็น
เก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีนชนิดตาง ๆ ตอการต้ังครรภ 
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MEET THE EXPERTS

       Overall, the impact of COVID-19 
infection is similar to that of the in general 
patient groups and usually with asymptomatic 
or not severe conditions. Nevertheless, the 
risk of having more severe symptoms may 
be higher than average people, as well as 
an increasing risk for infants in the event of 
pre-term birth, not directly from the infection. 
It's important to protect yourself from 
the virus by keeping your social distance, 
wearing a face mask, washing hands with 
alcohol, etc. Regarding  the vaccination, even 
though some vaccinations have been given 
to pregnant women in the US, there are 
still no reports of concerns over the safety 
of those vaccines. Nonetheless, no studies 
have been actually conducted on the safety 
of COVID-19 vaccines directly in pregnant 
women. Whilst, it takes time to deduce 
the long-term effects to pregnancy and 
newborn babies. Vaccination is therefore 
still optional. In the meantime, decisions to 
vaccinate should take into account the risk 
of infection in each individual, as well as 
other factors such as risk of severe symptoms 
or death if infected, ability for self-care to 
prevent infections and types of available 
vaccines and so on(10). Hence, information 
about the COVID-19 on pregnancy remains 
to be investigated and analyzed with likely 
variable conclusions from future data 
collection, in particular, on the safety of 
different types of vaccines over pregnancy. 

Self Protection and Vaccines
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8. Mullins E, Hudak M, Banerjee J, et al. Pregnancy and neonatal outcomes of COVID-19 – coreporting of common outcomes from the PAN-COVID and AAP SONPM registry. MedRxiv preprint 
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9.Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy Information for healthcare professionals Ver.13: Published Friday 19 February 202
10. Merged information sheet and decision aid: Updated 16 April 2021, https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf

Effects of infection in
pregnant women on the fetus 

Risk factors for hospitalization 
 

Currently, there is no evidence that infection with COVID-19 while 
being pregnant will have a direct impact on the babies, regarding 
congenital malformations(2), fetal growth(8) and no increase in 
stillbirth or neo-natal mortality(2).
Nonetheless, the main effects on the reported infants were more 
likely caused by pre-term birth as mentioned earlier rather than 
vertical transmission. Whereas, follow-ups on the post-partum 
infants in several studies showed no definitive data on such 
infection. All infants were followed with negative test results. 
Moreover, current evidences indicate that this form of infection 
is considered very rare(9).

According to data collection among infected pregnant women, 
there are some associated factors with a risk of hospitalization, 
including: 
1. Ethnicity such as African American, Asian (5) 

2. Overweight, BMI greater than or equal to 25  
3. Underlying diseases such as diabetes, high blood pressure 
4. Age 35 years or older (2,5)

5. Living or working in an area with a high risk of infection (7) 
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TREATING 
INFERTILITY

Most cases of infertility can be treated 
through one of these options:3
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คําถามท่ีมักถามบ่อย
เก่ียวกับการมีบุตร
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q&AQ&A
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     “PCOS”หรือ“ภาวะถุงน้ํารังไขหลายใบ”
(Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)
เกิดจากความผิดปกติของระบบตอมไรทอ ทําใหมีระดับ
ฮอรโมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน แอนโดรเจน อยู
ในภาวะท่ีไมสมดุล ทําใหไขไมตก และมีไขขนาดเล็ก
สะสมหลายใบ ซ่ึงจะสงผลใหประจําเดือนมาไมปกติ 
และมีบุตรยากจากภาวะไขไมตก ซ่ึงในการรักษาภาวะ 
PCOS  ในกลุมซ่ึงไมมีการตกของไขในรอบธรรมชาติ
แพทยจะทําการใหยากระตุนไข ซ่ึงมีท้ังชนิดกิน และ 
ชนิดฉีด  โดยแพทยจะเลือกชนิดของยาท่ีเหมาะสม
กับผูปวยในแตละราย  หลังจากท่ีกระตุนไขใหโตแลว  
อาจจะใชวิธีมีเพศสัมพันธธรรมชาติ  หรือฉีดเช้ือก็ได 
โดยพิจารณาตามคุณภาพของน้ําเช้ืออสุจิ 

เปน็ PCOS ตัง้ครรภไ์ดห้รอืไม่

การเตรยีมตัวกอ่นยา้ยตัวออ่น

    การเตรียมตัวท่ีดีของวาท่ีคุณแม จะมีโอกาส
ชวยเพ่ิมโอกาสต้ังครรภหลังจากยายตัวออน
คุณแมสามารถเตรียมตัวในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

     ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ครบ 5 หมู่
แตอาจจะเนนอาหารประเภทโปรตีน เชน ไข, ปลา 
และทานวิตามินเพ่ือเตรียมพรอมการต้ังครรภ เชน 
โฟลิค วิตามิน ซี และวิตามินดี 

     ควรงดมีเพศสัมพันธ ์6-7 วนั
กอนวันยายตัวออน เพ่ือปองกันการติดเช้ือในโพรงมดลูก

     ออกกาํลงักายสมํา่เสมอ
     ทานยาตามทีแ่พทย์ส่ัง
ขอน้ีสําคัญมาก โดยเฉพาะคนท่ีเตรียมผนังมดลูกแบบ
ใชยากิน หามลืมทานเด็ดขาด เพราะจะมีผลตอเยื่อบุ
โพรงมดลูกได 

     พยายามดแูลเรือ่งการขบัถ่ายใหเ้ปน็ปกติ
ไมควรทองเสีย หรือทองผูก  ซ่ึงสวนน้ีเราก็สามารถทําได
โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด ปรุงสุกใหม ๆ  
มีกากใย รวมท้ังควรด่ืมน้ําในปริมาณเหมาะสม

     พกัผอ่นใหเ้พียงพอ
      ดืม่ชา กาแฟได้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม

    ในรางกายของผูหญิงโดยปกติจะไมมีฮอรโมน hCG 
หรือ Human Chorionic Gonadotropin ฮอรโมนน้ี
จะสรางมาจากเซลลของรกจากตัวออนท่ีฝงตัวในผนังมดลูก
แลว  โดยท่ัวไปแพทยจะทําการนัดตรวจระดับ Beta-hCG 
ในเลือดหลังจากการใสตัวออนระยะบลาสโตซิสต 
9 วัน ซ่ึงจะตรงกับอายุครรภ 4 สัปดาห คาของระดับ 
hCG ท่ีตรวจไดข้ึนกับมาตรฐานของแตละหองปฏิบัติการ 
ของทางเจตนินระดับมาตรฐานท่ีถือวามีการต้ังครรภ
คือ 7 mIU/ml  แตถาตัวออนมีการฝงตัวและเจริญเติบโต
ดี หลังยายตัวออน 9 วัน ระดับของ Beta- hCG มักจะ
สูงกวา 20 mIU/ml การตรวจอัลตราซาวดทางชอง
คลอดเพ่ือดูตําแหนงของถุงการต้ังครรภมักจะทําใน
อายุครรภ 5 สัปดาห ซ่ึงคาของ Beta-hCG มักสูง
เกิน 1,000 mIU/ml 

ตรวจ hCG หลังยา้ยตวัออ่น
กีว่นั และค่า hCG ควรเปน็เทา่ไหร?่
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   “PCOS”or“Polycystic Ovary Syndrome: 
PCOS” is caused by abnormalities in the 
endocrine system, of which the levels of 
estrogen, progesterone, androgen and insulin 
are unbalanced. This then prevents eggs 
from ovulating and accumulating many small 
eggs, resulting in irregular menstruation and 
infertility.
    For treatment of infertility in the PCOS 
group which does not have a natural cycle of 
ovulating, doctors will prescribe suitable drugs, 
either oral or injection types, to stimulate egg 
production for each patient. After stimulating 
the growth of eggs, probable methods of 
natural sexual intercourse or injection will be 
then considered by the quality of semen.

 PCOS and pregnancy 
Preparations before 
embryo transfer

     Good preparation of future mothers will 
be an opportunity to increase the chances 
of pregnancy after embryo transfer. 
Mothers can prepare in the following 
matters:
 
    Eat a nutritious diet from the five food 
groups
but may focus on protein foods such as eggs, 
fish and vitamins such as folic, vitamin C and 
vitamin D to prepare for pregnancy. 
      Abstain from sexual intercourse for
6-7 days
before the date of embryo transfer to prevent 
infection in the uterus. 
      Exercise regularly
    Take medications as prescribed by the 
doctor
This is very important, especially those who
are preparing the uterine wall by using 
medications. Do not forget at all because it 
can affect the uterus lining.
      Maintain normal excretion
No diarrhea or constipation. This can be done 
by having clean, freshly cooked foods with 
fibers and drinking the right amount of water. 
      Have enough rest
      Do not drink too much tea and coffee

      There is usually no hCG or Human Chorionic 
Gonadotropin in a woman's body. This hormone 
is produced by the cells of the implanted 
embryo in the uterine wall. Measurement of 
Beta-hCG blood levels is generally scheduled 
by the doctor during 9 days after the embryo 
transfer, which becomes 4 weeks of gestation. 
The standard level of measured hCG depends on 
each laboratory. At jetanin, the level considered 
for being pregnant is 7 mIU/ml. If the embryo is 
implanted and grows well, the level of Beta- hCG 
is usually above 20 mIU/ml after 9 days of embryo 
transfer. The vaginal ultrasound examination to 
determine the location of gestational sac is usually 
done at 5 weeks' gestation, where Beta- hCG 
values   are often high at more than 1,000 mIU/ml.

How many days after embryo
transfer is required for the hCG 
test and what should be the
level of hCG? 
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TECH REVIEW

DO THE
COVID-19
HAVE CHANCE TO ENTRY
THE  HUMAN  OOCYTES?

เซลล์ไข่ของเรามีโอกาส
ติดเช้ือโควิด-19ได้หรือไม่?

Can our egg cells be infected with COVID-19?
          Amidst the COVID-19 pandemic, many couples have wondered if the SARS-CoV-2, which causes COVID-19, 
could affect their reproductive cells. However, whether or not the virus can affect human cells or tissues depends 
on its capability to enter the cells and the multiplication of virus. One of the key factors for rapid spreading of 
SARS-CoV-2 around the world is the ability to bind and attach to receptors on human cells very well.

        ทามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหคูสมรส
หลายคูเกิดความสงสัยวาเช้ือ SARS-CoV-2 ท่ีกอใหเกิดโรค
โควิด-19 จะสงผลกระทบตอเซลลสืบพันธุไดหรือไม ท้ังน้ี
การท่ีเช้ือไวรัสจะสงผลกระทบตอเซลลหรือเน้ือเยื่อมนุษย
ไดน้ัน  ข้ึนอยู กับความสามารถในการเขาสู เซลลและการ
เพ่ิมจํานวนของไวรัส  โดยส่ิงท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการ
แพรระบาดของเช้ือไปท่ัวโลกไดอยางรวดเร็วน้ัน  เน่ืองมาจาก
เช้ือ  SARS-CoV-2  มีความสามารถในการจับและยึดแนน
กับตัวรับบนเซลลของมนุษยไดเปนอยางดี 
 



กลไกในการเข้าสู่เซลล์
ของเช้ือ SARS-CoV-2 

         การท่ีเช้ือ SARS-CoV-2  จะเขาสูเซลลของเราไดน้ัน  จะตองมีสวนท่ีเปน
เสมือนลูกกุญแจ มาไขกับแมกุญแจจําเพาะท่ีอยู บนเซลลของมนุษย 
โดยลูกกุญแจของเช้ือไวรัสตัวน้ี  คือสวนท่ีเปนหนามแหลมยื่นออกมาจาก
ตัวไวรัส เรียกวา Spike protein (S-protein) ซ่ึงมีความจําเพาะกับตัวรับ 
(Receptor) ท่ีเปนเสมือนแมกุญแจ ช่ือวา Angiotensin-Converting 
Enzyme 2 (ACE2) บนเยื่อหุมเซลลของมนุษย หลังจากท่ีมีการจับกัน
ระหวาง S-protein และ ACE2 แลว S-protein ของไวรัสจะถูกตัดโดยเอนไซม 
Protease ท่ีมีช่ือวา Transmembrane Serine Protease2 (TMPRSS2) 
ทําใหเกิดการหลอมรวมระหวางเยื่อหุมเซลลของไวรัสกับมนุษย  ไวรัสจึง
สามารถเขาไปในเซลลของมนุษยได(1) หลังจากน้ันไวรัสจะทําการเพ่ิมจํานวน 
และแพรกระจายไปยังเซลลอ่ืน ๆ ท่ัวรางกายอยางรวดเร็ว
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Mechanism of entry into cells of 
SARS-CoV-2 

          The entry of SARS-CoV-2 into our cells must comprise 
a key-like part to unlock a specific lock located in human cells. 
The key is a spike part protruding from the virus, so called Spike 
protein (S-protein), which becomes specific to a receptor-like 
lock, Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2), on the human 
cell membrane.

          After binding between S-protein and ACE2, the viral S-protein 
is cleaved by a protease enzyme called Transmembrane Serine 
Protease2 (TMPRSS2), causing fusion between viral and human 
cell membranes. The virus is thus able to break into human 
cells(1), after which the virus multiplies and rapidly spreads to 
other cells all over the body.   

Spike (S1 & S2)

Nucleocapsid (N)

Membrance (M)

Envelope (E)

ssRNA (+)

SARS-CoV-2
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เซลล์ไข่ของเรามีโอกาสในการติดเช้ือ 
SARS-CoV-2 หรือไม่?
       จากกลไกการเขาสูเซลลของไวรัส หากเซลลใดของ
มนุษยพบท้ัง receptor และเอนไซม Protease รวมกัน 
จะสงผลใหเช้ือไวรัสมีชองทางในการเขาสู เซลลน้ันได ซ่ึง
นอกจากเช้ือไวรัสจะใชชองทางดังท่ีกลาวไปแลวในการเขา
สูเซลล เช้ือยังสามารถใช CD147 receptor(2) และเอนไซม 
Cathepsin L(CTSL)(1)  เขาสูเซลลไดอีกดวย ดังน้ันในเบ้ือง
ตนหากเราตรวจหาวาเซลลไขมี receptor และเอนไซม 
Protease ดังกลาวหรือไม ก็จะสันนิษฐานไดถึงโอกาสใน
การติดเช้ือของเซลลไข
       ท้ังน้ี ปกติแลวเซลลไขไมไดอยูเพียงลําพัง แตจะมี
เซลลพ่ีเล้ียงไขลอมรอบ ดังน้ันจึงมีการศึกษา receptor 
และเอนไซม Protease ท้ังในเซลลไขและเซลลพ่ีเล้ียงไข 
โดยผลปรากฏวาในเซลลไขท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี (MII) ตรวจพบ
ท้ัง ACE2 receptor และเอนไซม TMPRSS2(3)  ในขณะท่ี
เซลล  พ่ี เ ล้ียงไข ตรวจพบ CD147  receptor ( 3 , 4 )  และ
เอนไซม CTSL โดยตรวจพบเอนไซม CTSL ในปริมาณนอย(3) 
จึงช้ีใหเห็นวาในเซลลไขและเซลลพ่ีเล้ียงของไขมีชองทางท่ี
อาจทําใหเช้ือไวรัสเขาสูเซลลได 

รายงานเคสท่ีพบในปจัจุบัน
          จากการศึกษาเซลลไขในผูหญิงท่ีตรวจพบโรคโควิด-19
น้ัน ยังไมพบวามีเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ในเซลลไข(5) แต
เน่ืองจาก COVID-19 เปนโรคอุบัติใหม  ขอมูลเก่ียวกับเซลล
ไขในคนท่ีติดเช้ือยังมีไมมากนัก ทําใหไมสามารถระบุหรือ
ช้ีชัดไดวาไวรัส SARS-CoV-2 จะสามารถเขาสูเซลลไขได
หรือไม และจะสงผลกระทบอยางไร ซ่ึงยังคงตองการการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมตอไปในอนาคต

TECH REVIEW

Current case reports
According to the study of oocytes in women diagnosed with COVID-19, 
no SARS-CoV-2 is detected (5). Since the COVID-19 is an emerging disease, 
there is not much information about oocytes among infected people. 
Also, it is impossible to truly identify or determine whether the SARS 
-CoV-2 virus can really break into the oocytes or not. However, further 
research is recommended in the future. 

Are our oocytes prone to
infection with the SARS-CoV-2? 
           Following the mechanism of entry into cells of 
the virus, if a human cell finds both the receptor and 
the protease enzyme together, this leads to a channel 
for the virus to break into that cell. In addition to such 
channel, the virus also uses the CD147 receptor(2) and 
the Cathepsin L (CTSL) proteases(1) for its entry into the 
cells. Therefore, once we initially check whether the 
oocytes have such receptor and protease enzyme or 
not, it can then make an assumption on the chances of 
infection of the oocytes.
       Normally, the oocytes are not single, but 
surrounded by cumulus cells. Therefore, the receptor 
and protease enzyme have been studied in both  
oocytes and cumulus cells. The results showed that 
both ACE2 receptor and TMPRSS2 are detected in 
metaphase II oocytes (MII)(3). Meanwhile, both CD147 
receptor(3,4) and CTSL are found in cumulus cells, with 
small quantities of CTSL(3). It suggests that in the 
oocytes and the cumulus cells, there are probably 
certain channels for the entry of virus into cells.
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การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)

VIRUS IMMUNITY TEST
Corona 2019 (SARS-CoV-2)

รูปท่ี 1 ภาพแสดง Markers ท่ีตรวจพบหลังการติดเช้ือ SARS-CoV-2 ท่ีระยะเวลาตางๆ

โดย

ทนพ. พลศิษฏ์ สิริเขมมะนันท์
Pholsit Sirikhemmanan 

นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทั่วไป
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Medical Technician, Routine Laboratory
Jetanin Institute for Assisted Reproduction

ไดภายใน 15 นาที จากการดูสีของแถบทดสอบ (Test Line) 
และแถบควบคุม (Control Line) ซ่ึงมีไวควบคุมคุณภาพของชุด
ตรวจ อยางไรก็ตามการทดสอบและแปลผลควรดําเนินการโดย
บุคลากรทางการแพทยเทาน้ัน

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือหาแอนติบอดีเปนการตรวจหา
ภาวะภูมิตอบสนองตอเช้ือ SARS-CoV-2 ของรางกาย แบงออก
เปน

         โดยการทําปฏิกิริยาจับกันอยางจําเพาะกับแอนติเจน
ของเช้ือ SARS-CoV-2 ท่ีเตรียมในรูป Viral Lysate, Recombinant 
Proteins หรือ Synthetic Peptides สามารถตรวจแยกแอนติบอดี
ไดท้ังแบบรวม (Total Antibody) และ แยกชนิด IgM, IgG หรือ IgA 
แบงเปน
        1.1 ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test: 
RDT) สวนใหญใชหลักการ Lateral Flow Immunoassay มีความ
ไวและความจําเพาะท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับชนิดและคุณภาพของ
แอนติเจนท่ีตรึงอยูบนแผนกระดาษทดสอบ เปนการตรวจเชิงคุณภาพ 
(ผลบวกหรือผลลบ) ชุดตรวจมีขนาดเล็ก พกพางาย สามารถอานผล

1. ตรวจหาแอนติบอดีที่ร่างกาย สร้างขึ้น
ภายหลังการติดเชื้อ (Binding Antibody)

          โดยท่ัวไปรางกายจะมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเช้ือ SARS-CoV-2 คลายกับการติดเช้ือไวรัสอ่ืน ในกรณี
ของการติดเช้ือ SARS-CoV-2 พบวาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG เกิดข้ึนเกือบพรอมกันภายใน 1 ถึง 3 สัปดาหหลังจากเร่ิม
มีอาการปวย แตยังไมมีขอมูลชัดเจนวาสามารถตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM/IgG ไดในกระแสเลือดเปนระยะเวลานาน
เทาใด การตรวจหาแอนติบอดี หรือภูมิคุมกันจึงเส่ียงตอการวินิจฉัยโรคผิดไดหากอานผลเปนลบ ไมอาจสรุปไดวาผูน้ัน
ไมติดเช้ือโควิด ขอมูลเทาท่ีมีอยูในขณะน้ีคือ ผูปวยสวนใหญเร่ิมมีภูมิคุมกันท่ีตรวจวัดไดต้ังแต 10-21 วัน นับจากวันท่ีแสดง
อาการ ในผูปวยท่ีมีอาการเล็กนอย (Mild Cases) อาจตรวจพบไดหลังจากมีอาการ 3 สัปดาห อยางไรก็ตาม การตรวจหา
ภูมิคุ มกันตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนํามาใชประโยชนในการสอบสวนโรคกรณีไมพบเช้ือจากการตรวจหา
สารพันธุกรรมของเช้ือ ในกลุมคนท่ีใกลชิดกับผูปวยแตไมแสดงอาการหรือมีอาการแตมาพบแพทยลาชา หรือนําไปใชใน
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคโดยการสํารวจภูมิคุมกันในประชากร 

Tag

SARS-CoV-2 antigen

Control antibody to
validate assay

Human anti-SARS-CoV-2
antibody

Immobilized anti-human
antibody

Immobilized antibody
against control antibody

Nagative 

IgG Line

Control
Line

IgM Line

IgM
Positive

IgG
Positive

IgM/IgG
Positive

Lateral Capillary Flow (Nitrocellulose Membrane)

รูปท่ี 2 หลักการและข้ันตอนการทดสอบดวย antibody rapid test
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Nonetheless, there is no clear evidence of how long the IgM/IgG antibodies 
can be detected in bloodstream. Testing for antibodies or immunities then 
carries a risk of misdiagnosis if a negative result is interpreted. It cannot be 
concluded that the person is not infected with COVID-19. According to the 
currently available information, most patients begin to develop measurable 
immunities from 10-21 days of the onset of the symptoms. In mild cases, it 
may be detected 3 weeks after the onset of the symptoms. However, the 
coronavirus 2019 antibody test can be useful for investigating the absence of 
the virus through genotoxic test in the group of people close patients with 
no shown symptoms, or shown symptoms but late to see the doctor. It is 
also beneficial in the studies of disease epidemiology by surveying population 
antibodies.

          In general, the body's immune response 
to SARS-CoV-2 infection that causes COVID-19 
is similar to that of other viral infections. In 
the case of SARS-CoV-2 infection, the IgM 
and IgG antibodies occur almost simultaneously 
within 1 to 3 weeks of onset of illness. 

      1.2 เทคนิค Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA), Chemiluminescence Immunoassay 
(CLIA) และ Fluoroimmunoassay (FIA) 
        ท้ัง 3 เทคนิคใชหลักการคลายคลึงกัน ตางกันตรงท่ีสาร
ใชติดฉลาก (Labeling) และสับสเตรท (Substrate) ท่ีทําให
เกิดสัญญาณ (Signal) ในการวัดผลท่ีตางกัน เชน สี (Color 
change), สีฟลูออเรสเซนต (Fluorescence) และแสง 
(Visible light) เปนตน เทคนิคดังกลาวสามารถบอกระดับหรือ
ปริมาณแอนติบอดีไดท้ังชนิด IgA, IgG, IgM หรือแบบ Total 
Antibody จึงมีประโยชนในการหา Seroconversion ในผูท่ี
ไดรับวัคซีนหรือ การวิจัยเพ่ือติดตามการตอบสนองของภูมิคุมกัน
ตอโรค 

        จากท่ีกลาวมาขางตนพบวา การตรวจหาภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 มีประโยชนในการสอบสวนโรคในกลุมคนท่ีใกลชิดกับผูปวยแตไม
แสดงอาการ หรือมีอาการแตมาพบแพทยลาชา การศึกษาระบาดวิทยาของโรค
โดยการสํารวจภูมิคุมกันในประชากรและการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน  
เปนตน
            การตัดสินใจเลือกใชเทคนิคใด จึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ
นําไปใชงาน เชน เพ่ือการรักษา การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค
การศึกษาระบาดวิทยา  งานวิจัย  ซ่ึงตองพิจารณารวมกับการประเมินความ
พรอมดานทรัพยากรตาง ๆ เชน งบประมาณ ศักยภาพของหองปฏิบัติการ 
ความเช่ียวชาญและกําลังของบุคลากร และอาจปรับการใชเทคโนโลยี
แบบผสมผสานตามสถานการณการระบาดของโรคและทรัพยากรท่ีมีอยู
ในขณะน้ันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
          สําหรับประเทศไทย ชุดตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือ SARS-CoV-2 
ตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย
ใหขายไดเฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาล
เฉพาะทางคลินิกเวชกรรม  คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรม  คลินิกเทคนิค
การแพทย หรือ สหคลินิก  ซ่ึงการตรวจตองทําโดยบุคลากรทางการแพทย
เทาน้ัน หามประชาชนนํามาตรวจดวยตนเอง

Techniques
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         วิธีน้ีถือเปนวิธีมาตรฐาน เน่ืองจากเปนการตรวจ
ภูมิคุมกันแบบรวมชนิด (Total Antibody) ท่ีมีคุณสมบัติใน
การยับยั้งการเขาเซลลของไวรัส จึงจําเปนตองใชเช้ือเปนและ
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) ในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ันจึงเปนวิธีท่ีซับซอนและตองใชผูท่ีมีความเช่ียวชาญใน
การเพาะเล้ียงเซลลและไวรัส ใชเวลานาน 5-7 วัน แตเปนวิธี
ท่ีเหมาะสมและเปนวิธีมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพ
ของวัคซีน   เน่ืองจากสามารถบงช้ีวาผูรับวัคซีนมีภูมิคุมกันปอง
กันการติดเช้ือ SARS-CoV-2 ไดหรือไม 

2.  การตรวจหาแอนติบอดีที่สามารถ
ยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส
(Neutralizing Antibody; NAb) 

ผูท่ีมีผลแอนติบอดีเปน บวก
- เคยติดเช้ือ โดยอาจจะมีหรือไมมีอาการ

ปวยก็ได 
- การตรวจพบแอนติบอดีตอเช้ือ SARS-CoV-2
บงบอกวามีการสรางภูมิคุมกันตอบสนอง แต
ไมไดบงบอกวาภูมิคุมกันตอบสนองน้ันเปน
ภูมิคุ มกันท่ีสามารถปองกันการติดเช้ือ
SARS-CoV-2 ในอนาคตได 
- ปริมาณแอนติบอดีท่ีสรางข้ึนอาจลดระดับ
ลงไดตามเวลา  ดังน้ันจึงควรปฏิบัติตามคํา
แนะนําเพ่ือปองกันการติดเช้ือ SARS-CoV-2 

ผูท่ีมีผลแอนติบอดีเปน ลบ
- บงช้ีถึงการไมติดเช้ือหรือเปนผูติดเช้ือ
ท่ีมาตรวจในระยะเวลาเร็วเกินไปกอนท่ีจะ
มีการสรางแอนติบอดี (ชวง window period) 
หรือมีปริมาณแอนติบอดีต่ํากวาขีดจํากัด
ของชุดตรวจ

การแปลผลการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2

Antibody test of
coronavirus 2019
(SARS-CoV-2)

Direct ELISA

Ag
Primary antibody
Conjugate 

Substrate 

Substrate 

Substrate 

Substrate 

Capture antibody
 

Inhibitor
Antigen
 

Indirect ELISA Sandwich ELISA Competitive ELISA

1. Add heat inctivated sera

2. Add virus 
100 or 200 TCID/well

3. Add MDCK cells
1.5 x 104 cells/well

4. Wash/Fix

5. Wash/Fix

18-20 hr @ 37°C

- + + - + + + + + - BT CC
VC

1 hr @ 37°C

2-fold
dilutions

รูปท่ี 3 แสดงหลักการ Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

รูปท่ี 4  แสดงข้ันตอนการตรวจหาแอนติบอดีดวยวิธี Antibody Neutralizing Assay
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Antibody lab tests are used to detect 
the presence of an immune responses 
to SARS-CoV-2 in the body, as follows: 

    1. Binding Antibody 
    By binding specific to SARS-CoV-2 
antigens prepared in the form of viral 
lysate, the recombinant proteins or 
synthetic peptides, total antibody and 
isolated IgM, IgG or IgA can be divided 
into: 
1.1 Rapid Diagnostic Test: RDT 
It mainly uses the Lateral Flow Immunoassay 
principle, with a wide range of sensitivity 
and specificity, depending on the type 
and quality of the antigens fixed on the 
test paper. It is a qualitative examination 
(positive or negative). The test kit is small, 
easy to carry and readable within 15 
minutes by looking at the color of test 
line and control line, which are for quality 
control of the test kit. However, the test 
and interpretation should only be 
performed by medical personnel. 
1.2 Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA), Chemiluminescence 
Immunoassay (CLIA) and 
Fluoroimmunoassay (FIA) 
The principles of these three techniques 
are similar. The difference is that labeling 
substances and sub-strates that cause a 
signal in different measurements, such as 
color change, fluorescence and visible 
light, etc. Such techniques can determine 
the level or quantity of antibodies, including 
IgA, IgG, IgM or total antibody, which are 
beneficial to detect the seroconversion 
in those who have been vaccinated or a 
research to track the immune responses 
to the disease.  

TECH REVIEW

    2. Neutralizing Antibody; NAb
 This is a standard method because it is a total antibody with 
ability to inhibit the invasion of the virus. Therefore, live microorganisms 
and Level 3 Biosafety Laboratory (BSL-3) are required for operations. 
Therefore, it is a complex method and needs specialists in cell and 
virus cultures. It takes 5-7 days, but it is a reasonable and standard 
way to test the efficacy of vaccines. This is because it can indicate 
whether or not the vaccinated recipients have immune responses to 
prevent SARS-CoV-2 infection.

    Interpretation of SARS-CoV-2 antibody test results

 From the above mentioned, it was found that antibody 
testing for coronavirus 2019 is useful in investigating the disease 
among people who are close to patients with no shown symptoms 
or having symptoms but late to see epidemiological studies of 
disease by surveying population antibody and testing the efficacy of 
vaccines, etc. Decision on what technique to use therefore depends 
on the purpose of use. This includes treatment, disease surveillance, 
disease investigation, epidemiological studies and research. Also, it 
must be considered in conjunction with the assessment of the 
available resources, such as budget, laboratory capacity, expertise 
and empowerment of personnel and adjustment of integrated 
technology according to the epidemic situation and the resources 
available at that time for maximum benefit. 
          In Thailand, SARS-CoV-2 antibody testing kits must be approved 
by the Food and Drug Administration (FDA). They can only be sold in 
government hospitals, general hospitals, medical clinic specialized 
hospitals, medical specialized clinics, medical technic clinics or 
polyclinics where the examination must be done by medical personnel 
only. General people are forbidden to do the test by themselves.  
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Negative antibody
- Indicating no infection or being infected 
with too early test before antibody 
formation (window period) or antibody 
count below the test kit limit. 

Positive antibody 
- Having been infected with
or without symptoms.
-  Detection of antibodies to
SARS-CoV-2 with an immune
response, but not indicating
that the immune responses
can prevent future SARS-CoV-2 infection.
- Decreasing of antibodies over time, thus recommendations
to be followed for prevention of further SARS-CoV-2 infection.  
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        ไวรัส COVID-19 (SARS-CoV-2)  ไดกอใหเกิดโรคระบาดไปท่ัวโลก 
การแพรระบาดของไวรัสชนิดน้ีกอใหเกิดอาการปวยทางระบบทางเดินหายใจ 
โดยเฉพาะในผูสูงอายุและผูท่ีปวยดวยโรคเร้ือรังอยูแลว เช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมน้ีสามารถแพรเช้ือผานทางละอองเสมหะ หรือ น้ําลาย จากการ
ไอ จาม หรือการสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโดยตรง โดยอวัยวะหลักท่ีตัวเช้ือจะ
เขาไปทําลาย คือ ปอด แตตัวเช้ือยังอาจกอใหเกิดความเสียหายในอวัยวะ
อ่ืน ๆ  เชน หัวใจ ไต ตับ รวมถึงอัณฑะ ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีเก่ียวของกับระบบ
สืบพันธุของเพศชาย เน่ืองจากในอัณฑะมีตัวรับ ACE2 และ TMPRSS2 หรือ
ตัวรับเดียวกับท่ีไวรัสใชเพ่ือเขาถึงเน้ือเยื่อของปอด เช้ือไวรัสน้ีจึงอาจมี
ผลตอระบบสืบพันธุของเพศชาย
      ปจจุบันไดมีงานวิจัยท่ีพยายามศึกษาเร่ืองผลของไวรัสโควิด-19 ตอการ
สืบพันธุของเพศชาย ในวารสารการแพทย JAMA Network มีทีมนักวิจัย
ชาวจีนจากโรงพยาบาลเทศบาลชางฉิว มณฑลเหอหนาน ไดทําการศึกษาวา
สามารถพบเช้ือโควิด-19 ในน้ําอสุจิของผูชายไดหรือไม จากการศึกษา
กลุมตัวอยางผูปวยชายท่ีปวยดวยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล จํานวน 38 คน 
พบวามีสารพันธุกรรมจากเช้ือไวรัสโควิด-19 อยูในอสุจิของผูปวยกลุมตัวอยาง
ถึง 6 คน โดย 4 คน ยังเขารับการรักษาตัวอยู สวนอีก 2 คน เปนผูปวยท่ี
รักษาหายแลว จึงสรุปวาเช้ือโควิด-19 อาจจะสามารถอยูในน้ําอสุจิของผูปวย
โควิด-19 ได
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COVID-19  AND
MALE FERTILITY 
โควิด-19 
กับคุณภาพอสุจิ

คุณภาพของอสุจิ
          ไดมีงานวิจัยท่ีจัดทําโดยทีมนักวิจัยของ Justus-Liebig-University ในประเทศเยอรมนี ไดทําการศึกษาเพ่ือหาผลของเช้ือโควิด-19 
ตอระบบสืบพันธุของเพศชาย โดยเปรียบเทียบน้ําอสุจิของกลุมตัวอยางชาย ท่ีรักษาการติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีหายแลว จํานวน 84 คน กับผูท่ี
ไมเคยติดเช้ือโควิด-19 จํานวน 105 คน พบวาในผูชายท่ีเคยติดเช้ือโควิด-19 เซลลอสุจิมีสารท่ีแสดงถึงภาวะอักเสบและมีภาวะเครียด
ออกซิเดช่ัน  (Oxidative  Stress : ความไมสมดุลระหวางอนุมูลอิสระกับระบบตานออกซิเดช่ันในรางกาย)  เพ่ิมข้ึน รวมถึงตัวอสุจิมีคุณภาพ
ลดลง พบวาในน้ําอสุจิจะมีระดับความเขมขนของอสุจิลดลง การเคล่ือนท่ีของอสุจิลดลง และ มีรูปรางของอสุจิท่ีผิดปกติเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปญหา
เหลาน้ีลวนสงผลทําใหเกิดภาวะการมีบุตรยาก 
          แตกระน้ันในหลาย ๆ งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพแลวก็ยงัมีขอโตแยงมาวา การศึกษาเร่ืองผลของไวรัสโควิด-19 ตอการสืบพันธุ
ของเพศชาย ยังจําเปนตองมีการทดลองในกลุมตัวอยางหรือระยะเวลาท่ีมากกวาน้ี กอนท่ีจะสรุปผลอยางเปนทางการ เน่ืองจากอาจมี
ผลจากปจจัยอ่ืน ๆ  ดวยยกตัวอยาง เชน ยาท่ีใชในการรักษาการติดเช้ือโควิด-19 อาจเปนหน่ึงในปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของอสุจิ หรือ 
การพบเช้ือไวรัสน้ีในน้ําอสุจิไมไดหมายความวาเช้ือไวรัสจะยังมีชีวิตอยู  และสามารถเพ่ิมจํานวนได  จึงยังไมอาจเช่ือไดวาไวรัสสามารถ
ติดตอผานทางการมีเพศสัมพันธได 
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    Currently research is studying the 
effects of the COVID-19 virus on the 
male reproduction system; 
     In the medical journal ‘JAMA Network’,
a team of Chinese researchers from 
Cangqiu Municipal Hospital in Henan 
Province conducted a study that 
found COVID-19 in men's semen. 
The study of 38 male patients with 
COVID-19 in the hospital found that 
they had genetic materials from the 
COVID-19 virus in the sperm of six 
patients, four of them are still being 
treated and two cured patients. It was
concluded that COVID-19 could be in 
the semen of the COVID-19 patients.

   The effects on sperm quality were 
researched by a team at the Justus-
Liebig-University in Germany. The study 
was conducted to determine the effects 
of COVID-19 on the male reproductive 
system by comparing the semen 
samples of 84 men who have been 
treated for COVID-19 and between 
105 men who have never been infected 
with COVID-19. Sperm cells were found
to have increased inflammatory and
oxidative stress, an imbalance between 
free radicals and the body's antioxidant 
system, as well as a decreased sperm 
quality and concentration, sperm
motility is reduced, and abnormal sperm
morphology is increased. These problems 
can increase risk of infertility in men. 

  There is controversy in many 
published studies however because a
larger sample size and a longer follow 
up time is still needed before an official 
conclusion can be made. There may 
be influence by other factors, for 
example, the medications used to 
treat COVID-19 infection could be one
of the agents affecting sperm quality
and the presence of the virus in semen 
does not mean that the virus is alive 
and multiplying.
    While it is believed that the virus 
cannot be transmitted through 
sexual contact it is important that 
couples who have been infected 
with COVID-19 who are planning to
have children should be evaluated
by a medical professional first to 
ensure there are no complications 
before planning a pregnancy.

The COVID-19 virus (SARS-CoV-2) has 
caused a worldwide pandemic. This 
virus which has symptoms of respiratory 
illnesses effecting especially venerable 
groups such as the elderly and those 
who are already suffering from chronic 
diseases. The coronavirus can be transmitted 
through sputum droplets or saliva from 
coughing, sneezing or direct contact with 
an infected person. The main organ that 
the virus infects is the lungs, but the 
virus can also cause damage to other 
organs including the heart, kidneys, liver 
and testes. This is because the testicles, 
which are important parts of the male 
reproductive system, contain ACE2 and 
TMPRSS2 receptors which are the same 
receptors that the virus uses to connect 
with lung tissue. The virus can therefore 
affect the male reproductive system.

อางอิง
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ช่วงเวลาแห่งความสุข
ท่ีรอคอยมานาน
หลังจากท่ีเขารับการรักษา คุณจาและสามี
ก็ประสบความสําเร็จในการต้ังครรภคร้ังน้ี 
จากท่ีผิดหวังมานาน คุณจาเลาถึงความรูสึก
หลังจากท่ีไดทราบวาตัวเองต้ังครรภ

แสงสว่าง
ของความสําเร็จ

เรือ่งราวความสําเรจ็ของ
ครอบครวัคณุ “จา๋” จารสุุดา  
บรรจงจติต ์และสาม ีคุณสุรศักด์ิ
ธนมติรสกลุ ทีพ่ยายามตัง้ครรภ์
เปน็เวลาหลายป ีจนในทีสุ่ด
กม็เีบบ๋ีตวัน้อยมาเตมิเตม็คาํวา่
ครอบครวัให้สมบรูณม์ากขึน้

คุณจา๋และสามีแตง่งานและ
ใชเ้วลารว่มกนักว่า 11 ป ีก่อนท่ีจะ
ตัง้ครรภสํ์าเรจ็ กอ่นหน้าน้ีทัง้คู่
ไดพ้ยายามรกัษาด้วยวธิ ีICSI 
และใส่ตวัออ่นถงึหลายครัง้จาก
ทีอ่ืน่แตก่ย็งัไมสํ่าเรจ็ 

“เคยปรึกษาและรักษาดวยวิธี ICSI กับ
โรงพยาบาลแหงหน่ึงมากอน โดยเร่ิมปรึกษา
ต้ังแตป 2561 และไดใสตัวออนหลายคร้ัง
แตก็ไมสําเร็จคะ” 

“รูจักเจตนินจากการแนะนําของญาติคะ  ซ่ึงเขา
รักษามีบุตรยากมานานและหลายท่ี  รวมถึง
มีโรคประจําตัวท้ังคู  แตดวยความเช่ียวชาญ
ของคุณหมอและเทคโนโลยท่ีีเจตนิน ทําใหท้ัง
คูมีบุตรชายสําเร็จ  เราท้ังคูจึงตัดสินใจมารักษา
ท่ีน่ีคะ และเราเขารับการรักษากับคุณหมอ
ปกปองคะ เพราะเปนคุณหมอของญาติท่ีแนะนํา 
ก็เลยเจาะจงมารักษากับคุณหมอปกปอง 
โดยเฉพาะเลยคะ”
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ความรักท่ีไม่มีเง่ือนไข

BASE ON TRUE STORIES

“เปนความรูสึกท่ีบอกไมถูก แนนอนเราท้ัง
สองดีใจเพราะรอชวงเวลาน้ีมานาน แตก็มี
ความกังวล เร่ืองการปฏิบัติตัวในชวงระยะ
เวลาหลังจากน้ี (ระหวางต้ังครรภ) แตเราท้ัง
คู โชคดีท่ีคุณหมอใสใจ และใหคําแนะนํา
อยางใกลชิดตลอดระยะเวลาการรักษา และ
ตอนท่ีเราไดซาวด 4 มิติ ความรูสึกคือต้ืนตันใจ
ท่ีไดเห็นรอยยิ้มของเคาเปนคร้ังแรกคะ

THE UNCONDITIONAL LOVE

คุณจาเลาถึงสาเหตุท่ีทําให
ไมสําเร็จในการต้ังครรภและ
วิธีการท่ีเขารับการรักษาหลัง
จากไดรับคําปรึกษาจาก
คุณหมอปกปอง

“คุณหมอแจงว าด วยอายุ ท่ีมากข้ึน 
ทําใหไขไมมีคุณภาพ และคุณหมอตรวจ
เจอวามีภาวะไทรอยดต่ํา ทําใหต้ังครรภ
ไดยาก หรือถาต้ังครรภแลวจะหลุดงาย 
จําเปนตองรักษาภาวะไทรอยดใหปกติ
กอน  สวนฝายชายปกติดีคะ  สวนวิธีการ
รักษาคุณหมอแนะนํา วิธี ICSI และตรวจ
โครโมโซม PGT-A ตัวออนคะ ไดตัวออน
แชแข็ง 2 ตัว และใสตัวออน 1 ตัว ผลคือ
ต้ังครรภ ตอนน้ียังเหลือตัวออนแชแข็ง
ไว 1 ตัว”

ถาถามวากังวลหรือกลัวไหม ไมเลยคะ 
อาจเปนเพราะเคยรักษามากอนแลว แต
คอนขางคาดหวังกับการรักษาในคร้ังน้ี



คุณจารุสุดา บรรจงจิตต์ อายุ 38 ปี
Mrs. Jarusuda Banjongjit 38 Years

คุณสุรศักด์ิ ธนมิตรสกุล อายุ 45 ปี
Mr.Surasak Thanamitsakun 45 Years

ความประทับใจท่ีเจตนิน

คุณจาเลาถึงการเปล่ียนแปลงของครอบครัว
เม่ือมีลูกตัวนอย เปนความสุขท่ีเพ่ิมเขามา
ในชีวิต

“ปกติอยูกันสองคนก็มีความสุขดี แตพอมี
ลูกเขามามันเติมเติมชีวิตครอบครัว ทําใหรูวา
ความรักท่ีไมมีเง่ือนไขน้ันเปนอยางไร  เปน
ความรูสึกท่ีอ่ิมเอมใจ  หลายคร้ังท่ีน้ําตาไหล
จากใจท่ีเปนสุข เปนความสุขท่ีเรียบงาย เพียง
แคเราอยูดวยกัน 3 คน ท่ีสําคัญยิ่งทําใหเห็น
ถึงความรัก ความเสียสละของคูชีวิตเรา ในชวง
เวลาแหงการปรับตัวในการเล้ียงลูก”

คุณจาเลาตอถึงการเตรียมตัวขณะต้ังครรภ
และการเตรียมความพรอมสําหรับลูกคนแรก
หลังคลอด

“คุณหมอแนะนําเร่ืองการทานอาหาร โดย
ใหแบงเปนม้ือยอย ๆ  จะไดไมรู สึกอึดอัด 
แนนทอง รวมถึงลดอาการคล่ืนไส ทาน
อาหารท่ีมีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ
ท่ีสําคัญคือหามเครียด และหากมีความผิด
ปกติใด ๆ ก็ใหมาหาคุณหมอไดทันที ไมตอง
รอตามนัด  และเร่ืองการเตรียมความพรอม
ใหลูก ตองบอกวามีมากมายเลยคะ นอกจาก
ความเปนอยูท่ัวไป

“เวลามองตาลูกเหมือน
เห็นความรักความผูกพัน
ของเราและสามีภายใต้
ดวงตานัน้”

รักท่ีไม่มีเง่ือนไข…
มีอยู่จริง
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ขาวของเคร่ืองใชแลว ก็จะมีเร่ืองของสุขภาพ
ในระยะยาว อยางศึกษาการทําประกันสุขภาพไว
ลวงหนาวางแผนเก่ียวกับการเสริมพัฒนาการใน
แตละชวงวัยใหเหมาะสม รวมไปถึงศึกษาและ
มองหาโรงเรียนใหนองดวยคะ”

เราถามถึงการแพลนการมีลูกคนท่ี 2 ของ
คุณจาตอ“ยังคิด ๆ  อยูคะเพราะใจเราท้ังคู
อยากจะมีสัก 2 คนเอาไวเปนเพ่ือนกัน”

คุณหมอปกปอง เปนคุณหมอท่ีมีความละเอียด
และใสใจ ท้ังในเร่ืองของรายละเอียด ข้ันตอน
กระบวนการทํา ICSI สามารถอธิบายและตอบ
ขอสังสัยไดอยางครบถวนโดยท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเปนจริง ไมใหความหวังจนเกินไป 
ในขณะเดียวกันก็มีความใสใจในเร่ืองความรูสึก
ของคนไขผูรักษาดวยคะ”

คุณจาท้ิงทายเปนกําลังใจใหคูสมรสท่ียังไม
ประสบความสําเร็จในการมีลูกเอาไวด วย
“สําหรับคูท่ียังไมประสบความสําเร็จ นอกจาก
อยากจะใหกําลังใจแลว ในการรักษาผูมีบุตร
ยากน้ันมีความละเอียดออนมาก และตางกัน
ในแตละคู ในแตละกรณี อยาเปรียบเทียบกับ
ใครใหบ่ันทอนจิตใจตัวเอง ทําตามคําแนะนํา
ของคุณหมอและสถาบัน หรือรพ. ท่ีเราเลือก
แลววาเราไวใจ เช่ือใจ ท่ีสําคัญคือ เม่ือรูสึกเครียด
ในระหวางทําการรักษา ก็ตองพัก และไมกลัว
ท่ีจะเร่ิมใหม แลววันนึงจะเปนวันของเรา”
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      They have been married for 11 years before getting pregnant. They had 
done ICSI many times at other hospitals but unsuccessful.
      “We have known Jetanin from the recommendation of my relatives. 
She has been treated for infertility for a long time and in many places. 
They both have underlying diseases. With the expertise of the doctor and 
technology at Jetanin, they now have a son. So, we both decided to come 
here for treatment. We have been treated by Dr. Pokpong, because my 
relatives recommendation. So, we specifically came to be treated by Dr. 
Pokpong.

Seeing The Light of 
Success
      Khun Ja told about the reasons 
for the unsuccessful pregnancy and 
how was her treatment after consulting 
with Dr. Pokpong.
      “The doctor told me that with an 
my increasing age, the eggs were of 
poor quality. The doctor found that I 
had hypothyroidism. So, I had difficulties 
in getting pregnant. Or, if I got pregnant, 
it's easy to have a miscarriage. It is 
necessary to treat my hypothyroidism 
first. My husband is normal.   
     For the treatment method, the 
doctor recommended ICSI and PGT-A. 
We got two frozen embryos and one 
embryo transfer, resulting in pregnancy. 
There is now one frozen embryo left.
     If you ask me if I'm worried or 
scared, I can say not at all. This is 
because I've had treatment before.
I have a great expectations about the 
treatment this time.”
 

lucky that the doctor cares and gives 
advice closely throughout the treatment 
period. And when we had the 4D 
ultrasound, the first feeling was being 
touched to see the baby’s smile for the 
first time and could watch its movement 
in many different manners.”  

The Long Awaited 
Moment
      After the infertility treatment at 
Jetanin, they get pregnant. Khun Ja 
shared her feeling when she found 
out she is pregnant. 
      “It's a feeling that I couldn't tell. 
Of course, we both were delighted 
because we had been waiting for
this moment for so long. But, there 
are concerns about my changes after 
this (during pregnancy). We are both  

      “And about the plan for our baby, 
I have to say that there are many, 
besides the general living and such 
stuff. It will be a matter of long-term 
health, such as health insurance, a 
plan for appropriate development in 
each age range and a school for my 
little one.”
      We asked them about the plan 
to have another child.
    “Still thinking about it. We both 
want to have 2 children, so they can 
be friends.”  

  
             

Unconditional Love 
Really Exists
      Khun Ja also told that having a 
child changes her life, it is happiness.
    “Usually, we are both happy. 
But when a child comes, it fills the 
family life and makes you know what 
unconditional love is. When you look 
into your child's eyes, it's like seeing 
love. It is the bond between me and 
my husband under those eyes. It's a 
feeling of contentment. Many times 
tears flow from a happy heart. It is 
a simple happiness. We are 3 people 
altogether. The most important 
thing is to show love and our sacrifice 
during the period of adjustment (raising 
children).”
       Khun Ja told about how to taking 
care of herself during pregnancy and 
the plan for their little one.
       “The doctor gave advice on diet 
by dividing them into smaller meals, 
so that I didn’t feel uncomfortable, 
bloated and nauseous, as well as
I needed to have nutritious foods and 
enough rest. The most important thing 
was that I should not be stressed.
If there were any abnormalities, see 
a doctor immediately. Don't have to 
wait until the appointment.”

The Impression at 
Jetanin
    “Dr. Pokpong is a thorough and 
attentive doctor, in terms of details 
and ICSI process. He can fully explain 
for his answers, based on facts, not 
giving too much hope. At the same 
time, he pays attention to the feelings 
of his patients”
     Khun Ja ended up encouraging 
the married couples who are not yet 
successful.
   “For those who have not yet 
succeeded, I would like to encourage 
them to go for treatment of infertility, 
which is very sensitive and different 
for each couple. In each case, don't 
compare yourself to anyone to undermine 
yourself. Follow the advice of doctors, 
institutions, or hospitals that we have 
chosen and trusted. The important 
thing is when you feel stressed during 
treatment, you need to rest and not 
be afraid to start over. One day, it will 
be our day.” 

The success story of Khun "Ja" 
Jarusuda Banjongchit and 
Khun Surasak Thanamitsakul, 
who got the little one to fulfill 
their family integrity after had 
been trying to get pregnant 
for many years. 

BASE ON TRUE STORIES





BASE ON TRUE STORIES

THE BEGINNING OF
HAPPINESS
จุดเร่ิมต้นความสุขของชีวิต
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หลายคร้ังท่ีความผิดหวัง อาจจะทําให้เรายอมแพ้และล้มเลิก
จนไม่อาจไปถึงความสําเร็จท่ีต้ังใจไว้ได้   แต่เร่ืองราวความสําเร็จ 
ของคุณจ๊ิบ หรรษา อมาตยกุล และคุณแลนด์ สราวุธ เทศศิริ
ท่ีต้องเข้ารับการรักษาหลากหลายวิธีจนกว่าจะสําเร็จ จะช่วยเป็น
กําลังใจให้กับคู่สมรสท่ียังไม่ประสบความสําเร็จ มีกําลังใจในการ
ท่ีจะพยายามต่อไปจนถึงความสําเร็จได้ค่ะ

คุณจ๊ิบเลาถึงชวงท่ีตัดสินใจเขารับการรักษา
ท่ี เจต นินตาม คําแนะ นําของคน รู  จั ก 
“แตงงานมาต้ังแตตอนอายุ 30 ป ก็ 8 ป
แลวคะ แตวาไมไดวางแผนเร่ืองมีลูกเทาไหร
คะ ก็รอมาเร่ือย ๆ  ปลอยตามธรรมชาติมา
หลายป แตนองก็ยงัไมมา จนมาเขาอาย ุ38 ป 
ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอท่ีเจตนินคะ พ่ีท่ีสนิท
กัน เคยมารักษาท่ีเจตนิน แนะนํามาคะ คือ
พ่ีเขาไปทํามาหลายท่ีแลวไมสําเร็จ  จนมารักษา
ท่ีเจตนินแลวสําเร็จ  ตอนน้ีคลอดนองแลวคะ 
แลวพอเราคุยกันเร่ืองมีลูก พ่ีเขาก็เลยแนะนํา
ใหมาปรึกษากับ คุณหมอโยโกะ ทาวาราซูมิดา 
ท่ีเจตนินดูคะ”

        รอบแรกรักษาดวยวิธี ICSI และ
ตรวจโครโมโซม PGT-A กอนคะ ได
ตัวออนมาแคตัวเดียว ตรวจแลวตัว
ออนมีโครโมโซมไมปกติ ทําใหเราไมมี
ตัวออนแชแข็ง 

คุณจ๊ิบเลาถึงปญหาในการมีบุตรยาก ในกรณี
ของคุณจ๊ิบเกิดข้ึนท้ังฝายชายและฝายหญิง 
จึงตองเขารับการรักษาถึง 4  คร้ัง 2 คร้ังแรก
ดวยการฉีดเช้ือแตยังไมสําเร็จ จนมาถึงการ
รักษาดวยวิธี ICSI และ IMSI ดวยความไม
ยอมแพและการรักษาไดถูกจุด ในท่ีสุดก็
ทําใหการต้ังครรภคร้ังน้ีสําเร็จ

“ของตัวเองก็อายเุยอะ ไขมีจํานวนไมมากคะ 
สวนคุณผูชายมีปญหาดานน้ําเช้ือคะ เราเลยมี

ปญหากันท้ังคูคะ คุณหมอตรวจและรักษา
ตามข้ันตอนเลยคะ ก็คือตรวจสุขภาพ ตรวจ
ประเมินภาวะมีบุตรยาก เพ่ือดูวาสาเหตุเกิด
จากอะไร สามารถจะมีบุตรไดไหม คุณหมอ
ก็แจงเรามาวานาจะมีตามธรรมชาติไดยากคะ 
แลวเราก็เร่ิมกระบวนการรักษาคะ คุณหมอ
แนะนําใหเร่ิมการรักษาจากการฉีดเช้ือดูกอน 
อาจจะลองฉีดเช้ือสัก 3 คร้ัง ถาไมสําเร็จก็
ใหไปทําเด็กหลอดแกว  เราไดรักษาโดยการ
ฉีดเช้ือ 2 คร้ัง แลวไมสําเร็จ ก็เปล่ียนไปทํา
เด็กหลอดแกวเลย โดยทํา ICSI IMSI อยาง
ละคร้ัง และท้ัง 2 คร้ังก็มีการตรวจโครโมโซม 
PGT-A ดวย

เม่ือไหร่ท่ีพยายาม
ความสําเร็จจะปรากฏ



คุณหรรษา  อมาตยกุล อายุ 39 ปี
Miss Hunsa Amattayakul 39 Years

คุณสราวุธ เทศศิริ อายุ 40 ปี
Mr.Sarawut Tassiri 40 Years
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“จริง ๆ คือกอนหนาท่ีจะมีก็ไมไดคิดวาสําคัญ
เพราะวาตัวเองเปนลูกคนเดียว ไมไดเคยคุน
เคยกับเด็ก แตวาตอนท่ีเราตัดสินใจท่ีจะมี
ลูกแลว ความรูสึกก็เปล่ียนไป คือรูสึกวาลูก
เปนความรับผิดชอบอีกอยางหน่ึง ท่ีเราให
กําเนิดเด็กคนหน่ึง เพ่ือท่ีจะเปนอนาคตของ
ชาติประมาณน้ีคะ เราก็รูสึกวาจะตองทําตัว
เองใหดีข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน เพ่ือท่ี
จะสามารถเปนตัวอยางท่ีดีใหลูก แลวก็เล้ียง
เด็กคนหน่ึงใหเปนเด็กท่ีดีไดคะ”

เราถามถึงการเตรียมความพรอมใหกับ
เจาตัวนอยในครรภกับคุณจ๊ิบ  คุณจ๊ิบมีการ
วางแผนในการดูแลตัวเองใหมากข้ึนเพราะ
จะสงผลตอลูกนอยในครรภโดยตรง  และศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมพัฒนาการใหกับลูกนอย
ต้ังแตในครรภ

“พยายามดูแลตัวเอง หาขอมูลวิธีการคลอด 
หาขอมูลของท่ีจําเปนท่ีตองเตรียมของลูกคะ 
สวนใหญก็จะหาความรูมากกวาคะ เชน วาจะ
ตองเล้ียงเด็กอยางไร แลวก็การสรางพัฒนาการ
เด็กท่ีอยูในทองจะตองทําอยางไร”

“ประทับใจคุณหมอมาก ๆ คะ คุณหมอ
เฟรนดล่ีมากคะ ไมไดใหความรูสึกวาเปน
คุณหมอท่ีเราไมกลาถาม มีอะไรก็คือถามได
ตลอด  มันทําใหเราคลายกังวล แลวคุณหมอ
ก็หาวิธีแกไขใหเราไดตลอด เราประทับใจ
คุณหมอท่ีทําใหเราหายกังวลไดคะ”

“ก็อยากใหคูสมรสท่ียงัไมประสบความสําเร็จ 
พยายามตอไปนะคะ เพราะวาการรักษาการ
มีบุตรยากน้ี เปนการรักษาท่ีคอนขางมี
กระบวนการท่ีจะทําใหมีความเครียด ความกังวล
เพราะวาเราก็มีความคาดหวังวาจะตอง
ประสบความสําเร็จ ก็อยากใหทําใจใหสบาย
ทานอาหารดี ๆ ออกกําลังกาย 
ดูแลตัวเองแลวก็พูดคุย ปรึกษา
กับคุณหมอบอย ๆ คะ และ
ท่ีสําคัญเราตองมีความพยายาม
อยาทอนะคะ  ก็อาจจะตอง
ใชเวลาบาง แตยังไงทุกคน
จะสําเร็จไดตัวนอย
ตามท่ีต้ังใจแนนอนคะ”
คุณจ๊ิบท้ิงทายใหกําลังใจ

จากท่ีไมเคยคาดคิดในเร่ืองการมีลูกมากอน 
มุมมองและชีวิตของคุณจ๊ิบหลังจากท่ีต้ัง
ครรภก็ไดเปล่ียนไป

      After being disappointed so many 
times, you may give up on your dreams. 
This is the inspirational success story to 
encourage the couples who are not yet 
successful. The story of Khun Jib- Khun 
Hansa Amatayakul and her husband 
Khun Sarawut Thesiri, who had to undergo 
various treatments until it was successful.

        Khun Jib told us that she got the
recommendation from her friend to get 
the treatment at Jetanin.

       “We've been married since I was 30
years old. It's now been 8 years, but I 
haven't planned on having children. I've 
been waiting for many years and let it 
go naturally for many years. But, I have 
not yet had a child. Until I turned 38 
years old and started thinking how it 
should be. So, I came to consult a 
doctor at Jetanin. 
        My close friend recommended
Jetanin to me. She went to many 
places and it was not successful. Until 
she came to Jetanin and was treated 
successfully. Now, she has a baby”

คุณจ๊ิบเลาใหฟงอยางละเอียดในวันท่ีได
ทราบขาวดี  “วันท่ีทราบผลตอนน้ันพักอยูท่ี
โรงพยาบาลเจตนิน หลังยายตัวออนไปคะ 
ต้ังใจวาจะพักท่ีโรงพยาบาลจนวันนัดตรวจ
เลือด (วันท่ี 7 หลังยายตัวออน)  แตมีเลือด
ออกหลังยายตัวออนต้ังแตวันท่ี 4 แลวก็
วันท่ี 6 หลังยายตัวออนคะ ตอนวันท่ี 6 คุณหมอ
เลยใหพยาบาลฉีดยาใหแลว ตรวจเลือดดูเลย 
จําไดวาตอนรอผล 1 ช่ัวโมงรูสึกนานมาก ๆ คะ 
แลวซักพักคุณหมอก็สงเปนขอความเสียงมาบอก
วาทองนะคะ พอกดฟงแลวรูสึกดีใจมาก ๆ  คะ 
รีบโทรบอกแฟน บอกคุณพอ ทุกคนก็ดีใจ
แตจับน้ําเสียงไดวาดูเหมือน งง ๆ และแปลกใจ 
วาทองจริง ๆ แลวใชไหม? เพราะวาท่ีผานมา
ผิดหวังมาแลวหลายคร้ัง พอคร้ังน้ีสําเร็จ ก็
เลยดีใจปนแปลกใจนิดหน่ึงวา เอะ สําเร็จจริง
แลวหรอ 

เม่ือถามตอเร่ืองการดูแลตัวเองหลังการต้ัง
ครรภของคุณจ๊ิบ คุณจ๊ิบตอบดวยความผอน
คลายวา
 
“ระยะแรกก็เปนไปตามข้ันตอนมีซาวดทุก
อาทิตย เพ่ือดูความสมบูรณ หลังจาก 10 
สัปดาหก็นัดหางข้ึนประมาณเดือนละคร้ังคะ 
ก็คือคุณหมอใหคําปรึกษาอยางใกลชิดอยู
แลวคะ เลยไมไดกังวลอะไร แลวเราก็ติดตอ
คุณหมอไดตลอด มีอะไรก็ไลนถามคุณหมอ
ตลอดคะ”

ความสุขท่ีมากกว่าฝัน

Every accomplishment
starts with the
decision to try

มุมมองท่ีเปล่ียนไป

       รอบท่ี 2 ในปเดียวกัน เรารักษา
ตอดวยวิธี IMSI และตรวจโครโมโซม 
PGT-A  แตเราก็ตรวจเจอวามีต่ิงเน้ือ
ท่ีโพรงมดลูก  ก็ทําใหเราตองรักษา
และตัดต่ิงเน้ือออกกอน  แลวถึงใส
ตัวออนคะ ใสตัวออนคร้ังแรก ไม
ประสบความสําเร็จ  ใสตัวออนคร้ังท่ี 2
เม่ือตนป ก็สําเร็จ ต้ังครรภคะ
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       I am old now. There are not many eggs. For my husband, it is a problem with semen. So, we both have problems. The 
doctor examined and treated us according to the procedures. The first was a health check and infertility assessment to know 
the causes and my ability to have children. The doctor told us that it could be difficult with the natural ways. Then, we started 
the treatment process.
        The doctor recommended that the treatment should be started with IUI . Maybe, try 3 times. If it didn't work, go for IVF. We 
done IUI 2 times and not successful. Then, we decided to do ICSI and IMSI.  Both times, we also had the PGT-A, chromosome 

     “I try to take care of myself and 
find out how to give birth, as well as 
information about the necessary items 
that need to be prepared for my child. 
Mostly, I find out more knowledge on 
how to raise a child and child development 
inside me. I mostly educate myself and 
take better care of myself.

         I'm very impressed with the doctor. 
The doctor is very friendly. She does 
not give the impression that she is a 
doctor that we do not dare to ask. You 
can always ask anything. Outside of the 
working hours, the doctor can always 
give us advice. I am impressed with the 
doctor who made me free from worries.

         I would like to encourage a married 
couple who is not yet successful to 
keep trying. Infertility treatment requires 
a process that causes stresses and 
anxieties. We have expectations that 
it will be successful. I wish everyone 
to feel comfortable, eat good foods, 
exercise, take care of oneself and talk 
to the doctor often. Most importantly, 
we need to make an effort. Don't be 
discouraged. It may take some time, but 
everyone will succeed in having a child 
as they intend for sure”

       Khun Jib told us the feeling after 
she found out she got pregnant.
       “On the day I received the results, 
I stayed at Jetanin Hospital after the 
embryo transfer. I planned to stay at 
the hospital until the blood test date 
(Day 7 after the embryo transfer). Yet, 
there was bleeding after the embryo 
transfer on day 4 and 6. The nurse 
gave the injection and did the blood 
test. I remembered waiting for 1 hour. 
It felt very long and after a while the 
doctor sent me a voicemail saying 
that I was pregnant. When I heard it, I 
felt very happy. I immediately called 
my husband and my father. Everyone 
was happy, but I caught the tone of 
my voice that seemed confused and 
surprised that I was really pregnant. This 
was because I had been disappointed 
many times before. For this time of 
success, I was glad and a little surprised 
whether it was really successful

     Khun Jib talked about taking care 
herself during pregnancy.
        “The first phase was in accordance 
with the procedures, with ultrasound 
every week to see the completeness 
after ten weeks. Then, the appointment 
was set about once a month. Yet, I 
remained to receive advice from the 
doctor closely. When being close to the 
doctor, I didn't have any worries. I could 
always contact the doctor

      From never thinking about having a 
baby, after getting pregnant, Khun Jib 
has definitely change her perspective.

     “Actually, before I got pregnant, I 
didn't think it was important because I 
was an only child and was never familiar 
with children. When we decided to 
have a child, the feeling was changed. 
I felt that a child becomes another 
responsibility. I would give birth to a child 
who should be the future of the nation. I 
feel that I have to make ourselves better 
with more responsibilities in order to be 
able to set a good example for my child. 
I need to raise a child to be a good one. 

A New perspective

Happiness Beyond Dream

     Our first treatment was ICSI 
and PGT-A. We got only one 
embryo with chromosomal 
abnormalities. So, there was no 
embryos for freezing.
     “The second round was in the 
same year. We continued with 
IMSI and PGT-A . But, there was a 
polyp in the uterine cavity, so I 
had to obtain treatment and 
removed the polyp before 
embryo transfer. The first embryo 
was unsuccessful. The second 
embryo was transfered at the 
beginning of the year and I 
became pregnant.

BASE ON TRUE STORIES
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           หลายคนมักทราบกันดีวา คุณแมต้ังครรภ และคุณแมหลังคลอดอารมณ
มักจะเเปรปรวนงายอยูแลว เด๋ียวข้ึนเด๋ียวลง จนคุณพอเอาใจไมถูก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณท่ีไมแนนอนของการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 อาจจะทําใหคุณแมเครียดไปกวาเดิม วันน้ีเรามี  How  to
มาแนะนําคะ

1

HOW TO :

LIVE SMART 1

take care of pregnant mothers
and post-partum mother when
facing the Covid-19 pandemic 

วิธีดูแลคุณแม่ต้ังครรภ์ และคุณแม่
หลังคลอดเม่ือเจอวิกฤติโควิด-19

       ในชวงสถานการณเชนน้ี  หลายคนมีความวิตกกังวลใน
หลาย ๆ  เร่ือง ไมวาจะเปนการเงิน การงาน สุขภาพ ส่ิงท่ีสําคัญ
อันดับแรกคือ   อยาวิตกกังวลมากเกินไป อยาเสพขาวมาก
เกินไป  ใชสติในการแกปญหาตาง ๆ  เพราะความเครียดจะสงผล
กระทบตอลูกในครรภได

“Mindfulness” is important…
       During this situation, many people have lots of 
anxieties on many matters, such as finances, work 
and health. The first priorities include:  don't worry 
too much, don’t consume too much news and 
use mindfulness to solve problems. This is mainly 
because stresses can affect the unborn child.

        Many people know that pregnant mothers and 
post-partum mothers often have fluctuating moods,
so easily up and down that fathers cannot handle 
and make them satisfied. This is especially during
uncertain situations of the COVID-19 pandemic,
which causes mothers to be more stressed than 
ever. Here are some suggestions.

สติ
เป็นส่ิงสําคัญ
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2
         โดยเฉพาะคุณแมต้ังครรภตองดูแลตัวเองเปนพิเศษ  การดอยาตกหลีกเล่ียง
ไมไปสถานท่ีแออัด หรือสถานท่ีเส่ียงท่ีจะติดโรค ใสหนากากอนามัยอยูเสมอ 
ลางมือบอยๆ ดวยแอลกอฮอลล คอยระมัดระวังไมใหตัวเองไปจับส่ิงของ
ตาง ๆ  ท่ีเปนของสาธารณะ และพยามหลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณใบหนาของตัวเอง

Take self-care to stay away from COVID-19
      In particular, pregnant mothers need to take care of themselves. 
They have to guard themselves, avoid going to crowded places or 
places at risk of contracting the disease, wear a face mask always, 
wash hands often with alcohol, be careful not to touch anything 
and try not to touch their own face. 
 

ระมัดระวังตัวเอง
ตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด

3
       คนในครอบครัวควรจะดูแลจิตใจของแมท่ีต้ังครรภ  และคุณแมหลังคลอดลูก
เปนพิเศษ เพ่ือลดความเครียดท่ีอาจสงผลตอตัวลูกในครรภ และสภาพรางกาย
จิตใจของคุณแมดวย หม่ันสังเกตการเปล่ียนแปลงทางดานอารมณ พฤติกรรม 
และความคิดของคุณแมวาเปนเชนไรจะไดแกปญหาถูกจุด เพราะคุณแม
ท่ีต้ังครรภ หรือหลังคลอดมักจะเกิดภาวะหากมีอาการท่ีไมดีควรรีบไปพบแพทย 
และคุณแมเองก็ตองรูเทาทันอารมณตนเองแชรความรูสึกระหวางกัน เพ่ือลด
ปญหาความเครียดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได

Pay attention to mother's moods 
        The family should take a special care for the mind of pregnant 
mothers and post-partum mothers to reduce stresses that may 
affect the unborn child and the mother's physical and mental 
states. Pay attention to any changes in the mother's moods, behav-
iors and thoughts in a bid to solve problems on the right spots 
because pregnant mothers or post-partum mothers are easily 
prone to depression. In the event of bad symptoms, consult the 
doctor immediately. Whereas, mothers themselves must be aware 
of their own emotions and share feelings with others to reduce 
stress problems that may arise. 

หม่ันสังเกต
อารมณ์ของคุณแม่

4
        หากสงสัยเร่ืองท่ีเก่ียวกับโรคโควิด – 19 ระหวางต้ังครรภหรือหลังคลอด 
ปจจุบันมีขาวสารขอมูลมากมายเก่ียวกับโรคโควิด คุณพอและคุณแม ควรปรึกษา
แพทยหรือแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ

Consult doctor or specialist for inquiries 
     If having any inquiries about COVID-19 during pregnancy or 
after postpartum periods, there are currently lots of news and 
information on COVID-19, with consultation to doctors or reliable 
sources. 

ปรึกษาแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ



เทคนิคสร้างความสนุกให้เด็ก ๆ
ท่ีบ้านช่วงการระบาดของโควิด-19 

ในชวงน้ีคุณพอคุณแมหลาย ๆ  คน นอกจากจะตองทํางานอยูท่ีบานแลว ยังตองหากิจกรรมใหกับลูก ๆ  
อีกดวย เพราะก็คงไมอยากจะพาลูกออกไปกิจกรรมนอกบาน วันน้ีเรามีเทคนิคดีในการสรางความสนุกให
กับเด็ก ๆ ระหวางท่ีตองอยูท่ีบานมาแนะนําคะ

LIVE SMART 2

เลือกกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับวัย

TIPS FOR MAKING CHILDREN HAPPY
AT HOME DURING THE COVID-19 PANDEMIC
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      เด็กในแตละชวงวัย มีความสนใจท่ีแตกตางกัน 
การเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กแตละชวงวัย นอกจาก
ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ไมเบ่ือระหวางท่ีตองอยูท่ีบาน
แลว ยังชวยพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาทักษะในดาน
ตาง ๆ อีกดวย
      คุณพอคุณแมท่ีมีลูกเล็กอายุ 1-3 ขวบ ซ่ึงเปนวัยท่ี
กําลังซน  ไมมีคอยมีสมาธิอยูกับอะไรนาน ๆ ควรจะ
หากิจกรรมงาย ๆ ท่ีไมซับซอน เชน การจัดเก็บของ
เลนใหเขาท่ี  หรือการเก็บสีของเลนท่ีตางกันลงในตะกรา
ท่ีตางกัน  สําหรับเด็กท่ีโตข้ึนมาอีกหนอยอาจจะลองชวน
ลูกมาลองทําอาหารดวยกัน นอกจากเปนกิจกรรมสนุก ๆ 
ท่ีไดทําดวยกันกับลูกแลว ยังสามารถสอดแทรกความรู
เก่ียวกับประโยชนของอาหารไดอีกดวย หรือจะเปน
กิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางจินตนการ อยางการอาน
หนังสือนิทาน หรือวรรณกรรม หรือทํางานประดิษฐ
แบบงาย ๆ ท่ีชวยสรางสมาธิ และความความคิดสรางสรรค
ใหกับลูกของคุณ

   Children in each age group have different 
interests. In addition to have enjoyment and no 
boredom at home, choosing activities that are 
suitable for each age group can also help devel-
op learning and skills in various fields.
 
      Parents of small children aged 1-3 years, which is a 
naughty age and not able to concentrate on 
anything for a long time, should find simple, 
uncomplicated activities such as keeping toys in 
place or sorting different colored toys in different 
baskets. For older children, consider asking them 
to cook together. Besides having fun together, 
this activity can also enhance knowledge about 
the benefits of foods for them as well. In the 
meantime, an activity that enhances imagination, 
such as reading fairy tales or stories or doing 
simple crafts, can focus on the children’s 
creativity.

Choose activities
appropriate to age 



ออกกําลังกายบ้าง
      อยาจํากัดเด็กไวในบาน หรือหองปดตลอด
เวลา เพราะอาจจะทําใหพวกเขาหงุดหงิด
โดยธรรมชาติของเด็กชอบออกแรง และออก
กําลัง หากบานของคุณมีพ้ืนท่ี อาจจะเปดคลิป
วิดิโอคลาสเพลงเตนออนไลนสนุก ๆ  ใหลูก
ของคุณไดเตนตามจังหวะ หรือหาเวลาใหเขา
ไดออกไปว่ิงเลน หรือข่ีจักรยานขางนอกบาง
 แตก็ควรเล่ียงเคร่ืองเลนเด็กในสวนสาธารณะ

อย่าลืมดูแลตัวเอง
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    นอกจากการดูแลกิจกรรมสนุกๆ ใหกับ
เด็ก ๆ  แลว คุณพอคุณแมอยาลืมท่ีจะดูแล
ตัวเองดวยนะคะ เพราะหากคุณพอคุณแมมี
สุขภาพกายและใจท่ีดี ลูกก็จะสัมผัสไดถึง
ความสุขเชนกัน รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
นอนหลับใหเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
และพอคุณแมควรจะหาเวลาพักผอนจากการ
ทํางานบาง ในชวงเวลาท่ีลูกของคุณกําลังยุง
กับการทํากิจกรรม คุณก็อาจจะใชเวลาน้ันใน
การผอนคลายดวยอานหนังสือ ฟงเพลง หรือ
ดูหนังดี ๆ  เพ่ือสรางความผอนคลายในชวง
สถานการณท่ีตึงเครียด

Some exercise
     Do not limit children to stay inside the 
house or in closed rooms all the time. This is 
because it can make them frustrated. Children 
are naturally active and they like to exercise. If 
there is a space at home, just play a fun online 
dance music video class for your child to dance 
together or find time for him to go outside for 
running or riding a bike. However, children's 
playgrounds in the park should be avoided.

Don't forget self-care  
        Besides having fun activities for children,
parents should not forget to take care of themselves. If 
parents are in a good health, physically and 
mentally, their children will also feel such happiness. 
Eat nutritious foods. Get enough sleep. Exercise 
regularly. Additionally, parents need to have 
some time to rest from work. During the time 
when children are busy doing activities, parents 
can also spend the time to relax with books, 
listen to music or watch good movies to unwind 
during stressful situations. 



Thai Historical Park

LIVE SMART 3
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อทุยานประวัตศิาสตรไ์ทย

สถานการณ์ในช่วงน้ี คุณพ่อคุณแม่หลายคน อาจจะไม่อุ่นใจกับการ
พาลูกไปเท่ียวนอกบ้าน วันน้ีเรามีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีน่าสนใจใน
รูปแบบ “ทัวร์เสมือนจริง” Virtual Tourสําหรับเด็ก ๆ ท้ังในไทย
และต่างประเทศมาฝากกันค่ะ 

Take your kids on a virtual online tour 
During the situation in this period, many parents may not 
feel safe about taking their children to go out. Today, 
there are many interesting attractions with "Virtual Tours" 
for children, both in Thailand and abroad.

       สําหรับนอง ๆ  ท่ีสนใจประวัติศาสตร วันน้ีกรมศิลปากรได
รวบรวมอุทยานประวัติศาสตร ท่ีอยูในความดูแลหลายแหง
ท่ัวประเทศ มาใหไดเท่ียวผานทางออนไลนจากท่ีบาน เชน 
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยธุยา อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ฯลฯ โดยแตละแหง
สามารถเลือกไดวาจะดูรูปภาพไปพรอมอานขอความ หรือจะเดิน
ทัวรท่ัวสถานท่ีแบบเหมือนจริง  พรอมเสียงบรรยายประกอบ
          ลิงคสําหรับเย่ียมชม : http://virtualhistorical
             park.finearts.go.th/index.php/th

        For children interested in history, today the Fine 
Arts Department has collected many historical parks 
of the country for a travel online from home, such as 
Ayutthaya Historical Park, Sukhothai Historical Park, 
Si Satchanalai Historical Park, etc., each of which one 
can choose to view pictures and read the texts, or 
take a walking tour around the places, virtually with 
audio commentary. 
          Visit link : http://virtualhistoricalpark.
finearts.go.th/index.php/th

แบบออนไลน์ ผ่าน



     หามพลาด Virtual Tour ของสวนสัตว 
San Diego ท่ีจะพาเด็ก ๆ  ไปทําความรูจัก
กับสัตวโลกนารักมากมายหลายชนิด พรอม
ภาพ คําบรรยาย และคลิปวีดิโอ ใหได 
เพลิดเพลิน สนุก เรียนรูและจดจําไดงาย
ยิ่งข้ึน
     นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ สําหรับ
เหลานักประดิษฐตัวนอยกับไอเดียส่ิงประดิษฐ
ท่ีเก่ียวของกับสัตว ไมวาจะเปนภาพวาดสัตว
ใหดาวนโหลดไประบายสีตอ คลิปวิดีโอแนะนํา
วิธีพับกระดาษ หรือนําวัสดุเหลือใชมาทํา
เปนรูปสัตวตาง ๆ
ลิงกสําหรับเย่ียมชม : https://kids.
sandiegozoo.org/animals

       ชมของไทยกันไปแลว ไปตางประเทศกันบาง 
สัมผัสอารยธรรมอียปิตแบบเสมือนจริง ผจญ
ภัยภัยในพีระมิด สุสานฟาโรห ทัวรกันแบบ 
360 องศา มีระบบ VR ใหดูผานแวนอีกดวย
ลิงกสําหรับลุยผจญภัย 6 สถานท่ีนาสนใจ
พิระมิดฟาโรห Unas :  
https://bit.ly/2Xs2YB9
พิรามิด Djoser :  
https://bit.ly/3d21fZY
สุสาน Meresankh III :  
https://bit.ly/3c2P1ic
สุสาน Wahti : 
https://bit.ly/2ZuONOq
สุสาน Mehu :  
https://bit.ly/2Ab9qUY
สุสาน Kheti : 
https://bit.ly/2TySRcM
สุสาน Ramses ท่ี 6 :  
https://bit.ly/2yAlZZQ

    Besides the Thai wonders, there can 
be some experiences abroad for
the real Egyptian civilization and 
adventures in the pyramids, tombs 
of the pharaohs, as 360-degree tours, 
with a VR system through glasses.
Links for 6 interesting places and 
adventures
Pharaoh's Pyramid of Unas : 
https://bit.ly/2Xs2YB9
Pyramid of Djoser : 
https://bit.ly/3d21fZY
Tomb of Meresankh III : 
https://bit.ly/3c2P1ic
Tomb of Wahti : 
https://bit.ly/2ZuONOq
Tomb of Mehu : 
https://bit.ly/2Ab9qUY
Tomb of Kheti : 
https://bit.ly/2TySRcM
Tomb of Ramses VI : 
https://bit.ly/2yAlZZQ

     สานฝนเด็ก ๆ ท่ีช่ืนชอบอวกาศ หรือ
อยากเปนนักบินอวกาศ กับทัวรสถานีอวกาศ
ของ NASA ในรูปแบบเสมือนจริง ชมบรรยากาศ
ของพ้ืนท่ีจัดเก็บ และทดสอบอุปกรณตาง ๆ 
แบบ 360 องศาต้ังแตบริเวณรอบนอกตัว
อาคาร หองทํางานหลัก หองควบคุม ไปจนถึง
หองสุญญากาศ 
     นอกจากจะเห็นภาพแบบ 360 องศาแลว 
ยังมีใหคลิปวีดิโอใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การทํางานของเคร่ืองมือตาง ๆ  ในน้ันอีกดวย
ลิงกสําหรับเย่ียมชม : https://www.na-
sa.gov/specials/isp360/#
  

There are also fun activities for little 
inventors with animal-related inventions, 
such as animal drawing with a download 
to continue coloring, as well as video 
clip showing how to fold paper or using 
waste materials to make different 
animal shapes.
Visit link : https://kids.sandieg
ozoo.org/animals

 จ.ปทุมธานี ไดแก “พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร” 
ท่ีมีนิทรรศการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
“พิพิธภัณฑเทคโนโลยสีารสนเทศ” เรียนรูโลก
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการพัฒนา   
การคํานวณ และคอมพิวเตอร และ “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา” เนนความหลากหลายทาง
ธรรมชาติของพืชและสัตว
ลิงคสําหรับเย่ียมชม : http://virtual
.nsm.or.th/

       For children who like science, the 
"National Science Museum Organization 
(NHSO)" has created a website to visit 
a virtual science museum. There are 
3 museums under the supervision of 
NHSO, which are located in the Technothani 
area, Khlong 5, Pathum Thani province,
including the “Science Museum” with 
exhibitions on science and technology, 
"Information Technology Museum" with 
learning about the world of information 
technology, development processes, 
computing and computers, as well as 
the “Museum of Nature” highlighting 
the natural diversity of plants and 
animals. 
Visit link : http://virtual.nsm.or.th/

    สวนนอง ๆ ท่ีชอบใครท่ีช่ืนชอบทางดาน
วิทยาศาสตร “องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร”
แหงชาติ (อพวช.)” จัดทําเว็บไซต ใหเขาชม
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง โดย
สามารถชมพิพิธภัณฑ 3 แหง ในการดูแลของ 
อพวช. ท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีเทคโนธานี คลองหา

พิพิธภัณฑว์ทิยาศาสตร์

พีระมิดสุสานฟาโรห์

 

Pharaoh's Tomb Pyramid

     Fulfill the dreams of children who love 
spaceships or wish to be astronauts 
with a virtual tour of the NASA space 
station. Watch the atmosphere of the 
storage area and testing of various 
equipment in 360 degrees, around the 
outside of the building, main working 
room, control room and vacuum 
room. In addition to the 360-degree 
visualization, there are also video clips 
providing additional information on 
different operations of the tools.
Visit link : https://www.nasa.gov/
specials/isp360/# 

NASA’s in Space
Propulsion Facility (ISP)

สวนสัตว ์San Diego
Zoo KIDS

San Diego Zoo KIDS

ทัวรส์ถานีอวกาศ
ท่ี NASA’s in Space
Propulsion Facility (ISP)
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Don't miss the San Diego Zoo's Virtual 
Tour, where children can get to know 
about a myriad of cute animals with 
pictures, captions and video clips. It 
is easier to enjoy, have fun, learn and 
remember.

Science Museum



WHAT’S NEWS

We have provided the vaccinations to the 
general public, elderly aged over 60 years old 
and patients with 7 underlying diseases who 
have registered in Mohpromt application.

โรงพยาบาลเจตนินเปนหน่ึงในศูนยใหบริการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุต้ังแต 
60 ปข้ึนไป และผูปวย 7 กลุมโรคเร้ือรัง ท่ีลงทะเบียนผานแอปพลิเคชัน
หมอพรอม  เพ่ือลดการแพรระบาดคร้ังใหญในปจจุบัน

เจตนินเข้าร่วมเป็นหน่ึง
ในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

Jetanin has been
one of the COVID-19
vaccination centers.



 




