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การใชชีวิตของผูคนท่ีเปล่ียนไปหลังสถานการณโควิด-19 
เร่ิมคล่ีคลาย ทําใหเราเร่ิมเห็นเทรนดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม
และการใชชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยใีหม ๆ  ท่ีจะมา
ชวยตอบโจทยเร่ืองความสะดวกสบาย แตถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ทําใหเราใชชีวิตไดงายข้ึน วารสารเจตนินฉบับน้ี ยังคงนําเสนอ
เกร็ดความรู เทคโนโลยีตาง ๆ และคําถามท่ีพบบอยเก่ียวกับการ
รักษาภาวะมีบุตรยากโดยทีมแพทยและนักวิทยาศาสตรเฉพาะทาง
ควบคูไปกับการอัพเดทเทรนดใหม ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนใน The Next normal 
กันคะ

    It is undeniable that the COVID-19 pandemic has 
dramatically changed our lives in many ways. As the 
pandemic begins to wind down, we start to notice various 
emerging trends resulting from behavioral and lifestyle 
changes. Many new technologies have begun to emerge, to 
bring convenience, hygiene, and safety to a whole new 
level while making our lives much easier. To help you stay 
on top of the latest technology trends in the Next Normal 
era, this journal offers useful insights into the emerging 
technologies along with a list of commonly asked questions 
about fertility treatments and their answers provided by our 
team of doctors and experts.

In the Meet the Expert session, our doctor will provide 
useful tips and advice on how to navigate “Advanced Fertility 
Treatment in the Next Normal Era” as we transition to a 
life after the pandemic. The journal also includes a Tech 
Review with an array of interesting topics such as “Better 
Than Zero: ICSI/LM”, “Fragile X-associated Primary Ovarian 
Insufficiency”, and “Sperm DNA Fragmentation and 
Embryo Quality”.

 In addition, we have compiled a list of the top trends 
to expect in the Next Normal era to help you stay up to 
date, such as “How Parents Can Prepare for the Next 
Normal?” and “The Emergence of Contactless Technology 
and the Transition to a Touchless Society”, along with a 
list of travel destinations in “Enough of Imaginary Travel, 
Time to Refresh Your Body and Start Planning Your First 

Post-Pandemic Trip” to help you 
unwind  and recharge yourself. 

Most importantly, we 
would like to bring you 

a sense of inspiration 
and hope by sharing 
our happiness through 
the Success Stories
of our patients, which 
we are very delighted 
to be a part of their 

success. 

สําหรับ Meet the Experts คุณหมอจะมาใหคําตอบวา ถาหาก
โควิด-19 จะตองกลายเปนอีก 1 ความปกติถัดไปท่ีเราตองรับมือใหได 
แลวเราจะวางแผน “การรักษามีบุตรยาก ในยุค Next Normal ให
ปลอดภัยไดอยางไร” และบทความท่ีนาสนใจใน Tech Review ในหัวขอ 
“Better than Zero ICSI/LM : โอกาสของการประสบความสําเร็จ
ในการมีบุตรท่ีเพ่ิมข้ึน” “ภาวะรังไขหยุดทํางานกอนวัย 
ท่ีเกิดจาก FMR1 มิวเตช่ัน” และ “การแตกหักของ
DNA ในสวนหัวของอสุจิกับคุณภาพของตัวออน”
       นอกจากนี้  เราขอหยิบยกเทรนดของ 
The Next Normal มาอัพเดตกันโดยเฉพาะ 
“ความปกติถัดไป คุณพอคุณแมเตรียมรับมือ
ยังไงดี” “Touchless Society เทคโนโลยี
ตอบโจทยคนยุคใหม ไรการสัมผัส” รวมทั้ง
ติดตามสถานที่ทองเที่ยวที่จะพาทุกคนไป
ชารจแบตใหชีวิตกับ “หมดยุคเที่ยวทิพย 
พาจัดทริปเท่ียวหลังโควิด รีเฟรชรางกาย” 
และที่สำคัญ เราก็ยังไมลืมที่จะสงตอ
ความสุขผานเรื่องราวความสำเร็จจาก
Based on True Stories ท่ีเรามีความ
ยินดีมาก ๆ ที่ไดเปนสวนหนึ่งในความ
สำเร็จของทุกครอบครัวคะ

TRANSITIONING
TO A 
“NEXT NORMAL” 

พ.ต.ต. แพทย์หญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์
Pol. Maj. Dr. Tepchongchit  Aojanepong

บรรณาธิการบริหาร
Editor-in-Chief

The Next Normal
เมือ่ตอ้งรบัมอืกบั “ความปกตถิดัไป"
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Advanced Fertility Treatment
in the Next Normal Era

น.ต.นพ.ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์
Sqn.Ldr.Pinyo Hunsajarupan 
 
สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Obstetrician and Gynecologist,
Reproductive Medicine, Jetanin Institute
for Assisted Reproduction.
 

สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ท่ีทุกคนตอ้งเผชญิ ใน 
ขณะน้ี  มผีลอยา่งไรบา้งตอ่การรกัษา
ภาวะมบีตุรยาก  ไมว่่าจะเปน็การใชย้า
กระตุ้นไข ่ การฉดีเชือ้เขา้สู่โพรงมดลกู
และการใชเ้ทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุ ์
เช่น การทําเด็กหลอดแก้ว (IVF) 
การทํา ICSI และการตรวจโครโมโซม
ตัวอ่อน (PGT) ยิ่งถ้าเราหรือคนที ่  
เรารกัตัง้ครรภใ์นสถานการณเ์ชน่น้ี  
คงน่ากังวลใจมากยิ่งขึ้น เรามาดู
ขอ้มูลกันดกีวา่ว่า ถา้คณุแมว่างแผน
จะตัง้ครรภใ์นสถานการณโ์ควดิ-19
จะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ปลอดภัยมาก
ทีสุ่ดได้บา้ง

การระบาดของโคว�ด-19 ในประเทศไทย
จากขอมูลของกรมควบคุมโรค   กระทรวง

สาธารณสุข ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 แสดง
ใหเห็นวาคนไมฉีดวัคซีน มีอัตราการเสียชีวิต 
สูงกวาคนฉีดวัคซีนอยางชัดเจน โดยคนท่ีฉีด 
วัคซีนครบ 2 เข็มมีอัตราการเสียชีวิตจาก
โควิด-19 อยูท่ี 0.8% ขณะคนท่ีไมไดฉีด
วัคซีนมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 อยูท่ี 
64.6% น่ันหมายถึงวาการฉีดวัคซีนชวยทํา
ใหอาการปวยและการเสียชีวิตจากโควิด-19 
ลดลงอยางมาก ดังน้ันคําถามท่ีเกิดข้ึนบอย
เก่ียวกับการรักษาภาวะมีบุตรยากในสถานการณ
การระบาดของโควิด-19 มีดังตอไปน้ี

การรกัษามบีตุรยากในยคุ Next Normal ใหป้ลอดภยั

โควิด-19 เร่ิมระบาดในประเทศไทย 
ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 มาจนถึง  
ปจจุบัน (ธันวาคม 2564) ถึงเวลานานเกือบ 
2 ปแลวก็ยังมีการระบาดหนักเปนชวง ๆ 
หลายระลอกท่ีระบาดหนักสุดคือระลอกท่ี 3 
(แพทยบางทานถือวาเปนระลอกท่ี 4) คือ
ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2564 
จนถึงปจจุบันมีผูติดเช้ือสะสม 2,167,666 คน 
(เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564) มีผูเสียชีวิต 
สะสม 21,346 คน คิดเปนอัตราการเสียชีวิต  
1.04% ถือวาเปนอัตราการเสียชีวิตท่ีต่ําเม่ือ
เทียบกับหลาย ๆ ประเทศท่ั่ัวโลก

วารสารว�ชาการเจตนิน6
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ถา้สมมตุผู้ิรบับรกิารได้รบัเชือ้
Covid-19 ขึน้มา การรกัษาจะดําเนิน
ตอ่ไปหรอืไม?่

ถึงแมวาอาจเกิดการ lockdown ใน
กรุงเทพข้ึนแตทางรพ.เจตนินก็ยงัสามารถให
การรักษาไดตามปกติ และคนไขก็ยังสามารถ
เดินทางมาพบแพทยไดตามปกติโดยไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอแผนการรักษา

ถา้ไดร้บัเชือ้ระหวา่งการกระตุน้ไข ่  และกอ่นการ
เกบ็ไข ่แพทยแ์นะนําใหห้ยดุการรกัษาชัว่คราว
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษา Covid-19 
อย่างเต็มที่เสียก่อน หลังจากตรวจไม่พบเชือ้ 
Covid-19 แลว้ 28 วนั ถึงจะกลบัมาเริม่รกัษา
ใหม่ได้ ถ้าได้รับเชื้อ Covid-19 จะไม่มีผลต่อ
คณุภาพของไข ่อสุจ ิและตัวออ่นในชว่งทีม่กีาร
กระตุน้ไข ่และยา้ยตวัอ่อนเขา้โพรงมดลกู

ถา้เกดิสถานการณ ์
National lockdown ขึน้มาอกี
การรกัษาจะดาํเนินตอ่ไปหรอืไม?่

ทาง รพ. ยงัใหบริการใหคําปรึกษาและ
ใหการรักษาไดเหมือนปกติภายใตการปองกัน
การระบาดของเช้ือ Covid-19 อยางเครงครัด
ถาผูรับบริการไมสะดวกท่ีจะเดินทางเขา ไปท่ี 
รพ. ก็สามารถปรึกษาไดทางโทรศัพท E-mail 
หรือทาง Line เพ่ือปองกันการระบาดของเช้ือ 
Covid-19

Covid-19 เปนเช้ือไวรัสตัวใหมท่ีเร่ิมมี
การระบาดใน 2 ปท่ีผานมายังไมมีใครทราบ
วาจะมีผลตอทารกในครรภในระยะยาว
หรือไม จากขอมูลปจจุบันแนะนําวาไวรัส 
Covid-19 ไมมีผลอันตรายตอทารกในครรภ
และเช้ือไวรัสไมสามารถผานจากรกเขาไป
ติดทารกได แตภูมิตานทานท่ีแมสรางข้ึนจะ
ผานรกเขาไปใหทารกได ซ่ึงจะชวยปองกัน
การติดเช้ือ Covid-19 ได แตยังไมทราบวา
ภูมิตานทานจะคงอยูนานแคไหน

ผูร้บับรกิารจะยงัสามารถเข้า
ไปรบับรกิารใหค้าํปรกึษาที ่รพ. 
ไดเ้หมอืนปกตหิรอืไม?่ ผูรับบริการควรจะเตรียมตัวท้ังรางกาย

และจิตใจกอนเร่ิมการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอ
รางกายเพ่ือเพ่ิมภูมิคุมกันใหแข็งแรงมากข้ึน 
เลือกรับประทานอาหารท่ีอุดมดวยวิตามิน C 
และวิตามิน D ด่ืมน้ําใหเพียงพออยางนอย
วันละ 2 ลิตร และนอนหลับพักผอนใหได
อยางนอยวันละ 8 ช่ัวโมง หม่ันลางมือบอย ๆ  และ
รักษาระยะหางจากคนท่ัวไป 1.5-2 เมตร
เม่ือออกไปนอกบาน การออกกําลังกาย
เปนส่ิงท่ีสําคัญมากในชวงท่ีมีการระบาดของ 
Covid-19

ถา้ไดร้บัเชือ้ Covid-19 ระหวา่ง
ตัง้ครรภ ์จะมผีลตอ่ทารกในครรภ์
หรอืไม?่

ควรจะเตรยีมตวัอยา่งไร 
กอ่นเริม่การรกัษาภาวะมบีตุรยาก?

ถาเปนไปไดคนไขควรไดรับการฉีดวัคซีน
อยางนอย 2 เข็มกอนเร่ิมการรักษาภาวะมี
บุตรยาก ถาคนไขฉีดวัคซีนมาเพียง 1 เข็ม
ก็สามารถเร่ิมรักษาภาวะมีบุตรยากไดเลย
ไมจําเปนตองท้ิงระยะหางจากการฉีดวัคซีน 
ยกเวนคนไขมีภาวะไมพึงประสงคหลังฉีด
วัคซีน เชน ไขสูง คล่ืนไสอาเจียน ปวดเม่ือย
ตามตัว เปนตน

ระหวา่งการรกัษาภาวะมบีตุรยาก 
ควรจะฉดีวคัซนีในชว่งไหน ?

การรักษาภาวะมีบุตรยากไมแตกตาง
จากชวงไมมีการระบาด Covid-19 เพียงแต
ทาง รพ. จะเพ่ิมการรักษาความสะอาด และ
การปองกันการระบาดของ Covid-19 เพ่ือ
ความปลอดภัยของผูรับบริการและบุคลากร
ทางการแพทยข้ันสูงสุด จะมีการใหคําปรึกษา
และคําแนะนําสําหรับผูรับบริการเปนระยะ
เพ่ือใหไดผลการรักษาท่ีดีท่ีสุดและปลอดภัย
มากท่ีสุด

การรกัษาจะแตกตา่งจากชว่ง
ไมม่กีารระบาด Covid-19 หรอืไม?่

สุดท้ายน้ี การระบาดของ Covid-19 จะตอ้งจบลง
แน่นอนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าน้ี ขอให้ทุกท่านร่วมมือ
รบัการฉดีวัคซนีตามทีกํ่าหนด รกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง
ทัง้รา่งกายและจติใจ แลว้เราจะกลบัมาใชช้วิีตตามปกติ
ไดเ้หมอืนเดมิในระยะเวลาอันใกลน้ี้

ADVANCED FERTILITY
TREATMENT IN THE
NEXT NORMAL ERA

The ongoing COVID-19 pandemic 
has led to significant challenges in 
fertility treatment, including ovarian 
stimulation, intrauterine insemination 
(IUI), and other assisted reproductive 
technologies such as in vitro fertilization 
(IVF), intracytoplasmic sperm injection 
(ICSI), and preimplantation genetic 
testing (PGT). Thus, being pregnant during 
these difficult times could be extremely 
stressful for you and your loved ones. 
Let’s take a look at some useful advice 
on how to have a safe and healthy 
pregnancy during the pandemic.
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COVID-19 OUTBREAK IN THAILAND

HOW TO PREPARE FOR
FERTILITY TREATMENT?

It has been almost two years since 
the start of the COVID-19 outbreak in 
Thailand, which was in January 2020. The 
overall pattern of the pandemic has been 
a series of waves, with the most severe 
being the third wave (some medical 
professionals consider it to be the fourth 
wave) that occurred during August– 
September 2021. As of September 15, 
2021, Thailand had a total of 1,420,340 
confirmed cases of COVID-19 and 14,765 
deaths, resulting in a death rate of 1.04% 
which is relatively low compared to 
other countries. According to the data 
reported by the Ministry of Public Health 
on September 13, 2021, unvaccinated 
people were found to have a significantly 
higher death rate than vaccinated 
people. The death rates among fully 
vaccinated people and unvaccinated 
people were reported at 0.8% and 
64.6%, respectively, suggesting that the 
vaccines can greatly reduce the severity 
of symptoms and death. We have 
compiled a list of commonly asked 
questions about fertility treatments 
along with their answers to help you 
navigate your pregnancy during the 
COVID-19 pandemic.

 In the event of a lockdown in 
Bangkok, Jetanin Hospital will continue 
to provide treatment as usual. All 
doctors’ appointments and treatment 
plans will not be affected by the 
lockdown.

Patients should be mentally and physically prepared before undergoing 
fertility treatment. It is essential to maintain a healthy diet and lifestyle to 
boost the immune system, which can be achieved by eating foods that are 
rich in vitamins C and D, drinking at least 2 liters of water a day, getting at 
least 8 hours of sleep, and engaging in regular physical activity. Likewise, 
frequent handwashing and keeping a social distance of 1.5–2 meters are 
extremely important, especially during the COVID-19 pandemic.

Although the COVID-19 pandemic 

will finally be over in the next 1–2 years, we 

would like to encourage everyone to get 

vaccinated. We hope you are staying safe 

and healthy, both mentally and physically, 

during these di�cult times. It will not be 

too long before we can return to our 

normal life.

It is recommended that patients 
receive at least two doses of COVID-19 
vaccine prior to the treatment. 
Patients who have received one dose 
of vaccine can start the treatment 
immediately after vaccination,
provided that there are no signs of 
side effects from the vaccine, such as 
fever, nausea, and muscle pain.

The treatment will be the same as 
it was before the COVID-19 pandemic. 
However, we have increased our 
cleaning and disinfection measures to 
prevent the spread of COVID-19 and 
safeguard the safety of our patients 
and medical staff. We will periodically 
provide consultation and advice on 
safety precautions to deliver the best 
treatment outcome in the safest 
manner.

WILL IT BE DIFFERENT FROM THE 
TREATMENT BEFORE THE PANDEMIC?

the treatment in order to get treated 
for COVID-19. The treatment can be 
resumed once the patient tests 
negative after 28 days of infected 
with the virus.

The COVID-19 infection has no 
effects on the quality of eggs, semen, 
and embryo during ovarian stimulation 
and embryo transfer.

If a patient infected with the 
virus during ovarian stimulation and 
before egg retrieval, the patient will 
be advised to temporarily suspend  

WILL THE TREATMENT
BE DISCONTINUED IF I CONTRACT 
COVID-19?

We provide fertility consultation 
and treatments as usual but under 
stringent preventive and precautionary 
measures against COVID-19.

Patients who feel uncomfortable 
visiting the hospital during this time 
can consult with our fertility specialists 
via email or LINE application to 
prevent the spread of COVID-19.

Since COVID-19 is a new strain 
of coronavirus that was only detected 
two years ago, there is not enough 
evidence to determine whether the 
virus can have long-term effects on 
the baby. However, based on the 
current research data, COVID-19 has 
no effects on the fetus and cannot 
be transmitted from a mother to the 
fetus. Recent studies also suggest 
that vaccine-generated antibodies 
from a mother can pass through the 
placenta to the fetus and provide 
immune protection against COVID-19, 
although it is unknown how long this 
protection lasts.

CAN I STILL RECEIVE FERTILITY 
CONSULTATION AT THE 
HOSPITAL?

IF I CONTACT COVID-19 DURING 
PREGNANCY, WILL IT AFFECT 
THE BABY?

WILL THE TREATMENT BE 
SUSPENDED IN THE EVENT OF 
NATIONAL LOCKDOWN? 

WHAT WOULD BE THE BEST TIME TO 
GET VACCINATED BEFORE UNDER-
GOING FERTILITY TREATMENT?

วารสารว�ชาการเจตนิน8
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Infertility is a disease that a�ects 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

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

TREATING 
INFERTILITY

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

CHANCE PER MONTH FOR A HEALTHY 
WOMAN TO CONCEIVE NATURALLY6

WOMEN UNDER 
35 YEARS OLD

WOMEN OVER 
35 YEARS OLD
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Q&A FREQUENTLY ASKED

QUESTIONS

Q : เปนความจริงในผูหญิงคะ เน่ืองจากผูหญิงเราเกิดมาพรอมกับเซลล
ไข ท่ีมีจํานวนจํากัด และไมสามารถผลิตเซลลไขเพ่ิมไดอีก ดังน้ันท้ังเซลล
ไข จะสลายไปทุกๆ เดือนเม่ือเขาสูวัยเจริญพันธุ ดังน้ันเม่ือผูหญิงอายุ
มากข้ึน ปริมาณเซลลไขในรังไขจะเหลือนอยลง และนอกจากน้ัน
ปริมาณเซลลไขท่ีนอยลงแลว คุณภาพของเซลลไขก็จะแยลงตามอายุ
ท่ีมากข้ึนดวย เน่ืองจากเซลลไขในรังไขก็จะมีการเส่ือมไปตามวัย
เหมือนเซลลอ่ืน ๆ ท่ัวไปจึงทําใหผูหญิงเม่ืออายมุากข้ึน โดยเฉพาะ
เม่ืออายมุากกวา 35 ป ก็จะมีโอกาสมีลูกยากมากข้ึน และมีโอกาส
แทงสูงข้ึนดวย นอกจากน้ียังมีโอกาสท่ีทารกในครรภจะมี
โครโมโซมผิดปกติ เชน ดาวนซินโดรมสูงข้ึนอีกดวย 
สวนในผูชายน้ัน สามารถผลิตเซลลอสุจิไดตลอด
อายวัุย จึงไมมีปญหาของการมีลูกยากแมจะอายมุาก
ข้ึนก็ตามคะ

It is a fact that as women age, it is more difficult to 
become pregnant. Women are born with a limited 
number of egg cells and are not capable of making new 
eggs. In fact, the number of eggs will continuously 
decline each month at the onset of puberty. In addition 
to the decrease in egg count, the quality of eggs also 
deteriorates with age like any other cells in our body. 

For this reason, as women get older, especially 
after 35 years of age, their chances of 

getting pregnant become significantly 
lower and the risk of miscarriage and 

fetal chromosomal abnormalities such 
as Down syndrome becomes substantially 
higher. On the contrary, men can produce 
sperm throughout their lifetime. Therefore, 
their fertility is not affected by age. 

คําถามท่ีพบบ�อยเก่ียวกับการรักษามีบุตรยาก?
Q: อายยุิง่มาก ยิง่มลีกูยากจรงิหรอืไม?่

Is it true that getting pregnant
becomes more difficult with age?

Q: ผูหญิงท่ีทอนําไขตัน ก็สามารถมีบุตรได โดยการ
ผาตัดแกไขทอนําไข ซ่ึงวิธีน้ีจะไดผลดีในรายท่ี
ทอนําไขตันท่ีเกิดจากการผาตัดทําหมัน แตถาหาก
ทอนําไขตัน จากสาเหตุอ่ืนๆ เชน การมีผังผืด
ในชองทอง การผาตัดแกไขก็สามารถทําไดเชนกัน 
แตก็มีโอกาสท่ีทอนําไขจะกลับมาตันหลังจาก
ผาตัดแลวคอนขางสูง ดังน้ันหากทอนําไขตันจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไมใชการผาตัดทําหมันแลว หมอก็
มักแนะนําใหทําเด็กหลอดแกวเลยดีกวา

     Women with blocked fallopian tubes can still 
become pregnant by undergoing tubal surgery, 
which is found to be effective in the case of 
blockages caused by tubal ligation. However, if 
the fallopian tubes are blocked by scar tissue or 
adhesions, the surgery may not be as effective 
due to a high chance of recurrent blocked tubes. 
In most cases, if the fallopian tubes become 
blocked due to reasons other than tubal ligation, 
doctors will often recommend IVF instead of 
surgery.

Q: ทอ่นําไขต่นั มลีกูไดห้รอืไม่
Will women with blocked fallopian
tubes still getting pregnant?

TECH REVIEW
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A : ควรพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงของที่เป็นอันตราย
ต่อตัวอสุจิ เช่น งดเหล้า งดบุหรี่ และงดหลั่งอสุจิในช่วง 
2-7 วัน ก่อนการตรวจอสุจิ เพื่อผลการตรวจ
ที่แม่นยํามากข้ึน

A: For accurate results, it is essential to get enough sleep, avoid alcohol 
consumption, smoking, or any other activities that can be detrimental 
to sperm, and avoid ejaculation for 2–7 days prior to the test.

A : ควรมีการพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกาย และตรวจเลือด
เพื่อดูความพร้อมก่อนการตัง้ครรภ์ และเพื่อค้นหาโรคทาง
พันธุกรรม ที่อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ นอกจากนัน้
ควรทานวิตามินเสริมพวก Folic acid ก่อน
การตัง้ครรภ์ อย่างน้อย 1 เดือน

A: To ensure a healthy pregnancy, schedule an 
appointment with your doctor for preconception 
checkup and carrier screening to identify your risk of 
passing a genetic disorder to your child. It is also 
important to take vitamin supplements such as folic 
acid for at least 1 month before conception.

Q : ควรเตรยีมตวัอยา่งไรก่อนมาตรวจอสุจ?ิ
Q: How to prepare for semen analysis?

Q : ก่อนตัง้ครรภค์วรมกีารเตรยีมตวัอยา่งไรบา้ง?
Q: How to prepare for pregnancy?

?

พญ.โยโกะ ทาวาราซูมิดา
Dr.Yoko Tawaratsumida

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์
การเจริญพันธุ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Obstetrician and Gynecologist,Reproductive Medicine,
Jetanin Institute for Assisted Reproduction.
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ICSI LATE MATURE
OOCYTE (ICSI/LM)

โอกาสของการประสบความสาํเรจ็
ในการมบุีตรทีเ่พ��มข�น้

รงัไข่ของเพศหญงิจะเริม่มีการสรา้งเซลลไ์ข่
ตัง้แตเ่ราอยูใ่นครรภม์ารดาทีอ่ายุครรภ ์4-5 เดอืน
เทา่นัน้ ซึง่จะมีจาํนวนสูงสุด 6-8 ลา้นใบ และจะลด
จาํนวนลงเรือ่ยๆ จนกระทัง่เมือ่เราคลอดออกมา
จะเหลอืเซลล์ไขเ่พยีง 1 - 2 ล้านใบเทา่นัน้ จากการ
ดําเนินชวีติในแตล่ะวนัเซลลไ์ข่จะเส่ือมและลดจํานวน
ลงไปเองตามธรรมชาติ จนเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัย
เจริญพันธุเ์ริ่มมีประจาํเดือนพร้อมตกไข่ จะเหลือ
จาํนวนเซลล์ไขป่ระมาณ 400,000 ใบ ซึง่ในจาํนวน
ดงักลา่ว จะมเีพยีงประมาณ 400 ใบ หรอื 0.01% 
เท่านัน้ที่จะมีโอกาสสําหรับการตัง้ครรภ์ และเมื่อ
ผู้หญิงอายุเพิ่มมากขึ้นนอกจากจาํนวนไข่ที่จะ
ลดลงแล้วความสมบรูณข์องโครโมโซมในเซลลไ์ข่
กจ็ะลดลงดว้ย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผูห้ญงิทีอ่ายุ 
35 ปขีึน้ไป น่ีจงึเปน็สาเหตหุลกัของการมีบุตรยาก
ในเพศหญงิ[1] 

ทนพญ.ณิชนันทน์ ส่งประยูรวงษ์
Nidchanun Songprayoonvong

นักเทคนิคการแพทย์,ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Medical Technician, Embryo Laboratory,
Jetanin Institute for Assisted Reproduction.

BETTER 
THAN 
ZERO :

ในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิ ธี
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) จะตองมีการ
กระตุนไขในรังไขใหมีการเจริญเติบโตพรอมกันหลายๆ ใบ หลัง
จากน้ันจะเจาะเก็บไขออกจากรังไข โดยไขท่ีไดมาน้ันจะตองมี
การแยกเซลลพ่ีเล้ียง (Cumulus)ออก เพ่ือใหสามารถบอกระยะ
ของเซลลไขได ซ่ึงไขท่ีเจาะเก็บออกมาไดจะมีต้ังแตระยะ 
Germinal Vesicle (GV) และ Metaphase I (MI) เรียกวาไขออน 
(Immature oocyte) จนถึงระยะ Metaphase II (MII) เรียกวา 
ไขสุก (Mature oocyte) ซ่ึงไขระยะท่ีเหมาะสมจะนํามาทํา ICSI 
ไดคือระยะ Metaphase II เทาน้ัน[2,3] 

การกระตุนและการเจาะเก็บไขในแตละคร้ัง ไขท่ีไดมา
น้ันอาจจะไมใชไขระยะ MII ท้ังหมดทุกใบ บางใบอาจจะยงัเปน
ไขออนอยูในวันท่ีมีการเจาะไข[4] ซ่ึงไขท่ียังเปนไขออนอยูน้ี 
ทางหองปฏิบัติการจะทําการเล้ียงตอเพ่ือติดตามผลในวันถัดไป 
และไขออนท่ีไมถูกผสมจะตองถูกท้ิงไป ซ่ึงไขออนบางใบสามารถ
โตเปนไขระยะ MII 
และสามารถนําไปทํา 
ICSI เพ่ิมได เรียกวา
การทํา ICSI Late 
Mature Oocyte 
(ICSI/LM)  โดยการ
ทํา ICSI/LM จะทํา
เหมือนกับการทํา 
ICSI แบบธรรมดาทุก
ประการ[5,6]  

ตางกันแคเพียงไขท่ีนํามาทํา ICSI/LM น้ันเปนไขท่ีโตชากวา
ไขใบอ่ืนท่ีไดจากการเจาะเก็บไขในรอบเดียวกันเทาน้ัน ดีกวา
ท่ีเราจะตองเสียไขท่ีสามารถนํามาทํา ICSI ไดไปโดยเปลา
ประโยชน
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ในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิ ธี
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) จะตองมีการ
กระตุนไขในรังไขใหมีการเจริญเติบโตพรอมกันหลายๆ ใบ หลัง
จากน้ันจะเจาะเก็บไขออกจากรังไข โดยไขท่ีไดมาน้ันจะตองมี
การแยกเซลลพ่ีเล้ียง (Cumulus)ออก เพ่ือใหสามารถบอกระยะ
ของเซลลไขได ซ่ึงไขท่ีเจาะเก็บออกมาไดจะมีต้ังแตระยะ 
Germinal Vesicle (GV) และ Metaphase I (MI) เรียกวาไขออน 
(Immature oocyte) จนถึงระยะ Metaphase II (MII) เรียกวา 
ไขสุก (Mature oocyte) ซ่ึงไขระยะท่ีเหมาะสมจะนํามาทํา ICSI 
ไดคือระยะ Metaphase II เทาน้ัน[2,3] 

การกระตุนและการเจาะเก็บไขในแตละคร้ัง ไขท่ีไดมา
น้ันอาจจะไมใชไขระยะ MII ท้ังหมดทุกใบ บางใบอาจจะยงัเปน
ไขออนอยูในวันท่ีมีการเจาะไข[4] ซ่ึงไขท่ียังเปนไขออนอยูน้ี 
ทางหองปฏิบัติการจะทําการเล้ียงตอเพ่ือติดตามผลในวันถัดไป 
และไขออนท่ีไมถูกผสมจะตองถูกท้ิงไป ซ่ึงไขออนบางใบสามารถ
โตเปนไขระยะ MII 
และสามารถนําไปทํา 
ICSI เพ่ิมได เรียกวา
การทํา ICSI Late 
Mature Oocyte 
(ICSI/LM)  โดยการ
ทํา ICSI/LM จะทํา
เหมือนกับการทํา 
ICSI แบบธรรมดาทุก
ประการ[5,6]  

ตางกันแคเพียงไขท่ีนํามาทํา ICSI/LM น้ันเปนไขท่ีโตชากวา
ไขใบอ่ืนท่ีไดจากการเจาะเก็บไขในรอบเดียวกันเทาน้ัน ดีกวา
ท่ีเราจะตองเสียไขท่ีสามารถนํามาทํา ICSI ไดไปโดยเปลา
ประโยชน

โดยผลลัพธจากงานวิจัยท่ีศึกษาเปรียบเทียบการทํา ICSI และ  ICSI/LM พบวา 
หลังการปฏิสนธิ 1 วัน อัตราการปฏิสนธิปกติ (%Normal Fertilization) ของ ICSI 
และ ICSI/LM ไมมีความแตกตางกัน และในวันท่ี 3 หลังการปฏิสนธิพบวาตัวออนท่ี
ทํา ICSI ในรอบธรรมดา จะมีอัตราการเจริญเติบโตของตัวออนท่ีโตมากกวาเทากับ 
6 เซลล (%≥ 6 Cell) ท่ี 75% สวนของ ICSI/LM จะอยูท่ี 68% และในวันท่ี 5 พบวา
จะมีเปอรเซ็นตของตัวออนท่ีโตถึงระยะ Blastocyst (%Blastocyst Rate) ของ 
ICSI รอบธรรมดา และ ICSI/LM ท่ี 58% และ 24% ตามลําดับ แตงานวิจัยช้ินน้ี
ไมมีผลการต้ังครรภเน่ืองจากไมไดมีการใสกลับตัวออนในรอบ ICSI/LM[7]

ถงึแมว้า่อตัราการเจรญิเตบิโตของตวัออ่นจากการทาํ 
ICSI/LM อาจจะน้อยกว่าการทํา ICSI ในรอบธรรมดา แต่ก็ไม่
สามารถปฏเิสธไดว่้า การทํา ICSI/LM เปน็การชว่ยเพิม่จาํนวน
ตวัอ่อนทีเ่หมาะสม สําหรับการใสกลับไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในคนไขท่ีไมมีตัวออนจากการทํา ICSI ในรอบธรรมดา
และคนไขท่ีมีตัวออนท่ีคอนขางนอยจากปจจัยตางๆ รวมไปถึง
ในกรณีท่ีไมมีตัวออนท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถใสกลับได

ดงันัน้การทาํ ICSI Late Mature Oocyte 
จึงถือว่าเป็นการเพิ่มจาํนวนตัวอ่อน เพิ่ม
โอกาสใส่กลบั และน่ันกห็มายถงึโอกาสในการ
ประสบความสําเร็จในกระบวนการรักษาผู้มี
บตุรยากทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย

BETTER THAN ZERO: ICSI LATE MATURE 
The ovaries of a female fetus begin to produce egg cells at 4–5 months of pregnancy, reaching up to 6–8 

million eggs during this period. The number of eggs steadily drops to approximately 1–2 million eggs at birth. 
As women age, their egg supply diminishes in quality and quantity due to natural processes. By the time of 
puberty, a woman will have around 400,000 eggs, of which only 400 or 0.01% will be ovulated during her reproductive 
lifetime. In addition to the decline in egg count, the quality of the chromosomes contained within each egg 
alsodeteriorates, especially after the age of 35. Such decline in egg count and quality is the primary cause of 
female infertility.[1]
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In the process of treating infertility with 
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), 
multiple eggs in the ovaries are simultaneously 
stimulated and retrieved. After retrieval, each 
egg is denuded of the cumulus cells for evaluation 
of the maturation profile. The retrieved eggs 
exist in one of these stages: germinal vesicle 
(GV) oocytes, metaphase I (MI) or immature 
oocytes, and metaphase II (MII) or mature 
oocytes. However, only the oocytes at MII 
stage are used for ICSI.[2,3]

After ovarian stimulation and 
egg retrieval, it is common to find 
that not all of the eggs are at MII 
stage. Some of the retrieved eggs 
may be immature oocytes at the time of 
retrieval.[4] Immature oocytes will be incubated 
overnight for in vitro maturation, and those 
that are not fertilized will be discarded. Some 
immature oocytes can undergo maturation to MII 
stage and can be subjected to ICSI, more 
specifically known as ICSI Late Mature oocyte 
(ICSI/LM). The procedure of ICSI/LM is identical 
to that of ICSI,[5,6] with the only difference 
being that the oocytes used for ICSI/LM are 
late-maturing oocytes retrieved from the 
same cycle. Accordingly, ICSI/LM allows for 
more utilization of the immature oocytes 
that have the potential to be used for ICSI.

Although ICSI/LM may have a lower 
embryo cleavage rate than ICSI cycles, it cannot 
be denied that ICSI/LM helps increase the 
number of embryos that suitable for transfers, 
which is especially useful for patients with 
absence of mature oocytes after ICSI cycles and 
also patients with a low number of mature 
oocytes or lack of good quality embryos for 
transfer.

Therefore, ICSI late mature oocyte 
is considered an alternative to the 
regular ICSI, aimed at increasing the 
number of embryos, the chances for 
embryo transfer, and ultimately the 
success rate of fertility treatment.

1

2

3

4

According to the results obtained from a 
previous study that compares the outcomes of 
ICSI with those of ICSI/LM, there were no 
significant differences in the normal fertilization 
rate between ICSI and ICSI/LM after one day
of fertilization. On the third day following
fertilization, the embryo cleavage rates (≤6 cells) 
were at 75% for ICSI and 68% for ICSI/LM. On the 
fifth day after fertilization, the blastocyst rates 
for ICSI and ICSI/LM were found to be 58% and 
24%, respectively. However, pregnancy rates were 
not reported in this study since there was no 
embryo transfer in ICSI/LM cycles.[7]
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คู่สมรสที่วางแผนตัง้ครรภ์หลายคู่อาจจะรู้จักการตรวจวิเคราะห์นํา้อสุจิ (Semen 
Analysis) ซึ่งเปน็การตรวจวิเคราะห์ปรมิาณ และคณุภาพของอสุจเิบื้องตน้ เพื่อหาสาเหตุ
ของภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย แต่การตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวไม่สามารถบอกระดับความ
เสียหายท่ีเกดิขึน้ภายใน DNA ของอสุจไิด ้ ปจัจบัุนจงึไดม้กีารพัฒนาการตรวจ Sperm DNA 
Fragmentation ซึง่เปน็การตรวจวเิคราะห์หน่ึงทีส่ามารถนํามาหาสาเหตขุองการมีบตุรยาก
ท่ีเกดิจากฝา่ยชาย เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการรกัษาภาวะผูม้บีตุรยาก 

จากหลายงานวิจัยพบว่าในเคสที่ฝ่ายชายที่มีค่า DFI สูง จะส่งผลทาํให้
ตวัออ่นไมส่ามารถพฒันาไปอยูใ่นระยะ blastocyst ได (blastocyst เปนตัวออน 
ท่ีเจริญเติบโตถึงระยะพรอมฝงตัว ใชระยะเวลา 5-6 วันหลังการผสม) และ คา 
DFI ท่ีสูงยงัมีความเก่ียวของทําตัวออนมี embryo score ต่ําอีกดวย สวนทีมวิจัย
ของคุณ Javier García-Ferreyra ไดทําการศึกษาในคูสมรสท่ีทํา IVF 286 คู พบวา 
ในเคสท่ีฝายชายมีคา DFI นอยกวา 30% ตัวออนมีโครโมโซมปกติ แตในเคสท่ีมี
คา DFI สูงมีความเก่ียวของทําใหตัวออนเกิด aneuploidy ภาวะท่ีในเซลลมีจํานวน 
โครโมโซมมากกวาหรือนอยกวาปกติ

DNA (Deoxyribonucleic acid) คือสารประกอบอินทรียโมเลกุลขนาดใหญ ท่ีบรรจุขอมูลทาง
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต หากDNA มีการแตกหักหรือเสียหาย จะสงผลใหเซลลมีการทํางาน
ท่ีผิดปกติ เม่ือมีการแบงเซลล ลักษณะท่ีผิดปกติน้ีจะถูกถายทอดจากรุนสูรุน จนเกิดการกลายพันธุ 
ซ่ึงการตรวจ Sperm DNA Fragmentation จะสามารถตรวจวิเคราะหการแตกหักของ DNA 
ในสวนหัวของตัวอสุจิได โดยรายงานผลเปนคา DNA Fragmentation Index (DFI) ถาคา DFI สูง 
แสดงวามีการแตกหักของ DNA ในสวนหัวของตัวอสุจิมาก

SPERM DNA FRAGMENTATION 
AND EMBRYO QUALITY

ทนพญ.ชวัลนาถ นิลอ่อน
Chawannart Nin-on, 

นักเทคนิคการแพทย์,ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์และเตรียมอสุจิ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
Medical Technician, Sperm Laboratory,
Jetanin Institute for Assisted Reproduction.
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นอกจากน้ีงานวจิยัของคณุ Luke Simon 
ทีท่าํการวิจัยในคูส่มรสทีท่าํ IVF 360 คู ่ยงัพบ
ว่าการแตกหักของ DNA ในส่วนหัวของตัว
อสุจิในระดับสูงมีความเกี่ยวข้องทาํให้อัตรา
การปฏิสนธเิป็นตัวอ่อน (fertilization rate), 
อัตราการฝังตัวของตัวอ่อน (implantation 
rate) และอัตราการตัง้ครรภ์ (pregnancy
rate) ตํ่า  โดยคูส่มรสทีฝ่า่ยชายมคีา่ DFI เฉลีย่ 
51.7% พบว่าไม่ประสบความสําเร็จในการ
ตัง้ครรภ ์ดงันัน้ สามารถสรปุไดว้า่การตรวจ 
Sperm DNA Fragmentation จึงสามารถ
ใช้ทาํนายโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
จากการทาํเทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุไ์ด้

คูส่มรสทีฝ่า่ยชายมกีารแตกหกัของ 
DNA ในส่วนหวัของตวัอสุจใินระดบั
สูงสามารถใชเ้ทคโนโลยทีางการ
แพทยท์ีแ่นะนํา คอื การคดัแยกอสุจิ
โดยวธิ ีMACs sperm

หรอืการทาํ IMSI (Intracytoplasmic 
Morphologically Selected Sperm 
Injection)

ซ่ึงสามารถคัดแยกอสุจิท่ีกําลังเกิดกระบวนการ apoptosis 
หรือ กระบวนการตายของเซลลท่ีสวนมากจะเกิดกับอสุจิ
ท่ีมีการแตกหักของ DNA ออกจากตัวอสุจิท่ีปกติ 

โดยนักวิทยาศาสตรจะใชกลองจุลทรรศนท่ีมีกําลังขยาย
มากกวา  6000  เทา สามารถมองเห็นรูปรางอสุจิอยางละเอียด
และสามารถเห็น vacuole ท่ีสวนหัวของอสุจิ ซ่ึงมีความ
สัมพันธกับการเกิดการแตกหักของ DNA เพ่ือชวยคัดเลือก
อสุจิท่ีมีลักษณะรูปรางท่ีดีมาผสมกับเซลลไขตอไป เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการต้ังครรภมากยิ่งข้ึน

When planning a pregnancy, many couples may 
already have heard of semen analysis, which is a test 
conducted to evaluate sperm quantity and quality in 
order to identify the cause of male infertility. However, 
semen analysis cannot be used to determine the level 
of DNA damage in sperm. Due to this limitation, 
a sperm DNA fragmentation test has been developed 
to accurately identify the cause of male infertility and 
ultimately improve the outcomes and efficacy of 
male infertility treatments.

การตรวจการแตกหัก
ของดเีอ็นเอในอสุจ ิและ
คณุภาพของตวัออ่น
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The study by Luke Simon, which was conducted 
with 360 couples undergoing IVF, found that a high 
level of sperm DNA fragmentation is correlated with 
low fertilization, implantation, and pregnancy rates. 
Moreover, pregnancy failure was found in couples 
whose male partner had the average DFI of 51.7%. 
These findings suggest that sperm DNA fragmentation 
tests can be used to predict the outcomes of assisted 
reproductive technologies.

One of the medical technologies that can be 
adopted to improve the outcomes of fertility 
treatment in men with high levels of sperm 
DNA fragmentation is magnetic-activated 
cell sorting (MACS). MACS improves sperm 
selection by removing dead or apoptotic 
sperm, which are primarily attributable to 
DNA fragmentation. Another technique used in fertility treatment to improve 

sperm selection is Intracytoplasmic morphologically 
selected sperm injection (IMSI). IMSI is performed by 
using a microscope with the magnifying power of up 
to 6,000 times, which enables embryologists to 
visualize sperm morphology and vacuoles in a much 
greater detail. Since the presence of vacuoles is 
associated with DNA fragmentation, IMSI can facilitate 
the selection of sperm prior to microinjection and 
subsequently increase the chances of pregnancy.

Deoxyribonucleic acid (DNA) is an organic compound that 
stores genetic information of living organisms. DNA fragmentation 
can result in impaired cellular function or abnormal cell division 
that further leads to genetic mutation. Accordingly, a sperm 
DNA fragmentation test is designed to analyze the level of DNA 
damage in sperm. The test results are reported in terms of DNA 
fragmentation index (DFI). A high DFI implies that there is a 
high percentage of sperm with fragmented DNA.

According to previous studies, 
a high DFI appears to be associated 
with a reduced rate of blastocyst 
formation (blastocyst is an embryo 
that has been developed 5–6 days 
after fertilization) and a low embryo 
score. Javier Garc ia-Ferreyra 
conducted a study with 286 
couples who underwent IVF.    

The study found that the embryos 
were chromosomally normal in the 
group of men with a DFI less than 
30%. Alternatively, high aneuploidy 
rates in embryos were observed in 
the group of men with a high DFI 
(aneuploidy refers to the presence 
of an abnormal number of chromo-
somes in a cell).
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ผูห้ญงิทีเ่ปน็ premutation เมือ่เกดิการขยาย  
เพิม่จาํนวน ชุดเบสซํา้ CGG ในช่วงการแบง่เซลล์
แบบไมโอซิส ในการสรา้งเซลลไ์ข ่ทาํใหม้โีอกาส
ไดบ้ตุรทีเ่ปน็โรค ส่วนในผูช้ายพบวา่ ไมมี่การขยาย
เพิม่จาํนวนชุดเบสซํา้ ไปสู่บตุรสาว และ premutation 
carrier จะไมม่กีารถา่ยทอดพาหะไปสู่บตุรชาย
เน่ืองจากไดร้บัโครโมโซม Y จากบดิา

กลุมอาการโครโมโซมเอกซเปราะ (Fragile 
X syndrome: FXS) เปนภาวะท่ีมีการพัฒนา
ทางสติปญญาชา มีความบกพรองดานการเรียนรู 
และการทําความเขาใจ โรคน้ีมีการถายทอดทาง
พันธุกรรมผานโครโมโซม X ซ่ึงเกิดจากการ
กลายพันธุ (mutation) ในบริเวณสวนตนของยนี 
(5’UTR) FMRP Translational Regulator 
1: FMR1 (Xq27.3) ท่ีเกิดจากการมีจํานวนชุด
เบสซ้ํา Cytosine-Guanine-Guanine (CGG 
repeat) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจํานวนชุด CGG น้ีแบงได 
4 รูปแบบ คือ 
•  คนปกติ มี CGG นอยกวา 45 ชุด : 
ไมมีความเส่ียงท่ีจะมีบุตรเปนโรค 
• intermediate ไมแสดงอาการ มี CGG 
45-54 ชุด :  
ไมมีความเส่ียงท่ีจะมีบุตรเปนโรค แตมีความ
เส่ียงมี CGG เพ่ิมมากข้ึนในรุนถัดไป
• premutation CGG 55-200 ชุด :
อาจแสดงอาการ FXS ไดบาง มีความเส่ียงท่ีจะ
มีบุตรเปนโรค 
• full mutation มี CGG มากกวา 200 ชุด :
 ผูหญิงท่ีเปนพาหะอาจไมมีอาการ มีความ
เส่ียงสูงท่ีจะมีบุตรเปนโรค

ยีนกลายพันธ์ุเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลุ่ม
อาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ 

ภาวะรังไขหยุดทํางานกอนวัย
ที่เกิดจาก FMR1 มิวเตชั่น

รูปที่ 1 ยีน FMR1 แสดงจำนวนชุดเบสซ้ำ CGG (สีเหลือง) ในบริเวณโปรโมเตอร รวมถึง
การสราง mRNA และการผลิต FMRP 4 รูปแบบ ไดแก 1) คนปกติ และ intermediate 
มี CGG นอยกวา 55 ชุด 2) premutation มี CGG 55-200 ชุด 3) full mutation มี 
CGG มากกวา 200 ชุด 

Figure 1 illustrates the FMR1 gene with the number of CGG repeats (yellow) 
in the promoter region, as well as the production of mRNA and FMRP. The 
number of CGG repeats is categorized into four groups: 1) normal, intermedi-
ate with less than 55 CGG repeats; 2) premutation with 55–200 CGG repeats; 
and 3) full mutation with more than 200 CGG repeats.

การเพิ่มจำนวนชุด CGG เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ทำให้มีโอกาสเป็นโรค FXS ในรุ่นถัดไป

FMR1
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การศึกษาในคนปกติพบวามี Adenosine-
Guanine-Guanine (AGG) แทรกในทุกๆ 
9-10 ชุดของ CGG ซ่ึง AGG มีบทบาทในการ
รักษาความเสถียรบริเวณดังกลาว ดังน้ัน หาก
ไมมีหรือมีจํานวน AGG แทรกนอยกวาปกติ 
จะสงผลตอการเกิด mutation โดยเม่ือมีการ
ผลิตเซลลสืบพันธุจะมีโอกาสเกิดการเพ่ิมจํานวน
ซ้ําของ CGG ได จนเกิดเปนพาหะหรือเปนโรค
ในรุนถัดไป

ยนี FMR1 เม่ือเกิด full mutation จะมี
การเติมหมูเมธิล (methylation) ท่ีเบส Cytosine 
มากเกินปกติท่ีตําแหนงโปรโมเตอร CpG island 
เรียกวา การเกิด hypermethylation ทําให
ไมมีการแสดงออกของยนี FMR1 จึงไมมีการผลิต
โปรตีน Fragile X mental retardation (FMRP) 
ซ่ึงสงผลตอการส่ือของเซลลประสาท (synaptic) 
และพัฒนาการของสมองท้ังกอนและหลังคลอด 

ความชกุของการเกดิพาหะ premutation ในผูห้ญงิอยูท่ี ่1 ใน 155 และ
ผูช้ายอยูท่ี ่1 ใน 468 โดยบตุรชายและบตุรสาวมโีอกาสไดร้บัการถา่ยทอด
พาหะผา่นทางโครโมโซม X จากมารดา 50% (ผูห้ญงิมโีครโมโซม X 2 แทง่) 

FRAGILE X-ASSOCIATED PRIMARY OVARIAN INSUFFICIENCY
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ตรวจก�อน ลดความเส่ียงมีลูกยากได�

groups: normal (<45 repeats); intermediate 
(45–54 repeats); premutation (55–200 
repeats); and full mutation (>200 repeats). 
Individuals with normal alleles have no 
risk of having a child with FXS. Similarly, 
individuals with intermediate alleles are 
not at risk of having a child with FXS, but 
there is an increased risk of CGG repeat 
expansion in the next generation.
Individuals with premutation alleles
may or may not show symptoms of FXS 
and are at risk of having a child with FXS. 
Meanwhile, individuals with full mutation 
allele are considered carriers who do not 
show symptoms of FXS but are at a high 
risk of having a child with FXS.

Fragile X syndrome (FXS) is a genetic 
disorder characterized by intellectual 
and developmental disabilities. FXS is 
an X-linked inheritance disorder, caused 
by a mutation in the beginning outside 
coding region (5’UTR) of the FMRP 
translational regulator 1 (FMR1) gene 
located at Xq27.3, which results from the 
expansion of a cytosine-guanine-guanine 
(CGG) repeat. The number of CGG 
repeats can be classified into four 

According to previous studies, 
normal individuals are found to have 
AGG interruptions in every 9–10 block of 
CGG repeat. AGG interruptions play an 
important role to maintain the CGG 
repeat stability. Therefore, any loss or 
absence of these AGG interruptions leads 
to mutation and increases the risk of CGG 
repeat expansion, which can cause an 
individual to be the carrier of FXS and 
pass it on to the next generation.

A full mutation of the FMR1 gene 
results in hypermethylation, which is an 
excess ive methyl group addit ion 

หรอืภาวะรงัไขห่ยดุทาํงานกอ่นวยั 
ซึง่พบประมาณ 1 ใน 5 ของผูห้ญงิทีเ่ปน็
พาหะ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุของการมี
บุตรยาก  ไมตอบสนองตอการกระตุนไข 
มีภาวะประจําเดือนหมดกอนอาย ุ40 ป รอบ
ประจําเดือนผิดปกติ (ไมอยูในชวง 21-35 วัน) 
มีลักษณะอาการคลายหมดประจําเดือน 
เชน รอนวูบวาบ เหง่ือออกตอนกลางคืน 
ชองคลอดแหง มีระดับ follicle stimulating 
hormone (FSH) สูง เน่ืองจากฮอรโมนน้ี
กระตุนการเจริญของไข ดังน้ันเม่ือรังไขมี
จํานวนไขลดนอยลง และเส่ือมคุณภาพ จะมี
การผลิต FSH มาชดเชยในปริมาณมาก 

FRAGILE X SYNDROME

CGG REPEAT EXPANSION
INCREASING THE RISK OF FXS IN 
NEXT GENERATION

แมปจจุบันยังไมมีวิธีรักษา FXPOI ให
รังไขกลับมาทํางานไดปกติ แตก็สามารถ
ปองกันภาวะมีบุตรยาก ในผูท่ีรังไขเร่ิมทํางาน
บกพรอง หรือมีคา FSH สูง โดยเขารับการตรวจ
คัดกรองทางพันธุศาสตร เพ่ือทราบแนวโนมใน
การขยายเพ่ิมจํานวนชุดเบสซ้ําในกลุมท่ีเปน 
intermediate และ premutation เพ่ือวางแผน
การต้ังครรภกอนท่ีรังไขจะหยดุทํางาน โดยการ
ใชเทคโนโลยีดานการเจริญพันธุท่ีถูกตอง
เหมาะสม 

การตรวจคัดกรองพาหะทางพันธุกรรม
ของโรคน้ี เปนไปตามคําแนะนําของสภา
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอเมริกัน (American 
College of Obstetricians and Gynecologists
: ACOG) 

ซึง่ในเรว็ๆ น้ีทาง หอ้งปฏิบตักิาร
พันธศุาสตร์ที่เจตนิน จะเตรียมเปดิให้
บรกิารตรวจคดักรองพาหะกลุม่อาการ
โครโมโซมเอกซเ์ปราะ โดยการหาจาํนวน
ชุดซํา้ของ CGG ด้วยวิธี Fragment 
Analysis ในการตรวจสอบวิเคราะห์
ขนาดของจาํนวนชดุซํา้ของ CGG ซึง่
ช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลที่อาจเป็น
สาเหตุของการมีบุตรยาก และปรับ
แผนการรกัษาไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ

พาหะ premutation จะมีการสราง 
messenger ribonucleic acid (mRNA) ท่ี
มากเกิน แตสราง FMRP นอย ซ่ึง mRNA ท่ี
เพ่ิมมากข้ึน อาจรบกวนการทํางานของเซลล
ประสาท จึงทําใหในผูชายจะมีภาวะทางระบบ
ประสาท ความจําเส่ือม และอาการส่ันคลายโรค
พารคินสัน เรียกวา Fragile X–associated 
tremor/ataxia syndrome (FXTAS)  ในผูหญิง
มีงานวิจัยสันนิษฐานวาอาจทําใหเกิดความ
เปนพิษตอเซลลท้ังหลายในรังไข จึงเกิด Fragile 
X–associated primary ovarian insufficiency 
(FXPOI)

GENETIC
MUTATION
THAT CAUSE 

รูปท่ี 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะหจำนวนชุดเบสซ้ำ CGG
ของยีน FMR1ดวยวิธี Fragment Analysis
(ขอมูลจากหองปฏิบัติการพันธุศาสตร เจตนิน)  
A ตัวอยางผูหญิงในชวงปกติ จำนวน CGGขนาด 29 และ 30 ซ้ำ
B ตัวอยางผูชายในชวง premutation จำนวน CGG ขนาด 93 ซ้ำ
C ตัวอยางผูชายในชวง full mutation จำนวน CGG ขนาด 315 ซ้ำ

Figure 2 demonstrates the results of analysis
of the number of CGG repeats in the FMR1
gene using fragment analysis (Jetanin’s internal data)
A: Sample of a female with normal alleles
(29 and 30 CGG repeats)
B: Sample of a male with premutation allele
(93 CGG repeats)
C: Sample of a male with full mutation allele
(315 CGG repeats)
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REDUCE RISK OF INFERTILITY WITH FMR1 
GENETIC TESTING

Carrier screening for FXS is 
performed in accordance with the 
recommendations of the American 
College of Obstetrics and Gynecology 
(ACOG). In the very near future, 
Jetanin’s genetics laboratory will 
provide FXS carrier screening 
services. The test determines the 
number of CGG repeats by PCR and 
fragment analysis. This will enable 
doctors to identify potential causes 
of infertility and develop a treatment 
plan that best corresponds to each 
individual’s condition.

Although there is currently no 
treatment to reverse ovarian insufficiency 
associated with FXPOI, it is possible to 
prevent infertil ity in women with 
impaired ovarian function or elevated 
levels of FSH through FMR1 carrier 
screening. More specifically, carrier 
screening can be used to determine the

(methylation) of cytosines at the CpG 
island in the promoter region. Hyper-
methylation represses the expression 
(turn off) of the FMR1 gene leading to 
no production of fragile X mental
retardation protein (FMRP). The loss of 
FMRP adversely af fects synapt ic
transmission and brain development, 
both before and after birth.

    The prevalence of premutation 
carriers is 1 in 155 females and 1 in 468 
males. Female premutation carriers have 
a 50% chance of passing the mutated 
gene to their son or daughter (females 
have two X chromosomes). In addition, 
they are at risk of having a child with FXS 
if the expansion of CGG repeats occurs 
during meiosis. Alternatively, in male 
premutation carriers, CGG repeats will not 
be expanded to a full mutation after 
being passed on to their daughter, and 
will not be passed on to their son since a 
son only inherits the Y chromosome 
from his father.
     Premutation carriers have an elevated 
level of messenger ribonucleic acid 
(mRNA) and reduced FMRP production. 
An excess of mRNA can disrupt neuronal 

functions and give rise to neurological 
disorders in males, which include 
dementia, parkinsonism, and fragile 
X-associated tremor/ataxia syndrome 
(FXTAS). Based on previous studies, an 
elevated level of mRNA is also believed 
to cause the deterioration of ovarian 
function in females, which consequently 
leads to fragile X–associated primary 
ovarian insufficiency (FXPOI) or premature 
ovarian failure. FXPOI is found to 
occur in approximately 1 in 5 female 
premutation carriers and is considered 
one of the primary causes of infertility.   

Symptoms of FXPOI include poor 
response to ovarian stimulation, cessation 
of menstrual periods before the age of 
40, and irregular menstrual cycles (not 
within 21–35 days). Additionally, FXPOI 
can cause symptoms similar to those of 
menopause, such as hot flashes, night 
sweats, vaginal dryness, and elevated 
levels of follicle stimulating hormone 
(FSH). Since FSH is responsible for stimulating 
the growth of ovarian follicles, the level 
of FSH will increase when there is a 
decline in the number and quality of egg 
cells in the ovary. 

risks of CGG repeat expansion in women 
with intermediate or premutation alleles. 
This enables women to plan their 
pregnancy before developing ovarian 
insufficiency and ultimately undergo 
assisted reproductive technologies that 
are suitable to their conditions.

FMR1 PREMUTATION CARRIER 
AND RISK OF INFERTILITY
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ความสําเร็จ สู�ความภาคภูมิใจ 
กับเส�นทางครอบครัวหมอ

ดร. จรรยาภรณเร่ิมเลาถึงประสบการณท่ี
ผานมาและความประทับใจกับเจตนิน

 “ขอยอนกลับไปนิดนึงนะคะ เราสองคนต้ังแต
แตงงานกันมาทํางานคอนขางหนัก ตอนน้ันก็อยากมี
ลูกมาก แตก็ยังไมมีลูกสักที พ่ีของเพ่ือนท่ีรูจัก เคาก็
เลยแนะนําใหรูจักเจตนินคะ เราจึงลองเขาไปปรึกษา
ท่ีเจตนินเลย ก็ไดรูถึงปญหาวาทางคุณพอมีปญหาเร่ือง
อสุจิไมว่ิง และสวนเราก็มีปญหารังไขตันไปขางนึงคะ 
โชคดีท่ีตอนน้ันคุณหมอแนะนําใหเราไดรับการเขา
รักษาวิธี ICSI โดยคุณหมอจงเจตน คร้ังแรกก็ติดเลย 
แลวพอรูวาเปนแฝดก็ยิ่งดีใจใหญเลยคะ”

“เรามาทําคลอดท่ีน่ีดวย กับคุณหมอจงเจตนครับ”
“ใชคะ คือตอนน้ันก็พอติดแลว ก็ดูแลรักษาตัว

ท่ีเจตนินมาเร่ือย ๆ  เลยคะ พอถึงเวลาคลอด คุณหมอ
ก็ใหเลือกวาจะคลอดท่ีน่ีม้ัย เราก็เอาท่ีน่ีแหละ สะดวกดี 
หองก็สบาย สถานท่ีก็ดี สะอาด” 

เลาชีวิตหลังการมีลูก และการเล้ียงลูกในแบบอิสระ สนับสนุนในส่ิงท่ีเขาสนใจ
“พอดีชวงน้ันผมเปนอาจารยอยูท่ีจุฬา เราก็เลยใหเคาไปเรียนอยูท่ีสาธิตจุฬาครับ ท้ังคูก็สุขภาพแข็ง

แรง โตตามวัยมาเร่ือย ๆ เราก็ดีใจนะครับ ท่ีลูกท้ัง 2 คนยังเรียนเกงอีกดวยครับ ก็สอบติดไดเรียนแพทยท่ี
จุฬาท้ังคูครับ”

“เราเล้ียงแบบไมไดบังคับคะ เหมือนปูทางใหมากกวา เราไดลูกกันมายากแลวก็อยากทําใหดีท่ีสุด 
คือเห็นเคาชอบอะไร คุณพอก็จะพาไปเรียน แตบังเอิญวาเคาขอมาเรียนพิเศษเลขกับวิทยเอง เหมือนเคาก็
ชอบมาทางน้ีเองคะ แตพอสอบติดแพทยเขามาก็เรียนหนักอยูนะคะ เราก็ตองดูแลกันใกลชิดเหมือนกัน”

เราถามตอวาในฐานะท่ีเปนพอแม มีโอกาสหรือมีสวนในการใหคําแนะนําลูกอยางไรบาง
“คุณพอจะเปนคนท่ีแนะนําไดดี เพราะวาคุณพอจะใชเหตุผลแลวก็เคาก็จะฟงบาง แตเด็กวัยรุน เคาก็

จะมีแบบฟงแตวาเคาจะเช่ือหรือไมเช่ือ เคาก็จะไปคิดกอน ใชความคิดของตัวเอง เคาจะไมเหมือนรุนเรา 
ท่ีผูใหญพูดมาก็คลอยตาม คุณพอเคาเปนคนใจเย็น คุยแลวลูกจะฟงคะ”

OVER
25 YEARS
OF THE
SUCCESSFUL
JOURNEY
เส�นทางแห�งความรักและ
ความสําเร็จที่ยาวนานกว�า 25 ป�

เรื่องเล่าความสําเร็จของดร.ศุภมิตร และ
ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ท่ีแม้จะเป็น
ความสํา เร็ จ ท่ี ผ่านมายาวนาน เ กือบ  25  ป ี
แต่ความทรงจาํดี ๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึ้น กลับเหมือน
ผา่นมาเมือ่ไมน่านน้ีเอง 

เม่ือ "ลูก" ช่วยเติมเต็มความหมายของ
คําว่าครอบครัว มาร่วมติดตามเส้นทาง
ความสําเร็จของ generation ถัดไป กับบทบาท
การเป็นคุณหมอคนสวยลูกสาวทั้งสองคนของ
ดร.ศุภมิตรและดร.จรรยาภรณ์ ที่ประสบความ
สําเร็จในด้านการศึกษาและการงาน และได้สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นท่ีสุด
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“

“วิธีการก็คือสังเกตดูเด็กนะครับ วาเคาชอบทางดานไหนเปนพิเศษไหม ถามีเราก็เกล่ียใหไปทางดานน้ัน 
แตถาไมไดมีอะไรก็ใหไปตามท่ีเคาอยู ในสังคมของเคาเอง เคาก็อยูในแวดวงของคนท่ีเปนหมอกันเยอะ 
ก็ทายสุดก็เลยมาทางดานน้ี”

ฝงคุณแมเสริมตอ “เด็กรุนน้ี เด๋ียวน้ีเล้ียงยากคะ เพราะวาเคาเจอ Social media เคาก็มีแหลงขอมูล
ของเคา แตคุณพอคุณแมก็ตอง Support เพราะอยางเคาเครียดตอนสมัยเรียน คุณพอก็จะชวนไปเท่ียว
นูนเท่ียวน่ี เคาก็เหมือนไดเติมเต็มในส่ิงท่ีเคาหายไป มีอะไรเคาก็จะปรึกษาไดทุกเร่ืองคะ”

การมลูีกสําหรบัคูเ่ราเปน็ส่ิงทีม่คีา่ เหมอืนได้เติมเต็มในส่ิงท่ียงัขาด 
และก็รูสึ้กภมูใิจนะคะ เหมอืนได้รว่มสรา้งเดก็รุน่ใหมม่าอกี 2 คนทีเ่ปน็หมอ
เพ่ือชว่ยเหลอืสังคม  แล้วกค็อืท่ีสําคัญเลยถ้าไม่ไดท่ี้เจตนิน ไม่ไดคุ้ณหมอ
จงเจตน์กค็งไม่ไดม้วีนัน้ีค่ะ

ให้อิสระ มีเหตุผล รับฟัง

เติมชีวิตให้มีคุณค่า

ฝากกําลงัใจถงึคู่สมรสทีพ่ยายาม
ท่ีจะมลีกูทีต่ดัสินใจจะทํา IVF 

“ดวยประสบการณของผมเองก็เราก็คิดวา
ตอนแตงงานมาแลวไมมีลูกต้ังนาน แตวาชวงน้ันงาน
หนักก็ไมไดสนใจอะไรเยอะนะครับ พอถึงจังหวะท่ีจะ
มีลูกปุบ เราก็คอยมาตรวจเช็ค ก็ปรากฏวาโชคดีนะครับ 
ท่ีไดเจอคุณหมอจงเจตน แลวก็มีวิวัฒนาการใหมใน
ชวงน้ันซ่ึงทําใหเราไมไดลําบากมาก ในการจะมีลูกท่ี
จะใชวิธี ICSI แตในวันน้ีก็พยายามแนะนํานอง ๆ ท่ี
แตงงานแลวก็ยงัไมไดคิดวางแผนตรงน้ีนะครับ ก็ให
ไปตรวจ ใหดูวามีความพรอมไหม แลวถาเกิดวามี
ปญหาก็แนะนําวาใหมาทําวิธีการไมวาจะเปน IVF
หรือวา ICSI อะไรตาง ๆ นะครับ เพราะวาการมีชีวิต
ครอบครัวแลวมันเปนการเติมเต็มนะครับ ท่ีจะตอง
มีลูก มีหลานสืบทอดตอไปครับ” 

คุณแมเสริมท้ิงทาย
“อยากจะฝากวา ถาเกิดคิดวายังไมมีลูกสักที 

ใหรีบมาปรึกษากอนเน่ิน ๆ  คือจริง ๆ  ไมตองรอก็ได 
แบบเหมือนมาปรึกษาคุณหมอก็จะวางแผนใหเอง
วาเราตองทํายังไง เพราะมีหลายคูท่ีรอเวลานาน
เกินไป และอาจจะทําใหมีปญหามากข้ึนได ก็คือมา
เจอคุณหมอชาไปนิดนึง และก็อยากแนะนําท่ีเจตนิน
นะคะ คุณหมอเกงมาก ๆ ”

OUR 
SUCCESS 
AND PRIDE

The success story of Dr. Suphamit and Dr. Junyaporn 
Techamontrikul. Although this story has lasted almost 25 years, 
all the good memories seem recently happened.

When "children" help complete the meaning of the family. The 
story of Dr. Suphamit and Dr. Junyaporn' s twin daughters who have 
been successful in their education and career. Join us to follow the 
success journey of the next generation.

Dr. Junyaporn shared her experiences and impressive journey at Jetanin:
“Since we got married, both of us have spent most of our time working. We really 

wanted to have a baby at that time. After trying to conceive for a while without success, 
my friend’s sister recommended Jetanin to me. So, we decided to give it a try. After consulting with them, we found out that my husband 
had sperm abnormalities and I had a blocked fallopian tube. Dr. Jongjate then recommended us to have ICSI, and as luck would have it, 
our first cycle was a success. We were absolutely overwhelmed with happiness and even more so after finding out that we would be having twins.”

Dr. Suphamit added, “Our babies were also delivered here, by Dr. Jongjate.”
Dr. Junyaporn continued, “That’s right. After successful conception, I had been visiting Jetanin for prenatal care. Right 

around my due date, the doctor asked me whether I wanted to deliver my babies at Jetanin. I went for it without question 
because the rooms here are very cozy and the facilities are well-maintained and clean.”
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“What I did was that I basically observed my children and identified if 
there is anything they are particularly interested in. If there is, we would promote 
and cultivate those interests. If there isn’t, we would let them navigate their 
social circles and freely explore their interests. Since they are in a social environment 
surrounded by doctors, they ended up following our path.” 

Dr. Junyaporn added,“It is more challenging to raise children these days 
due to the impact of social media that serves as their source of information. 
However, as parents, we have to support them. When they experienced a lot 
of stress from school or college, my husband would take them on vacation, 
which helped fill in their missing pieces. Now, they will talk to us about anything.”

ENCOURAGE INDEPENDENCE,
BE REASONABLE AND A
GOOD LISTENER

Dr. Suphamit’s advice to those 
who are struggling to conceive and are 
considering IVF:

“After we got married, we did not 
immediately think about having a child 
of our own because we were more 
focused on work at that time. It was only 
when we eventually decided to have a 
child that we got our testing done. We 
were very lucky to have found Dr. 
Jongjate and, by a happy chance, many 
new technologies like ICSI have emerged 
during that time, which has definitely 
made our road to parenthood much 
easier than we had anticipated. My advice

CREATING A VALUABLE
AND MEANINGFUL LIFE

may listen to our advice, it doesn’t mean that they 
agree with us. Like most teenagers, they tend to believe 
that what they think is right. It’s different from our 
generation in which we would believe in everything 
adults said. However, my husband is very patient and 
calm, so they will generally listen to him.”

“For both of us, children are the 
most valuable thing in life. They fill the 
hole in our heart. And we are very proud 
to have raised two wonderful children who 
eventually grew up to be doctors and serve 
the community. Most importantly, we 
would not have been here if it weren’t 
for Jetanin and Dr. Jongjate.”

The couple talked about 
their free-range parenting 
style, highlighting that they 
have fostered independence 
in their children by respecting 
their decisions and promoting 
their interests.

“Back then I was a professor at 
Chulalongkorn University. So, I 
decided to enroll them in Satit Chula 
School. Both of them were very 
healthy and had been growing and 
developing according to thei r 
developmental stage. We are so 
proud of them. They are very clever 
and were both accepted into 
Chulalongkorn Medical School.”

“We have raised them without 
interfering with their decisions. We 
focused more on trying to pave the 
way for them. Since it had been a 
tough journey for us to conceive, we 
want to do our best to raise our 
children. We would observe their 
interests and enroll them in various 
classes accordingly. It just so happens 
that they wanted us to register them 
for tutoring programs in mathematics 
and science, which seems to be the 
path that they want to take. After 
getting accepted into the medical 
school, they have been studying 
extremely hard, so we have to support 
and pay close attention to them.”

As parents, did you give your 
children any advice or guidance, 
and how?

“My husband has been a great 
mentor to our children. He will use 
logical reasoning when teaching or 
giving them advice, and they will be 
more inclined to listen. Although they 

FROM SUCCESS
TO PRIDE AND
THE JOURNEY
TO A FAMILY OF
DOCTORS

to other married couples is to take the 
first step, even if you are not planning 
to get pregnant anytime soon. Make an 
appointment and get a preconception 
checkup to make sure that you are 
healthy enough to conceive. If you 
happen to have a fertility problem, I 
would recommend you to have IVF or 
ICSI or other treatment options. Just 
remember that children complete your 
world and make you feel whole. They 
are your legacy.”

Dr. Junyaporn added:
“To those who are struggling to 

conceive, I would suggest you to 

schedule an appointment with a fertility 
specialist as soon as possible. There is 
no need to wait. Your doctor will help 
you plan your pregnancy and recommend 
the best treatment option. In fact, there 
are many couples who have waited too 
long before seeing a doctor, without 
realizing that this could affect their 
chances of pregnancy. Therefore, I 
strongly encourage you to take the 
plunge and go in for a consultation. I 
would highly recommend Jetanin. With 
their incredible team of doctors, you 
will feel confident knowing you are in 
excellent hands.”

SUCCESS STORIES
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ปลอดภัย สบาย ไมกังวล เราสามารถถามคําถามกับ
คุณหมอไดมากเทาท่ีจะเปนไปได แลวคุณหมอก็ให
คําแนะนํากับเราไดละเอียดและใจเย็นมาก ดังน้ัน
เรารูสึกประทับใจคุณหมอภิญโญมากครับ และก็คง
จะแนะนําคนอ่ืนใหมารักษาท่ีน่ีอีก”

 

เราถามตอถึงเร่ืองความกลัว
และความกังวลกอนเขารับการรักษา
คุณแดนน่ี : “ผมวาพลังบวกจะชวย
ดึงดูดส่ิงดี ๆ  เขามาได การมองโลกใน
แงบวกเปนส่ิงสําคัญมาก แตคุณก็ตอง
อยูบนพ้ืนฐานของความจริงเชนกัน เหมือน
กันกับเวลาคุณดูในเร่ืองของโอกาสสําเร็จของการ
ทํา IVF มันก็ไมไดเปน 100% มันเปนเร่ืองท่ีคุณตองดู
เปนรายวัน แตผมคิดวาการท่ีเราไมเครียด การให
กําลังใจซ่ึงกันและกัน ยงัไงก็ดีกวาการท่ีเรามาโทษกัน 
หรือเถียงกัน และส่ิงเหลาน้ีก็ไมใชแคเร่ืองเก่ียวกับ
การรักษาเทาน้ัน แตมันเปนหลักการใชชีวิตท่ีผม
อยากแนะนําใหคูสมรสอ่ืนลองทําตามดูครับ”

คุณฮอนดา : “ไมเลยคะ เราจะตอง
รูไวนะวา ถึงแมวาเราทํา IVF มันก็ไมได 
100% แตวาการมองโลกในแงบวก และ
เขาใจวามันเพ่ิมโอกาสนะ น่ีคือส่ิงท่ีเราทํา
เ พ่ือตัวเราเอง และเ พ่ือลูกของเรา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหประสบความสําเร็จคะ”

จากการเขารับคํา
ปรึกษากับคุณหมอ พบวา
คุณฮอนดา มี โอกาส
มีลูกยากจากภาวะถุงน้ํา

ในรังไขหลายใบ หรือ 
PCOS เราถามถึงความรูสึก

ในชวงการเขารับการรักษาและ
ตองฉีดยากระตุนไข “คือครั้งแรก 

เขม็แรกก็กลวัค่ะ  แต่ว่าพอทาํไป
ซกัพกันึงกช็นิ  ฮอนดา้กไ็มรู่สึ้ก
อะไร ก็หยบิ และกฉ็ดี ๆ แตว่่า
คณุแดนน่ีตกใจมาก”

คุณแดนน่ีและคุณฮอนดาเลาวาแตงงานกันมา
ได 5 ป เม่ือป 2016 ก็พยายามมีลูกมาเร่ือย ๆ  แตก็ยัง
ไมประสบความสําเร็จ จนอายเุร่ิมกาวเขาเลข 3 ก็เร่ิม
มีความกังวล จึงเขารับการวางแผนการมีลูกและทํา
การรักษากับคุณหมอภิญโญท่ีเจตนินตามคําแนะนํา
ของเพ่ือนบานท่ีเคยรักษาท่ีเจตนินแลวประสบ
ความสําเร็จ 

“อยางแรกเลยนะครับ ตอนท่ีเจอกับคุณหมอ
ภิญโญ คุณหมอเปนคนท่ีสุภาพ และใจดีมากท่ีสุด
ท่ีเราเคยเจอ เรารูสึกโชคดีมาก ๆ เพราะคุณหมอ
ไมไดแคมีความเช่ียวชาญเทาน้ัน แตคุณหมอยังให
คําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละคูดวย เวลาเรา
ไปท่ีคลินิกเพ่ือวางแผนมีลูก มันจะมีความวิตกกังวล 
และรูสึกถึงความไมแนนอน ไมรูวาลูกในอนาคตของเรา
จะเปนยังไงบาง แตคุณหมอภิญโญก็ทําใหเรารูสึก

พลงับวก
ของความคดิ

อปุสรรคเปน็บททดสอบ
ความพยายาม

ความพยายาม เพ่ิมโอกาสความเปน็ไป
ได้ใหม้ากข้ึนเสมอ เชน่เดียวกบัครอบครวัของ
คู่รกั คุณแดนน่ี  และคุณฮอนด้ากบัเบบีน้๋อย
แฝดชายในครรภ ์ ทีจ่ะมาแชรป์ระสบการณ์
และเรือ่งราวความสําเรจ็ในการมลีกู ตัง้แต่
เริม่แรกของการเขา้รกัษา IVF รวมไปถึง
มมุมอง แนวคดิดี ๆ ของการใชช้วีติเปน็
ครอบครวัท่ีจะชว่ยมอบกาํลังใจด ีๆ 
ใหก้บัทุกทา่น

แชร�ความสุขผ�านความสําเร็จกับแนวคิด 4P

THE STORY OF
HAPPINESS THAT
EMERGES FROM
SUCCESS AND THE
CONCEPT OF 4P’S

SUCCESS STORIES

วารสารว�ชาการเจตนิน28



       "สําหรบัคาํวา่ Parent ทีเ่ริม่ตน้ดว้ยตัว P ผมมหีลัก 4P ดงัน้ีครบั
1. Pay forward คือ การสงตอแตส่ิงดี ๆ ครับ ถาคุณทําส่ิงดี ๆ ใหกับคนอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีดีก็จะเกิด

        ข้ึนกับคุณดวยครับ
2. Be positive ใหความสําคัญกับชัยชนะเล็ก ๆ ยิง่ระหวางการทํา IVF นะครับ ทุกอยางท่ี

            คุณเจอ อยากใหคุณขอบคุณส่ิงเหลาน้ัน คิดบวก แลวส่ิงเหลาน้ันจะชวยใหคุณไดเจอกับผลลัพธ
        และประสบการณท่ีดีครับ

3. Be patient เปนส่ิงสําคัญมาก ๆ ครับ ถาคร้ังแรกไมประสบความสําเร็จก็ไมเปนไรครับ
        ลุกข้ึนมา และทําอีกคร้ัง มันเปนทัศนคติท่ีสําคัญมากนะครับ

4. Be persistent อยายอมแพเด็ดขาดครับ
       สําหรบัครอบครวัแล้ว อยา่ลืม 4P นะครบั”

With willpower, the
impossible can be made 
possible. This can be clearly 
reflected by the story of 
K. Danny and K. Honda and 
their twin baby boys. Today,
the couple will share their 
experiences and successful 
journey to parenthood after 
receiving IVF treatment, along 
with some useful parenting 
advice to bring you a sense of 
encouragement and hope. 

“When I first met Dr. Pinyo, my impression of 
him was that he was the most polite and kindhearted 
doctor I’ve ever met. We felt so lucky to have found 
him because he was not only specialized in fertility 
but also provided specific advice that best suited 
each couple. As you can imagine, when you visit a 
fertility clinic, there will be a lot of emotions going 
around, including anxiety, worry, and uncertainty 
about the future of the baby. However, Dr. Pinyo 
was able to make us feel safe, relaxed, and at ease. 
We could ask him as many questions as we wanted, 
and he would patiently answer all of them in detail. 
We are so grateful to Dr. Pinyo for the compassionate 
care he provided, and we would highly recommend 
other couples to receive treatments here.”

We asked the 
couple about their 
fear and worry prior 
to receiving the 
treatment.

“I believe that positive 
energy attracts more 

positivity. Having a positive mindset is very important, 
but it also has to be on the basis of reality. It’s like 
when you look at the success rate of IVF, you have 
to realize that it’s not 100%. So, you just have to 
take it day by day. I think being stress-free and 
supporting one another are always better than 
blaming or arguing with each other. And these kinds 
of things do not only apply to fertility treatment. 
They are the life principles that I would like to encourage 
other couples to live by.”

K. Honda: “To be honest, I didn’t have any 
fear or worry before the treatment. It was clear to 
both of us that the success rate of IVF is not 100%, 
but we believe that having faith and a positive 
mindset can help increase our chances of success. 
It’s these little things that we did for ourselves and 
our future baby that made a big difference in our 
treatment outcome.”

ชวีติทีเ่ปลีย่นไป

คุณฮอนดาเลาตอถึงความรูสึกหลังทราบวา
ต้ังครรภ

คุณฮอนดา : “อันน้ีคือต่ืนเตนมาก ตลกมาก พอ
เราบอกวาต้ังครรภ เคานาจะแบบดีใจ ตอนแรกท่ี
ต้ังครรภ ฮอนดารูสึกแบบวาโลง สําเร็จแลว มีวิดีโอถาย
ไวดวยคะตอนท่ีคุณหมอบอกวาต้ังครรภ แตคนท่ี
ต่ืนเตนมากกวาเราคือคุณหมอภิญโญคะ คุณหมอ
ภิญโญยืนข้ึนตบมืออยูในหอง”

“แนนอนครับ ผมคิดวาสําหรับครอบครัว การ
มีลูกจะชวยใหเราลําดับความสําคัญกับส่ิงตาง ๆ ได 
และเราจะเห็นวาอะไรเปนส่ิงสําคัญในชีวิตครับ การมี
ลูกทําใหเราสนใจเร่ืองของตัวเองนอยลง แตเราจะสนใจ
เร่ืองของคนอ่ืนมากข้ึน สําหรับเรา เรานับถือความเสียสละ
ท่ีคุณพอคุณแมของเรามอบใหกับเรามาก ๆ  ซ่ึงจริง ๆ  
แลวคุณจะไดเจอกับส่ิงเหลาน้ีก็ตอนท่ีคุณใชชีวิต
ไปนาน ๆ แลวใชม้ัยครับ แตจากท่ีเราไดเลาเร่ืองราว
ในวันน้ี เราหวังวามันจะเปนแรงบันดาลใจใหคุณมี
ส่ิงแรกก็คือ ใหเกียรติผูอ่ืนครับ คุณพอคุณแมของ
คุณเคาตองเสียสละมากนะครับในการเล้ียงดูคุณให
โตมาอยางดี และส่ิงท่ีสองก็คือ ทําใหดีท่ีสุด ใหดียิ่ง
ข้ึนกวาท่ีผานมาในอดีตครับ”

            THE POWER OF 
            POSITIVE THINKING

SINCE 2016, THEY HAVE BEEN PLANNING TO HAVE TWINS.  

IT WAS THEN THAT THEY DECIDED TO MAKE AN 

APPOINTMENT WITH DR. PINYO AT JETANIN,WHICH WAS 

RECOMMENDED TO THEM BY THEIR NEIGHBOR WHO 

SUCCESSFULLY CONCEIVED AFTER RECEIVING

TREATMENT AT JETANIN.

K.Danny: 
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After consulting with a 
fertility specialist and going 
through a number of tests, 
K. Honda was diagnosed with 
PCOS. We asked her to share 
some of her experiences 
during the treatment and 
ovarian stimulation injection 

“I have to admit that I 
was scared during my first 
treatment session. But after a 
while, I got used to it. It 
became a fast and simple 
procedure for me. K. Danny, on 
the other hand, was so 
terrified.”

K .  Honda  fu r the r 
talked about their feelings 
after finding out that they 
were pregnant.

K .  Honda :  “ I  wa s 
o v e r w h e l m e d  w i t h 
excitement. It’s actually funny 
because when I first found out 
that I was pregnant, I felt 
relieved. It’s like we finally did 
it! We even took a video when 
the doctor gave us the good 
news. What surprised us was 
that Dr. Pinyo seemed even 
more excited than us! He 
stood up and clapped his hands 
with joy and excitement.”

 “Absolutely, I think for any parents, Kids help us develop more 
priorities and what is important in our lives. I think it also helps us 
become less focused on ourselves but more focused on others. As 
parents you have to sacrifice so much. Even for us, we also pay 
respect for the sacrifices that our parents made. And those kinds of 
things come to you much later in life, but as we share the message 
today we hope that people can be inspired to 1. pay respect to your 
elders, your parents sacrifice so much to raise you properly. Second, 
do your best since every future generation should be a better version 
than the previous.”

“For all the parents out there, we want to lead 
as parents with the 4Ps
1. Pay it forward: what that means is do good work. If you do 
good work in the world by taking care of others and you show 
kindness, good things will happen to you 
2. Be positive, focus on small victories. During our whole IVF 
process, whatever you get, be grateful and be positive about it
3. Be patient, that's really important. If at first you don't succeed, 
dust yourself off and try again. It's really important to have that 
kind of mindset
4. Be persistent, never ever give-up
So for the parents ‘P', remember to live by incor-
porating the 4Ps.”

WHEN THE TABLES
ARE TURNED

OBSTACLES ARE
STEPPING STONES
TO SUCCESS

วารสารว�ชาการเจตนิน30

SUCCESS STORIES





ในวนัทีพ่อ่-แม่
ตอ้งกลายเปน็ครู
กอนอ่ืนตองทําความเขาใจ  และอธิบายใหลูกฟงกอนวา
ทําไมลูก ๆ ถึงตองเรียนออนไลน เพราะตัวเด็กน้ันยงัไมได
มีความเขาใจอยางละเอียดกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป 
ส่ิงท่ีจะทําใหเด็กเรียนออนไลนไดมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดคือ กําหนดตารางเวลา และกิจวัตรประจําวันใหชัดเจน 
ทําทุกอยางใหเปนกิจวัตรประจําวันจะชวยใหลูกมีระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบมากข้ึน หลังจากท่ีลูก ๆ  เรียน
เสร็จ คุณพอ และคุณแมควรใหรางวัลหรือคําชมเพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจใหลูก ๆ ไดรูสึกดีจากส่ิงท่ีต้ังใจ

คุณพ�อคุณแม�เตร�ยมรับมือยังไงดี

เม่ือตองใชชีว�ตแบบใหม หลังจาก
สถานการณการแพรร ะบาดของ
COVID-19 ท่ีสงผลทําให ทุกอยาง
เปล่ียนไป ทั้ งการใชชีว�ตประจําวัน 
การดูแลสุขภาพ การทํางาน รวมไปถึง 
บทบาทของการเปนคุณพอคุณแม
เชื่อวาคงตองปรับตัวกับลูกอยูไมนอย
ท้ังการเร�ยนออนไลน การหากิจกรรม
ใ ห ทํา  ห ร� อ แ ม แ ต ก า ร เ ส ร� ม ส ร า ง
พัฒนาการใหกับลูก ๆ วันนี้เราเลยมี
ว� ธี เตร�ยมรับมือกับยุค The Next 
Normal  ‘ความปกติถัดไป’  หลัง 
COVID-19 มาฝากกันคะ

    It is apparent that the COVID-19 pandemic 
has permeated every aspect of our life, from 
health to work or even the role of being a 
parent. In the wake of the pandemic, 
parents must adapt to facilitate children’s 
transition to online learning and plan 
at-home activities to stimulate children’s 
development. Today, we have rounded up 
some useful tips to help parents prepare 
for the “Next Normal” after the COVID-19 
pandemic. 

It is essential for parents to help their children 
understand the importance of online learning and 
why it is necessary, as children might not be able to 

grasp the complexity of the situation and understand the unprecedented 
changes in daily life as a result of the pandemic. The best way to help 
children succeed at online learning is by establishing a schedule and daily 
routine, which is instrumental in helping children develop self-discipline 
and a sense of responsibility. Parents should also reward their children for 
accomplishments, such as after completing a task or finishing a class, to 
increase their motivation to learn.

NEXT NORMAL
ความปกติถัดไป

THE

HOW PARENTS CAN PREPARE FOR THE “NEXT NORMAL”?

WHEN PARENTS BECOME TEACHERS

LIVE SMART
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Parents should explain and educate their children about the COVID-19 
outbreak, making them understand that the virus can be easily 

transmitted through coughing and physical contact and 
that they need to take extra precautions such as avoid 

touching their face and eyes. In addition, parents should 
promote children’s health and well-being by encouraging 

them to eat a healthy balanced diet accompanied by regular 
exercise and sufficient sleep to strengthen their immune system.

คอยสอน และอธิบายใหลูกฟงวา ชวงน้ีมีเช้ือไวรัสตัวใหมระบาด  สามารถติดตอไดงาย
จากการไอ จาม และสัมผัสส่ิงของรวมกันกับผูอ่ืน ตองระมัดระวังตนเองมากข้ึน ไมเอามือ
ปายหนาปายตาเพราะอาจทําใหติดเช้ือได เสริมสรางสุขภาพท่ีดีใหเด็ก ๆ ดวยการ
ทานอาหารใหครบ 5หมู และออกกําลังอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหรางกายสรางภูมิตานทาน
ทําใหแข็งแรง และตอสูกับเช้ือโรคตาง ๆ ได รวมไปถึงการนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ

ปลกูฝงัและสรา้ง
สุขอนามยัทีด่ใีหล้กู

     Superfoods are rich in vitamins 
and antioxidants that prevent 
free radicals and reduce the risk 

of various diseases, making them 
highly beneficial for children 

especially in the midst of the 
COVID-19 pandemic. In addition to 

wearing masks or face shields and 
frequent handwashing, a healthy diet is key to 

a strong immune system and plays a vital role in 
warding off the virus. Parents should therefore 

incorporate superfoods in children’s diet, such as green 
leafy vegetables, berries, and salmon. Packed with vitamins, essential 
nutrients, and antioxidants, these foods do not only boost children’s 
immune system but also improve their growth and development.

เพราะอาหารท่ีข้ึนช่ือวาเปน superfood น้ันเต็มไปดวยวิตามิน และ
สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) ซ่ึงสารตานอนุมูลอิสระเหลาน้ี
จะชวยจัดการกับอนุมูลอิสระ (free radicals) ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิด
โรคตาง ๆ ท่ีสงผลเสียตอสุขภาพรางกายของเราได โดยเฉพาะ
ในสถานการณ COVID-19 ท่ีนอกจากการสวมหนากากอนามัย, 
ใส Face shield, ลางมือบอย ๆ จะชวยปองกันการติดเช้ือไวรัสได 
การเลือกรับประทานอาหารก็เปนอีกหน่ึงวิธีท่ีทําไดงาย ๆ ท่ีชวยเสริม
สรางภูมิคุมกันไดเชนกัน อาหารท่ีคุณพอคุณแมควรใสใจกับลูก ๆ

เปนพิเศษน้ันไดแกจําพวก ผักใบเขียว, 
ผลไมตระกูลเบอรร่ี หรือพวกเน้ือสัตว
อยาง แซลมอน ซ่ึงอาหารเหลาน้ีอุดมไป
ดวยวิตามิน และสารอาหารท่ีจําเปนตอ
เด็ก ๆ นอกจากจะมีสารตานอนุมูลอิสระ
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันแลว ยงัชวยเสริม
สรางพัฒนาการในการเจริญเติบโตให
กับลูกอีกดวย

Superfood เลอืกอาหารใหเ้ปน็
บอดีก้ารด์รา่งกาย

In the post-pandemic era, parents have to take 
extra precautions when bringing their children 

outside to learn or engage in outdoor 
activities. However, physical setting 
does not play a major role in 
children’s learning. Parents can indeed 
transform their home into a creative 

world of learning by preparing at-home 
activities for children to participate, such as 
cooking, drawing, physical exercise, sports, and 
games. These activities can h e l p 
children unwind and relax after 
a long period of learning or 
staying at home. 
 

หลังจากยุค COVID-19 คุณพอคุณแมตองมีความ
ระมัดระวังมากข้ึนในการพาลูก ๆ  ออกไปเรียนรูหรือ
ทํากิจกรรมนอกบาน แตเพราะสถานท่ีไมไดเปนปจจัย
หลักในการสรางความรู คุณพอคุณแมสามารถเปล่ียน
บานใหกลายเปนโลกกวาง หรือหากิจกรรมตางๆ 
ใหลูก ๆ  ทําไดอยางเชน ชวนทําอาหาร ทํางานศิลปะ 
ออกกําลังกาย เลนกีฬา เลนเกมส เปนตน เพ่ือใหลูก
ไดรูสึกผอนคลายจากการเรียนหรือจากการอยูบาน
เฉย ๆ เปนเวลานาน

เปลีย่นบา้น...
ใหก้ลายเปน็โลกกวา้ง

TRANSFORM YOUR HOME INTO A
CREATIVE WORLD OF LEARNING

CULTIVATE GOOD PERSONAL HYGIENE AND
HEALTHY HABITS

INCORPORATE SUPERFOODS
IN CHILDREN’S DIET
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     The COVID-19 pandemic has 
unquestionably upended the 
lives of people around the globe, 
creating unprecedented changes 
in lifestyle. Some changes may 
be outside of our control, happening 
subconsciously in response to the situation. One of the most prominent and 
rapid changes that occur during the outbreak is the transition to a touchless 
society. Many people and businesses have begun to show an increasing interest 
in contactless or touchless technology. Today, we would like to share some of 
the top technology trends that have emerged during the COVID-19 era.

หลังจากทีท่ั่วโลกตองเจอ
กับสถานการณแพรระบาดของ 
COVID-19 ดูเหมือนว�ถีชีว�ต
ของผูคนน้ันคอย ๆ เปล่ียนแปลง
ไปแบบไมรูตัว ตามสถานการณ และ
สิ�งหน่ึงท่ีเห็นไดชดัและเกิดข�น้อยาง
รวดเร็ว นั่นก็คือว�ถีชีว�ตใหมที่
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ�งของหร�อ
บุคคลอืน่ใหมากท่ีสุด หร�อท่ีเร�ยกวา 
Touchless Society สังคมไรการ
สัมผสั ผูคนหร�อวาธุรกิจสวนใหญ
เร�่มมีการปรับตัวหันมาใหความ
สนใจกับเทคโนโลยีไรการสัมผัส
กันมากข�น้ วนัน้ีเราเลยจะขอพาไป
สองเทรนดตาง ๆ ท่ีเกิดข�น้ในยุค 
COVID-19 กันคะ

เทคโนโลย ีCashless 
Touchless Society เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

ในทุก ๆ วัน ทุกคนหรือแมแตธุรกิจตาง ๆ
เร่ิมหันไปใหความสนใจ และใชเทคโนโลยี
ทําธุรกรรมทางการเงินแทนการจายหรือรับ
เงินสด อยางการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
หรือ E-payment ท่ีมีทางเลือกหลากหลายให
ผูคนไดเลือกใช หลีกเล่ียงการสัมผัสเงินสด 
ลดการเกิดโรคระบาดไดเปนอยางดีไมวาจะเปน 
การจายเงินแบบ QR code, บัตรเครดิต, เดบิต, 
กระเปาเงิน Online หรือชองทางอ่ืน ๆ  อีกมาย
ท่ีจะทําใหเราไมตองพกเงินสดอีกตอไป 

     Cashless payment has substantially 
increased in demand amid the rapid shift 
toward a touchless society. More people 
and businesses have begun to switch from 
cash to cashless payments such as electronic 
payments or e-payments. Not only do 
e-payments offer more payment options in 
place of cash but also help individuals avoid 
physical contact and prevent transmission 
of the virus. The surge in cashless payments, 
be it QR code, credit card, debit card, 
e-wallet, or any other methods, has undeniably 
lowered our dependency on cash.

     NFC (Near Field Communication) is a 
short-range wireless technology that allows 
devices to communicate through magnetic 
coupling between a receiver and transmitter. 
The NFC technology makes the “tap and 
go” transactions possible. By simply tapping 
or placing an NFC-enabled device close to 
a card reader, the two devices will connect 
and transfer data within 1–10 seconds. Many 
businesses have begun to adopt NFC in their 
payment systems such as Rabbit LINE 
Pay and BTS transit 
card.

เทคโนโลยส่ืีอสารแบบไรสายในระยะใกล 
ท่ีใชสนามแมเหล็กไฟฟาวิทยุในการส่ือสาร
และสงผานขอมูลระหวางตัวรับ และตัวสงใน
ระยะใกล โดยใชงานงาย ๆ แคนําโทรศัพท
มือถือท่ีมีเทคโนโลย ีNFC เขาไปใกลหรือแตะ
อุปกรณท่ีมี NFC อุปกรณท้ังสองจะทําการ
เช่ือมตอ และสงถายขอมูลกันภายในระยะเวลา
ส้ัน ๆ เพียงแค 1-10 วินาที โดยธุรกิจตาง ๆ 
ก็เร่ิมนํามาปรับใชกับของตัวเองกันบางแลวอยาง
ดานการคา เชน การชําระเงินดวยบัตรตาง ๆ 
เชน บัตร Rabbit LINE Pay, การขนสงมวลชน 
อยางการใชบัตรรถโดยสาร BTS เปนตน

Near Field Communication

THE EMERGENCE OF CONTACTLESS TECHNOLOGY
AND THE TRANSITION TO A TOUCHLESS SOCIETY

เทคโนโลยีตอบโจทยคนยุคใหมไรการสัมผัส
TOUCHLESS SOCIETY

LIVE SMART
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     Digital money  is considered one of the most eye-catching trends as digital transformation continues
to accelerate. Decentralized currency is expected to be the global currency within the next 5–10 years. 
With the rise of the internet of things (IoT), digital money will certainly play a more important role in 
financial transactions or even investments. Digital money can streamline the financial infrastructure, 
enabling individuals to conduct transactions without the need to carry cash or visit a physical branch 
to withdraw a Cashier cheque. Ultimately, it offers a fast and convenient mode of payments that can 

be made through a smart 
phone with just a simple tap

ระบบการเงินไรตัวกลางท่ีคาดวาจะกลายเปนสกุลเงินแหงโลกอนาคตใน 5-10 ป
ขางหนา ทุกส่ิงจะเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา IoT เพราะเงินดิจิทัลจะเขามามีบทบาท
ในการซ้ือ-ขายสินคา หรือแมแตการลงทุนตาง ๆ  ท่ีไมตองหอบเงินสด หรือไปธนาคาร
เพ่ือซ้ือ Cashier Cheque ท่ีเส่ียงตอการสัมผัสหรือเจอผูคน และเพ่ือตอกยํา้ยคุของ
เทคโนโลย ีธุรกรรมตาง ๆ  เหลาน้ีสามารถทําไดงาย  และสะดวกรวดเร็ว ผานสมารทโฟน
เพียงปลายน้ิวสัมผัสน่ันเอง

เงนิดจิทิลั

เปนเทคโนโลยท่ีีจดจําใบหนาเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลใบหนาเพ่ือ
ระบุวาใบหนาท่ีตรวจจับไดน้ันตรงกับบุคคลใดในฐานขอมูล ซ่ึงถือวาเปนอีกเทคโนโลยี
ท่ีถูกนํามาใชใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ  ท่ี อยางเชน Office ท่ีเปล่ียนจากการ 
Scanน้ิว ไปเปนการใชเทคโนโลยจีดจําใบหนา เพ่ือบันทึกเวลาการเขาออกทํางานแทน 
เปนการลดความเส่ียงจากการสัมผัสตอ ๆ  กัน และยงัถูกนําไปใชกับเคร่ืองตรวจอุณหภูมิ
ท่ีใชตรวจจับบุคคลท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาท่ีกําหนด โดยจะทําการบันทึกอุณหภูมิ
พรอมกับใบหนาไวในระบบ มาใชคัดกรองผูมีโอกาสติดเช้ือซ่ึงชวยลดความเส่ียง
ในการระบาดของโรคได

เปนอีกเทรนดท่ีเกิดข้ึน
เม่ือลูกคามีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป
เร่ิมมีการหันมาสนใจการซ้ือ
สินคาผานชองทางออนไลน
มากข้ึน ทําใหการเก็บขอมูล
สินคาผาน application หรือ 
platform ตาง ๆ ของรานคา มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตามไปดวย
เชนกัน ซ่ึงถือเปนขอดีเพราะ
รานคาตางๆท่ีจะสามารถเก็บ
ขอมูลสินคาและนําไปสูการทํา 
personalization ของสินคา

ใหตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
หรือแมแตการมี personal shopper นักชอปสวนตัวท่ีชวย
แนะนําสินคา ผานการ video call ก็ถือเปนอีก 1 เทรนด
ในการเสิรฟ ขอมูลแบบลดความเส่ียงในยุคของสังคม
ไรสัมผัสน้ีดวย 

     Facial recognition technology is a technology that employs biometrics 
to detect and compare facial features with a database of known faces to 
identify a person of interest. It has been widely adopted to bring about 
changes in various areas. We have seen many businesses starting to replace 
fingerprint scanners with facial recognition systems in their workplace to 
record employees’ attendance in a contactless manner. Similarly, facial 
recognition technology is being used in temperature scanners to detect
individuals with elevated body temperature as well as recording their body 
temperatures and faces in the system. This allows for detection of potential 
COVID-19 cases at the point of entry, thereby reducing transmission of the virus.

     Content personalization is one of the emerging 
trends spurred by significant changes in consumer 
behavior, specifically a dramatic shift from in-person 
to online shopping. Online shopping enables
businesses to collect consumer data more easily
and effectively, whether through an application or 
e-commerce platform. This makes it possible for 
businesses or retailers to create a highly personalized 
shopping experience based on each customer’s 
needs.The use of a personal shopper to offer product 
recommendations through video calls is another 
leading trend of content personalization in this era of 
touchless society.

เทคโนโลยจีดจาํใบหน้า Facial recognition

การเสิรฟ์ขอ้มลูแบบ
Personalization
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ดินแดนของวาฬสามตัวท่ีถูกระบุวาเปน
จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในภูสิงหจังหวัดบึงกาฬ ซ่ึง
มีลักษณะเปนหินขนาดใหญ แยกตัวเปน 3 กอน 
มีอายุประมาณ 75 ลานป หน่ึงเดียวของโลก
ถือเปนอีกสถานท่ีท่ีควรไป โดยเฉพาะชวงเวลา
ท่ีพระอาทิตยกําลังไตระดับข้ึนขอบฟา เราจะได
เห็นแสงสีสมท่ีไลเฉดสี ท่ีจะฉายแสงใหเห็นภาพ
วิวทิวทัศนสีเขียวท่ีอยูดานหนา

Hin Sam Wan (Three Whale Rock) 
Three Whale Rock is recognized as the 
most outstanding scenic viewpoint in Phu 
Sing, Bueng Kan Province. It is made up 
of three rocks that date back over 75 
million years, making it one of the world’s 
most ancient rock formations and a 
must-visit attraction in Thailand. Visit at 
sunrise for a breathtaking panoramic view 
as the red-orange sun rays shine over a 
lush green mountain landscape.

อีก 1 สถานท่ี Unseen ท่ีถูกเรียกวา 
“ภูเขาสีทอง” เพราะเต็มไปดวยทุงหญาท่ีเม่ือ
เวลาสันเขาสะทอนกับแสงแดดแลวทําใหภูเขา
เปล่ียนเปนสีทอง และดวยทิวทัศนเปนทิวเขาไกล
สุดสายตาเลยถูกพูดถึงวาเปนอีก 1 จุดชม
พระอาทิตยท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย

Doi Mon Chong or the so-called 
“Golden Mountain” is another unseen 
destination in Thailand. Offering a majestic 
panorama of the hill range and terraces 
that glow bright with the golden hue of 
the sun, it is undoubtedly one of 
Thailand’s most stunning vantage points 
for both sunrise and sunset.

ใหภ้เูขาโอบกอด...เราเอาไว้

เพราะความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ที่ผ่านมา ต้องออกไปให้
ภูเขาได้โอบกอดและบําบัดความเหน่ือยล้าพร้อมสูดอากาศ
บรสุิทธิที์ม่กีลิน่ออ่น ๆ ของหญ้าเขยีว ๆ บา้ง ถือว่าเปน็การ
พักผ่อนชาร์จแบตให้ชวิีต วันน้ีเราขอแนะนําสถานที่ท่ีเหมาะ
แกก่ารรเีฟรชรา่งกายหลงั COVID-19 เตรยีมตวัจดลงลสิต์
กบัสถานทีเ่หลา่น้ีไดเ้ลย

หนิสามวาฬ

ดอยมอ่นจอง 

LET THE MOUNTAINS
…SET YOU FREE

Traveling will no longer be just a dream. This is the 
perfect time to take out your pen and start marking 
your favorite travel destination! Since the COVID-19 
pandemic, it has been an undeniably rocky road when 
it comes to travel. Most if not all of us certainly miss 
that adrenaline rush while traveling, from packing to 
stepping out of the car and experiencing the familiar 
feeling of excitement. Today, we have rounded up a 
list of travel destinations to refresh your mind and body 
and recharge yourself.

ทริปจะไม่ล่มอีกต่อไป เตรียมเอาปากกมาวงสถานที่
ที่โดนใจไว้ได้เลย เพราะเราเชือ่ว่าหลายๆ คนคงคิดถึงชว่ง
เวลาทีห่วัใจเตน้แรงตัง้แตจ่ดักระเปา๋ ออกเดินทาง  จนกา้วลง
จากรถ  เจอกับ  บรรยากาศทีคุ่น้เคยอยูไ่ม่น้อย วันน้ีเราเลย
ขอรวบรวมสถานท่ีท่องเทีย่วท่ีจะพาทกุคนไปรเีฟรชรา่งกาย  
เติมพลังให้ชีวิต มาฝากกันค่ะ

หมดยคุเท่ียวทพิย์
พาจดัทรปิเทีย่ว
หลงัโควิด
รเีฟรชรา่งกาย

Enough of Imaginary Travel, Time to Refresh
Your Body and Start Planning Your First 
Post-Pandemic Trip!

With the hustle and bustle of city life, it is 
important to escape into the mountains 
where you can truly unwind and de-stress 
your mind while experiencing the fresh 
smell of the trees and cool breeze to 
rejuvenate your body and soul. We would 
like to recommend some perfect getaways 
where you can disconnect and recharge 
yourself after the COVID-19 pandemic. So, 
be sure to add them to your wish list!

LIVE SMART
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หนีไปเทีย่วเขือ่นชิลล ์ๆ
เสพววิพาโนรามา 

ไปนอนแช่นํา้ตกเย็น ๆ ท่ามกลางป่าเขียวขจ ี
ชว่ยให้หายเหน่ือยลา้จากการทีต่อ้ง  WFH มาเปน็
ระยะเวลานาน ๆ ได ้ถอืวา่เปน็อกีหน่ึงตัวเลือกท่ีดี
ท่ีช่วยรีเฟรชทัง้ร่างกายและจิตใจ และสถานที่
ทีน่่าสนใจ ทีเ่ราขอแนะนําน่ันคอื
Immersing yourself in the refreshingly cool water 
of a waterfall amid lush greenery is another great 
way to rejuvenate your body and mind after long 
hours of working from home. Here are some of 
the most beautiful waterfall destinations we 
would like to recommend

ต้ังอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เปนน้ําตกท่ีใหญ
และสวยงามบนฝงแมน้ําแควใหญ และท่ีน่ีน้ําใส
จนมองเห็นตัวปลาแหวกวายไปมาใตผืนน้ําท่ีสะทอน
แสงเปนสีฟาอมเขียวมรกตเลยทีเดียว

Located in Kanchanaburi Province, 
Erawan Falls is one of the largest and most 
stunning waterfalls in Khwae Yai River. It 
highlights emerald green pools with crystal 
clear water where you can see shoals of 
tropical fish swimming below.

น้ําตกแมยะเคยถูกจัดเปนน้ําตกท่ีสวยท่ีสุด
ในประเทศไทย เพราะเปนน้ําตกท่ีสวยและมีความ
สูงเปนอันดับตน ๆ  ของประเทศ เหมาะแกการพักผอน
หนีเมืองกรุงไปนอนฟงเสียงน้ําไหล ใหหายเหน่ือยลา
จากการ WFH ท่ีผานมา

Mae Ya Waterfall was once rated the 
most beautiful waterfall in Thailand due to 
its awe-inspiring scenery. It is also one of the 
tallest waterfalls in the country. Mae Ya 
Waterfall offers a peaceful retreat from city 
life where you can simply listen to the sound 
of flowing water and destress your mind after 
a long period of WFH.

จะมีอะไรดีไปกว่าเดินเล่นทอดอารมณ์ริมหาด
ทรายขาว เอาเท้าจุ่มนํา้ใส ๆ ทดแทนช่วงเวลา
แห่งการพักผ่อนท่ีหายไป  ให้เสียงคลื่นเยียวยา
หวัใจแลว้ค่อยกลบัมาลยุงานตอ่ วันน้ีเราเลยขอ
แนะนําเป็นทะเลสวยใกล้กรุงเทพที่ไม่ต้องขับรถ
ไปไกลใหเ้ม่ือยกันคะ่
What would be a better experience than strolling 
on a white sand beach with the calm, crystal 
clear water beneath your feet? Let the soothing 
sound of the ocean waves rejuvenate your mind, 
body, and soul before easing your way back into 
work. Today, we have selected the top beach 
destinations near Bangkok for you to unwind 
yourself without having to take a long drive.

เปนเกาะท่ีใกลกรุงเทพท่ีสวยมากจนเปนท่ีนิยม
สําหรับนักทองเท่ียวเพราะนอกจากความสวยแลว 
ภายในเกาะยงัมีกิจกรรมหลายอยาง ท้ังการชมปะการัง
ดวยการดําน้ําแบบผิวน้ํา การชมปะการังดวยเรือทอง
กระจก พายคายัคชมทัศนียภาพของเกาะอีกดวย

Koh Kham is a short-driving distance 
from Bangkok and is one of the most popular 
tourist destinations in Thailand due to its 
pristine white sand and clear turquoise water. 
It also features a myriad of activities, from 
snorkeling to glass-bottom boat tour and 
kayaking, allowing you to explore the stunning 
coral galore and enjoy the picturesque 
scenery of the island.

เปนความมหัศจรรยแหงฝงทะเลอาวไทย  เพราะ
เปนเกาะท่ีมีชองขนาดใหญท่ีทะลุผานภูเขา ขนาบ
ดวยน้ําทะเลสีฟาใส ซ่ึงถือวาเปนมุมถายรูปไฮไลทท่ี
ควรมาเช็คอินเก็บภาพไวเปนความทรงจําสักคร้ังนึง

Koh Talu is a hidden gem in the Gulf of 
Thailand, featuring a large tunnel that pierces 
through the cliff, lapped by the striking blue 
water. It is certainly the best spot for taking 
pictures and capturing those once- in-a-life-
time moments.

อีก 1 การสัมผัสท่ีเรียกได้ว่าใกล้ชิด
ธรรมชาติแบบสุด ๆ  แพค็กระเปา๋แล้วไป

นอนเอาขาจุม่นํา้ก็ถือเปน็อกีตวัเลอืกท่ีดี
ทีต้่องรบีจดเกบ็ไว้ในลิสตเ์พราะตืน่มากจ็ะได้

เจอกับท้องฟา้ แม่นํา้ และป่าสีเขียว ที่ล้อมเราไว้
ทุกด้านเหมาะแกก่ารไปรเีฟรชรา่งกายมาก ๆ ค่ะ 
และสถานทีท่ี่เราเลือกมาไดแ้ก่
Visiting a dam is one of the best travel experiences 
that will bring you closer to nature and a 
must-have on your wish list. Refresh your body 
and soul after the COVID-19 pandemic as you 
wake up in the morning to the clear blue sky 
surrounded by lush greenery and calming river. 
We have selected these destinations for your 
perfect getaway

เปนเข่ือนท่ีสวยจนไดรับสมญานามวา กุยหลิน
เมืองไทย มีความสวยงามของธรรมชาติท่ีแตกตางกัน
ไปตามฤดูกาล และมีวิวใหเสพเอาใจคนชอบถายรูป 
และยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ มากมายอยางการลองเรือ
บนทะเลสาปเพ่ือชมเขาสามเกลอหรือการเท่ียวชม
ถ้ําปะการัง

Chiao Lan Dam is dubbed “Guilin of 
Thailand” owing to its eye-popping scenery 
and natural wonders that vary by season. 
Boasting an astounding panoramic view, 
Chiao Lan Dam is an ideal destination for 
shutterbugs. It also features an array of 
activities such as a boat tour on Chiao Lan 
Lake to explore Khao Sam Kloe or a visit to 
the infamous coral cave.

เปนเข่ือนท่ีเหมาะแกไปชมวิวบนสันเข่ือน จะ
ไดเห็นทัศนียภาพอันกวางใหญของผืนน้ําท่ีไหลลัดเลาะ
ผานภูเขาท้ังสองฝง หรือจะไปนอนคางคืนด่ืมด่ํา
บรรยากาศริมน้ํา เพ่ือไดขยับไปใกลชิดธรรมชาติ
แบบสุด ๆ ซ่ึงก็ถือวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีทําให
รูสึกผอนคลาย

Enjoy a magnificent scenic view at the 
crest of Srinakarin Dam that overlooks the 
valley and endless river, or stay overnight to 
indulge in a serene ambience by the river 
and immerse yourself in nature. Srinakarin 
Dam is undoubtedly the perfect destination 
to relax and recharge your body and mind.

เกาะขาม

เกาะทะลุ 

นํา้ตกเอราวณั

นํา้ตกแมย่ะ

เขือ่นเช่ียวหลาน

เขือ่นศรนีครนิทร์

BECAUSE THE OCEAN CAN HEAL
EVERYTHING

เพราะทะเลเยยีวยาไดท้กุอยา่ง

ใหส้ายนํา้พดัความเหน่ือยลา้
จากการ WFH ท่ีผา่นมา

LET THE FLOW OF THE RIVER
REFRESH YOUR MIND AFTER
A BUSY WFH ROUTINE

      ESCAPE TO THE TOP -
        RATED DAM AND INDULGE
         IN THE ASTONISHING
       PANORAMIC VIEW
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 เจตนินใหบริการฉีดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm และ
วัคซีนทางเลือก Moderna แกองคกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  
เพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานการณท่ียังคงมีการแพรระบาดอยางตอเน่ือง 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี
      Line: @jetanin_vaccines

In the midst of the ongoing pandemic, Jetanin 
is now offering Sinopharm and Moderna vaccines 
to both of organizations and individuals to protect 
against the COVID-19.

For more information, please contact us via
      LINE at  @jetanin_vaccines. 

เจตนินให้บรกิารฉดีวคัซนี Sinopharm และ Moderna

JETANIN OFFERS

COVID-19 VACCINATION
SERVICES

SINOPHARM AND MODERNA

COVID 19

Vaccine
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