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คุยกับบรรณาธิการ 
	 เวลาผ่านไปรวดเร็วราวติดปีก...
	 เผลอแป๊บเดียวเราเดินทางมาถึงช่วงกลางของปี	ถึง
ตอนน้ีผ่านพ้นวันเวลาท่ีร้อนท่ีสุดของปีมาแล้ว	ดีกรีความร้อน
เริ่มผ่อนคลายลง	พร้อมๆ	กับสายฝนที่เตรียมโปรยปราย
สายน้ำาเย็นฉ่ำา	
	 พร้อมรับมือหรือยังคะ?
 จะว่าไปแล้วฤดูฝนถือเป็นฤดูกาลแห่งความสดชื่น	
สดใส	มีชีวิตชีวา	ชาวนาเริ่มตกกล้า	หว่านไถ	พันธุ์ไม้เริ่ม
งอกงาม	สัญญาณแห่งการมีชีวิตเริ่มต้นอีกครั้ง	
	 ถือโอกาสนี้เริ่มต้นทำาสิ่งดีๆ	ให้ชีวิตกันเถอะค่ะ	ไม่ต้อง
รอให้ถึงปีใหม่	เริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเอง	ดูแลคนที่คุณรัก	
แสดงความรักกับคนใกล้ชิดในครอบครัว	คิดดีทำาดีกับคน
รอบตัว	เร่ืองง่ายๆ	ท่ีเติมเต็มความสุข	ความสดช่ืนให้ชีวิตได้
	 พอเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้หลายบ้านเตรียมรับมือกับน้ำา	เพราะ
ไม่แน่ว่า	สายน้ำาจะปราณีมนุษย์อย่างเราๆ	หรือไม่	แต่ท่ีแน่ๆ	
เนื้อหาในคอลัมน์ต่างๆ	คราวนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย	
ไม่ว่าจะเป็น	วิธีเตรียมบ้านรับหน้าฝน	เคล็ดลับสวยพร้อมรับ
หน้าฝนท่ีนำามาฝากคุณสาวๆ	พร้อมแหล่งแฮงค์เอาท์	ไลฟ์สไตล์
สุดฮิปใหม่ล่าสุดริมแม่น้ำา	เจ้าพระยา	เรื่องราวน่ารักจากคู่
แม่ลูก	กบ	สุวนันท์-น้องณดา	ปุณณกันต์	
	 นอกจากน้ีเรายังมีเร่ืองเด่น	พร้อมอัพเดทนวัตกรรมใหม่
ล่าสุดเพื่อสุขภาพ	 อาทิ	 การใช้สเตมเซลล์รักษา	 โรคมะเร็ง
ในเด็ก,	สัมภาษณ์นายแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคมะเร็งในเด็ก,
การควบคุมน้ำาหนักและการปรับสมดุลของ	การออกกำาลัง
กายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย	NutriCheckUp	และ
เรื่องดีๆ	อีกมาก
 ขอให้ฤดูฝนนี้เป็นซีซั่นที่สดชื่นเย็นฉ่ำา	สุขภาพดี...
มีความสุขกับการอ่าน	 THAI	 StemLife	 Magazine	 กัน
ถ้วนหน้านะคะ

บรรณาธิการบริหาร
ไทย	สเตมไลฟ์

Editor’s Talk
 In the blink of an eye, we are now in the middle 
of the calendar year. The hottest period of the year 
recently came to an end; the alleviation of summer 
heat marks the approaching rainy days.
 Are you ready to deal with this?
 In fact, rainy season depicts the time of year 
where things are fresh, vivid, and lively. It is the 
time when farmers commence their rituals of 
sowing rice seeds and ploughing the field. Plants 
and flowers begin to grow and the signs of life 
appear once again.
Let’s take this opportunity to do some good things 
in life; there is no need to wait until New Year. You 
can start by looking after your health and those 
you care about. Try to express your emotional 
sides to those loved ones in your family and be 
nice to everyone around you. This simple act can 
bring happiness into your life and fulfil whatever 
that is missing. 
 As the rainy season is fast approaching, a lot of 
you have probably prepared to deal with possible 
disasters because we don’t know whether luck 
will be on our side or not. Nonetheless, we have 
brought about some interesting topics ranging 
from how to prepare your home for the rainy 
season, beauty tips and tricks for rainy days for 
the ladies, the most hip and newest place to hang 
out along Chao Phraya River, to this lovely story 
about a mother and her dear daughter – Khun Kob 
Suwanan and Nong Nada Punnada Punnakant.
 Additionally, we bring you an exclusive update 

Editor’s Note & Indexes

CONTENTS

THAI StemLife magazine 
เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท	
ไทย	สเตมไลฟ์	จำากัด
เลขท่ี	5/3	ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2655-5757, Fax: 0-2655-5756
E-mail: info@thaistemlife.co.th 
Website : www.thaistemlife.co.th 
Hotline : 08 1340 7676
ห้ามเผยแพร่หรือพิมพ์ซ้ำาท้ังข้อเขียนและรูปภาพ
ทุกช้ินในนิตยสารน้ี	โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
Reproduction in  whole or in part is strictly 
prohibited without prior written permission.

on the latest medical news with 
regards to healthcare  innovations
 for instance, stem  cell  transplants
for the treatment of cancer in 
children, an interview with a 
medical expert in cancer-related
fields, how to control your  weight
and balance your exercise most
effectively with NutriFit  GeneInsight,
and many more.
 May this rainy season be a 
fresh and healthy one… and we 
hope our readers enjoy reading 
THAI StemLife Magazine.
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Perfect outfits, 
flawless mak up, and beautiful 
hair…Battle rainy season with 
our fashion tips!
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Mom’s Makeover

เสื้อผ้า	หน้า	ผม...สวยพร้อมรับหน้าฝน	!

เริ่มที่	เคล็ดลับการแต่งหน้าในวันที่ฝนฟ้าโปรยปราย	หน้าสวยใส
ไม่มีเลอะเลือนด้วยเทคนิคดังนี้ค่ะ
•ช่วงหน้าฝนอย่าลงรองพ้ืนหนา	แนะนำาว่ารองพ้ืนสูตรน้ำาเหมาะท่ีสุด
และยังช่วยให้สีสันของเมคอัพติดทนนานด้วย
•เลือกใช้อายแชโดว์ชนิดครีม	เพราะเน้ือครีมท่ีเนียนล่ืนจะทำาให้เกล่ียง่าย
และยังมีส่วนผสมของ	ซิลิโคนออยล์กันน้ำาได้ดี	ไม่ทำาให้เปลือกตาแห้งตึง
•ซีซั่นนี้อย่าติดขนตาหนาเด็ดขาด	 เพราะความชื้นจะทำาให้ขนตาจับ
เป็นก้อนดูไม่งาม	และควรเลือกมาสคารา	ชนิดกันน้ำาท่ีมีขนแปรงเรียงเส้น
เว้นระยะ	จะทำาให้ขนตาเรียงเส้นสวยปัดง่ายค่ะ
•ลองเปล่ียนจากการไล้อายแชโดว์เป็นดินสอเขียนขอบตาแบบกันน้ำา
ดูบ้าง	เริ่มจากใช้ดินสอเขียนขอบตาสีเขียววาดเส้น	ขอบตาให้หนา
เกือบถึงช้ันพับตา	ตามด้วยดินสอสีม่วงอมชมพูเขียนให้เหนือเส้นสีเขียว
เวลาลืมตาจะมองเห็นเป็น	ไลเนอร์	2	สีดูเก๋ไปอีกแบบหรือจะเลือกคู่สีอ่ืน
ก็ได้ตามชอบ
	 จากใบหน้ามาต่อกันที่เส้นผม	แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อย	
ฝนตกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า	แต่ผมคุณก็สวยได้ด้วย	เทคนิคผมสวย
วันฝนพรำา	ตามนี้ค่ะ
•หน้าฝนน้ีคนท่ีมีปัญหาท่ีสุดคือ	สาวผมบางลีบ	เม่ือเจอน้ำาและความช้ืน
ผมจะย่ิงยุบตัว	ดูฟีบลู่ไปกับศีรษะ	ควรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยเพ่ิมวอลลุ่ม
ให้เส้นผมดูหนาและนุ่มขึ้น
•ในวันที่ผมเปียกปอน	 เคล็ดลับที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผม
กลับมาสวยทันเวลา	แนะนำาให้พกเจล	หรือมูสติดกระเป๋าไว้	ลูบผม
ให้หมาดแล้วรวบทรงหางม้า	เท่านี้ก็ดูโก้แล้ว		 	 	
•ผมท่ีเหมาะกับสาวทำางานในช่วงฝนน้ี	ควรเป็นผมประบ่าแบบมีเลเยอร์
อย่างบ๊อบสไลด์	ถ้าเป็นไปได้ต้องดัดอ่อนๆ	เพราะแม้อากาศช้ืนหรือฝนตก
ก็ยังเป็นทรงสวยดูแลง่ายด้วย
•ถ้าไปงานกลางคืนแนะนำาให้ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งผม	เพื่อช่วยให้
ผมเงางามยาวนาน	ไม่แห้งเสียเมื่อผมเปียกฝน
	 ผมสวยแล้ว	ทีนี้ก็ตบท้ายด้วย	แฟชั่นชุดสวยคล่องตัวไม่กลัว
เปียกฝน	แต่งง่ายๆ	แต่สวยมีสไตล์ค่ะ
•วันสบายๆ	ดูว่าคุณต้องไปที่ไหน	เจอใคร	ร้อนไหม	ฝนตกหรือเปล่า	
อาจเลือกเสื้อสีเข้มแขนยาวป้องกันแดดและฝนได้	ถ้าไม่จำาเป็นอย่า
สวมกางเกงขายาวเพราะถ้าเปียกจะสกปรกมาก	และอย่าลืมพกร่ม
ไปด้วยสักคัน
•วันทำางาน	ถ้าอยู่ในออฟฟิศไม่เปียกฝนก็แต่งสวยได้เต็มท่ี	อาจเลือก
โค้ตกันฝนที่ทำาให้คุณดูอินเทรนด์ทันสมัย	แถมใช้งานได้จริง	หรือ
เลือกแจ็กเกตโค้ตท่ีมีฮู้ด	เน้ือผ้าไนลอนพ้ืนผิวมันกันน้ำา	หากม่ันใจกล้าใส่
คุณจะเทรนด้ีทีเดียว	แต่ถ้าต้องออกมาทำาธุระกลางแจ้ง	เติมแจ็กเกตดีๆ
สักตัว	ถ้าข้างในเป็นเสื้อเชิ้ต	ท่อนล่างอาจเป็นกางเกงเลือกแบบ	
ให้เข้ากับตัวเองโทนสีเข้มหน่อยก็ดีค่ะ
•วันปาร์ตี้	แต่งเต็มที่ตามสไตล์คุณ	หรือแต่งตามธีมปาร์ตี้ได้เลย	
ขอแนะนำาว่าอย่าใช้กระเป๋าหนัง	เลือกพลาสติก	หนังแก้ว	หรือกระเป๋าผ้า
เพราะดูแลง่าย	ซักได้ไม่อับช้ืน	เหมาะกับหน้าฝน	ส่วนรองเท้า	ถ้าเป็น
บู้ตยาง...เวิร์กมาก	สีสันน่าสนใจ	ส่วนเคร่ืองประดับอย่าสวมท่ีทำาจาก
โลหะ	เพชร	หรือแร่ต่างๆ	เพราะโดนน้ำาแล้วจะทำาความสะอาดยาก	
ควรเลือกพลาสติก	ไม้	อะครีลิกหรือคริสตัล
สำาหรับเทรนด์สีในแฟชั่นฝนนี้	เน้นสีพาสเทลโทน	เหลือง	ฟ้า	เขียว	
ชมพู	ม่วง	รวมถึงสีขาว	แต่อาจ	ไม่เหมาะกับหน้าฝนเพราะทำาให้โป๊
เวลาเปียกน้ำา	ส่วนลวดลายเส้ือผ้าแนะนำาลายกราฟฟิก	ลายเพนต์ศิลปะ
และลายดอกไม้ต่างๆ
	 เมื่อเสื้อผ้า-หน้า-ผม	พร้อมแล้ว…ทีนี้ก็สวยมั่นใจ	เฉิดฉาย
รับสายฝนได้เลยค่ะ 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก	www.pooyingnaka.com,

 No matter how hard it rains or a storm 
ravages, I believe that nothing can stop 
women like us from being beautiful. This 
is why we have some tips and tricks on 
how to look your best under any situation. 
Here you can find answers to questions 
like what to wear, how to put on make-up, 
and how to do your hair on the days when 
the weather is not on our side?

 Let’s start with the secret of wearing make up on a 
rainy day. You can get a beautiful flawless face by applying 
the following techniques:
During the rainy season, try not to apply too much 
foundation on your face. We recommend using liquid 
foundation as it helps your makeup last longer.
 Go for a cream-based eye shadow since its smooth 
texture helps make it easy to apply. The mixture of Silicone 
oil is water-resistant and helps moisturize the eyelid.
False eyelashes are extremely a no-no in this wet 
season since the humidity will cause the lashes to stick 
together and make your eyelashes look lumpy. Instead, 
find a mascara with a brush that has plenty of space in 
between the bristles; they are easy to apply and ensure 
precise lash separation. 
 Try switching from applying an eye shadow to a 
water-resistant eye liner. Start by using a green eyeliner 
pencil to draw a thick line on the whole upper lid along the 
crease line, then use a pinkish purple eyeliner pencil to 
draw above the green line. When you open your eyes you 
can see both colors and feel free to mix it up with other 
combination of colors as you like.  
 Once we’re done with the face, let’s continue with the 
hair. Although the weather may be crazy and the rain falls 
without prior announcement, you can still get beautiful 
hair with these rainy-day hair tips.
In this wet season, girls with thin hair have the most 
difficulties as water and humidity cause their hair to 
deflate. If you fall into this category, you should use some 
hair volumising products that will help your hair look 
thicker and softer.
 Another hairstyle tip during rainy season is to always 
carry a gel or moose in your bag. Whenever your hair gets 
wet, simply apply the gel or moose onto your damp hair 
and tie it into a sleek ponytail. 
 The perfect hairstyle for working women in this wet 
season is a shoulder length bob with some layers. If 
possible, add a slight wave or curl since it lasts a long 
time and is easy to wear even when the weather is crazy.
If you are going out at night, we recommend that you 
save your hair in a humid environment by using some 
hair styling products for a shinier hair and long-lasting 
results.      

 Once the hair is done, we finish it off with a fashionable outfit that is chic 
and stylish but also comfortable and easy to wear.
Chill-out days: Think about the place you are going, the person you are 
meeting with. If it is a hot or rainy day, you may choose a dark long-sleeve 
blouse to keep you from the sun and the rain. If not necessary, try not to wear 
long pants because if they get wet, they will be heavily dirtied up. Oh and 
don’t forget to bring an umbrella!
Working days: If you stay in the office you can dress up as much as you’d 
like. You may choose to wear a trendy but wearable trench coat or a water-
resistant hooded nylon jacket. If you have the confidence, this will surely make 
you the most fashion-forward girl in the office! But if you need to run some 
errands during the day, simply put on a nice jacket over a shirt and pair it with 
a pair of dark fitted pants.
 Party nights: Exemplify everything according to your style or dress 
according to the color theme or party. We strongly advise you not to carry a 
leather bag; instead go for a plastic, patent leather, or canvas bag because 
they are easy to wash and dry which is suitable for rainy season. In terms of 
shoes, a pair of colorful rubber boots would be perfect. As for accessories, 
stay away from those made of metals, diamonds, or minerals because you will 
have difficulties cleaning them once they get wet. Instead, opt for functional 
accessories made from plastic, wooden, acrylic, or crystal.
 The main color trends that everyone should pay attention to during this 
upcoming rainy season is the range of pastel colors from yellow, blue, green, 
to pink, purple, and white. However, white may not be much appropriated 
as it becomes transparent when wet. As for the pattern, go for graphic, art 
painting, or flower pattern designs.
 Outfits checked, makeup applied, hair done, now you can feel beautiful 
and confidence to shine in the rainy days!
 Thank you for information retrieved from www.pooyingnaka.com

ถึงฝนจะตกหนักแค่ไหน	มรสุมใดๆ	จะผ่านเข้ามา	แต่เช่ือค่ะว่า
ไม่มีอะไรมาทำาให้ผู้หญิงเราหยุดสวยได้	มีแต่จะสวยกว่าเดิม
ล่ะไม่ว่า	เพราะอย่างนี้เราจึงเคล็ดลับการแต่งตัว	แต่งหน้า	
แต่งผม	จัดเต็มมาฝากให้คุณสวยพร้อมทุกสถานการณ์	
แม้ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจก็สวยมั่นได้แน่นอนค่ะ



6 7

ในขณะที่ชายคนหนึ่งรู้สึกพอใจและวุ่นวายอยู่กับการทำางาน	มีความสุขกับชีวิต
ครอบครัวอันแสนจุกจิก	ต้องขับรถพาลูก	ๆ	ไปเรียนเตะฟุตบอลและไวโอลิน	
สะสางงานเพ่ือให้มีเวลาว่างมากข้ึนในวันเสาร์	เพ่ือไปดูหนังรอบบ่ายหลังจากกลับ
จากไปเที่ยวทะเล	ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น	และทำาให้ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	
	 ความสิ้นหวังผสมปนเปอยู่กับความหวัง	น้ำาตา	และความกลัว	แล้วหัวใจ
ของคุณก็แทบจะหยุดเต้น	นั่นคือสิ่งที่พ่อคนหนึ่งรู้สึก	เมื่อคุณหมอบอกข่าวร้าย
ให้เขาทราบ	ขณะท่ีเขากำาลังบีบมือของภรรยาไว้แน่น	เขาได้ทราบจากคุณหมอว่า
ลูกชายวัยหกขวบที่เคยบ่นอยู่หลายครั้งว่าเห็นลูกฟุตบอลสองลูกอยู่ในสนามนั้น
มีมะเร็งสมอง	เขาพาลูกชายมาพบแพทย์	และหลังจากที่ได้ทำาซีทีสแกนสมอง
ของลูกชายวัยหกขวบ	แพทย์ก็วินิจฉัยว่าเด็กชายมีเนื้องอกในสมองชนิด	“เมดุล
โลบลาสโตมา”
	 ความรู้สึกของครอบครัวในเวลานั้นเข้าใจได้ยากพอ	ๆ	กับชื่อภาษากรีกที่ฟัง
ดูประหลาด	ซ่ึงเป็นช่ือเรียกส่ิงท่ีกำาลังเติบโตอยู่ในหัวของลูกชายขณะน้ัน!	เน้ืองอก
ร้ายแรงชนิดหน่ึงท่ีมีจุดกำาเนิดจากสมองส่วนซีรีเบลลัมได้บุกรุกเข้ามาในครอบครัวน้ี
อย่างเงียบเชียบ!	ทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวังทันที	แม่	พ่อ	พี่สาว	และที่สำาคัญ
คือน้องคนเล็กต่างก็สับสนอยู่ในความมืด	น่ีมันอะไรกัน?	อะไรท่ีเราสามารถทำาได้?
เขาจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งได้หรือไม่?	เรายังจะไปเที่ยวภูเขาในช่วงสงกรานต์
ตามท่ีได้วางแผนไว้อยู่ไหม?	แพทย์บอกว่าเน้ืองอกน้ีเป็น	“เน้ืองอกชนิดร้ายแรงมาก”
มันหมายความว่าอย่างไร?	หมอบอกว่าลูกชายต้องเข้ารับการผ่าตัด	เข้ารับเคมีบำาบัด
และอาจต้องปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยสเตมเซลล์!	โธ่	ผู้เป็นพ่อกำาลังจมอยู่ในความทุกข์
	 แพทย์อธิบายว่าเมดุลโลบลาสโตมาเป็นเน้ืองอกชนิดร้ายแรงในสมองท่ีพบบ่อย
ที่สุดในคนไข้ที่อายุต่ำากว่า	20	ปี	ซึ่งคิดเป็น	15%	ของผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง
ท่ีได้รับการวินิจฉัยรายใหม่	พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง	เป็นคำาอธิบายท่ีชัดเจน
แพทย์ยังบอกอีกว่าต้องทำาการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของเนื้องอกลง	หลังจากนั้น
ยังต้องเข้ารับเคมีบำาบัดเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้องอกโตขึ้นมาอีกครั้ง	และการรักษา
ด้วยวิธีนี้อาจมีผลข้างเคียงไปกดการทำางานของไขกระดูก	ซึ่งหมายความว่า 
การรักษาน้ีอาจไปทำาลายเซลล์ไขกระดูกปกติ	แทนท่ีจะไปทำาลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง
น่ีมันเกินกว่าจะรับไหว	แล้วเขาจะอธิบายท้ังหมดน้ีให้ลูกชายตัวน้อยฟังได้อย่างไร?!
แพทย์ยังบอกให้ครอบครัวเตรียมใจไว้หากไม่อาจหาสเตมเซลล์ได้	และหากพวกเขา
ไม่สามารถหาได้	ลูกชายตัวน้อยอาจต้องทนอยู่กับผลข้างเคียงของเคมีบำาบัด	
ลูกชายของเราอาจตายได้	 ผู้เป็นพ่อคิด	 และมองเห็นความหวาดกลัวกับน้ำาตา
บนใบหน้าของภรรยา!	เอ๊ะ	แต่เด๋ียวก่อน	ผู้เป็นพ่อคิด!	เม่ือหกปีก่อน	พวกเขาได้เก็บ
เลือดจากสายสะดือของเด็กไว้กับธนาคารสเตมเซลล์ตามที่ผู ้เป็นแม่ต้องการ	
พวกเขามองหน้ากัน	 แล้วบอกเรื่องนั้นกับแพทย์!	 แพทย์ดีใจมาก!	 แพทย์ยืนยัน
กับพ่อและแม่ว่าในกรณีดังกล่าว	อัตราการรักษาจนหายดีนั้นมีมากกว่า	80%	
แล้วแสงสว่างก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง	รอยย้ิมปรากฏบนใบหน้าของผู้เป็นแม่	ลูกชายขดตัว
อยู่บนตักของแม่	เธอก้มลงจูบศีรษะของลูก	ชีวิตสามารถกลับมาสดใสได้อีกครั้ง	
ถึงตอนน้ีเวลาผ่านไปสองปีแล้ว	ผู้เป็นพ่อจำาได้ดีถึงความเจ็บปวดของการเดินทาง
ครั้งนั้น	แต่เขาก็ดีใจที่ได้เห็นลูกชายวัยแปดขวบที่มีสุขภาพแข็งแรงวิ่งมาหาเขา	
เพื่อรบเร้าให้ไปเล่นฟุตบอลด้วยกัน!	 ใช่แล้ว	 ชีวิตสามารถกลับมาสดใสได้อีกครั้ง	
หากคุณวางแผนไว้ล่วงหน้า
	 ด้วยอัตราการพบมะเร็งในเด็กประมาณ	130	คนในเด็ก	1	ล้านคนต่อปี	
โอกาสในการเกิดโรคมะเร็งในวัยเด็กเท่ากับสองต่อ	1000	(1)	เด็กส่วนใหญ่ที่เป็น

มะเร็งคาดว่าจะรอดชีวิตได้โดยการรักษาแบบดั้งเดิมตั้งแต่ต้นโดยไม่ต้องปลูกถ่าย
สเตมเซลล์	การปลูกถ่ายสเตมเซลล์โดยท่ัวไปจะใช้ในเด็กท่ีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์	มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด	ALL	ที่มีความเสี่ยงสูง	การ
กลับมาเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวใหม่	การกลับมาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองใหม่
และเมดุลโลบลาสโตมาและนิวโรบลาสโตมาชนิดรุนแรง
	 หน่ึงในส่ีโดยประมาณของเด็กท่ีเป็นมะเร็งจะมีลักษณะตรงตามเง่ือนไขดังกล่าว
ดังนั้น	โอกาสที่เด็กอาจจะต้องการการปลูกถ่ายสเตมเซลล์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
มีจำานวนเท่ากับหนึ่งคนต่อ	2000	คนโดยประมาณ	มีครอบครัวที่เก็บรักษาเลือด
จากรกและสายสะดือกับธนาคารสเตมเซลล์เอกชนไว้สำาหรับเป็น	“หลักประกันทาง
ชีววิทยา”	ของเด็กและครอบครัวมากข้ึน	เผ่ือสำาหรับปลูกถ่ายสเตมเซลล์ในอนาคต
ให้เด็กผู้เป็นเจ้าของเลือดหรือสมาชิกคนอื่น	ๆ	ในครอบครัว
	 การปลูกถ่ายสเตมเซลล์ของตนเอง	(Autologous	stem	cell	transplantation)
มีบทบาทสำาคัญในการรักษามะเร็งหลายชนิดในเด็ก	รวมถึง	นิวโรบลาสโตมา	
เมดุลโลบลาสโตมา	อีวิง	ซาร์โคมา	(มะเร็งกระดูก)	มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิด
ฮอดจ์กิน	และมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน	(2)	การปลูกถ่ายสเตมเซลล์
ให้บุคคลอื่น	(Allogeneic	transplantation)	ใช้บ่อยในกรณีการรักษาเด็กที่เป็น
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมีความเสี่ยงสูงและที่กลับมาเป็นใหม่อีกครั้ง(3)	โรค
ไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรม	ภาวะไขกระดูกฝ่อ	โรคไขกระดูกฝ่อโดยกำาเนิด	โรคธาลัส
ซีเมียเมเจอร์	โรคโลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลล์	และความผิดปกติด้านเมตาบอลิก
โดยกำาเนิดอีกมากมาย(2)	ส่วนใหญ่แล้ว	สเตมเซลล์ของบุคคลอ่ืนได้มาจากพ่ีน้อง
หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	กว่า	81%	ของผู้ป่วยที่พบสเตมเซลล์นั้น 
ใช้สเตมเซลล์ของพวกเขาเองหรือของสมาชิกในครอบครัว	และ	‘มิได้’	มาจาก
บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติกัน(4)!	คุณควรเก็บสเตมเซลล์ของ	‘ตัวคุณเอง’	ไว้	
เพราะคุณไม่มีวันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต!

Amazing Stem cells

While one is content and busy at work and happy 
with a hectic family life, driving the kids around 
to soccer and violin classes, fiddling with tasks 
to make a Saturday last longer and fit in a movie 
afternoon after the trip to the sea, lightening 
strikes and everything comes under a new light. 
 Despair bundles with hope, tears, and fear 
hand in hand and your heart misses a beat! That 
is what dad felt when the Doctor delivered the 
message. Clutching his wife’s hand, he heard 
that his six-year-old son had been complaining 
for some time now that he was seeing two 
footballs on the field, had brain cancer. Dad had 
taken the boy to the Doctor and after a CT of 
his six-year-old son’s brain; a brain tumor called 
“medullobastoma” was diagnosed. 
 The family’s feelings were as hard to grasp 
as this strange Greek name about something 
growing in their son’s head! A highly malignant 
tumor originating from the cerebellum had 
decided to invade this family idyll! Everything 
seemed hopeless and suddenly Mom, Dad, big 
Sister and of course young Brother were in a dark 
place. What is this? What can we do? Is he going 
to be healthy again? Shall we go to the mountains 
as we planned this Songkran? The doctor said 
it was “highly malignant”. What does that mean? 
He said that the son would need surgery, 
chemotherapy, and may be stem cells for bone 
marrow transplantation! Oh, Dad was drowning. 
The Doctor explained that medulloblastoma 
was the most common malignant brain tumor 
in people under 20, comprising 15% of newly 
diagnosed cases, more often in boys than girls. 
The picture was clear. He also said the surgery 
was needed to reduce the size of the tumor, 
followed by chemotherapy to prevent that the 
tumor re-grows and that the side effect of this 
could be bone marrow depression meaning that, 
the treatment would kill normal bone marrow cells 
except the cancer cells. 
 Oh, too much to take in and how to explain all 
this to his young son?! The doctor also said that 
they should prepare themselves for the possibility 
of not finding stem cells and if they could not find 
then the young son could succumb in the side 
effects of the chemotherapy. The young son 
could die; Dad thought and saw the horror and 
tears on his wife’s face! Oh, but wait a minute, 
Dad thought! Six years ago, they kept cord blood 
with stem cell bank as the mother had insisted. 
They looked at each other and told the doctor! 
The Doctor was delighted! He ensured them that 
in that case the cure rate was above 80%! A ray 
of sunlight came through the window, a smile in 
the mother’s face, their young son curled on his 
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mother’s lap, and she kissed his head. Life can be 
wonderful again. Now two years down the road, 
Dad remembers the pain of that journey but he is 
rejoicing seeing 8-year-old healthy his young son 
rushing him to hurry to the soccer game! Yes, life 
can be wonderful if you plan ahead.
 With the annual incidence rate of cancer 
in children estimated at 130 per 1 million, the 
chance of developing cancer during childhood 
is two per 1000 (1). The majority of children who 
develop cancer are expected to survive using 
conventional front-line therapy without ever-
needing stem cell transplantation. Stem Cell 
transplantation is generally indicated in children 
with acute myeloblastic leukemia, very high-risk 
ALL, relapsed leukemia, relapsed lymphoma, and 
advanced medulloblastoma and neuroblastoma. 
 Approximately one fourth of children with 
cancer would meet such criteria; therefore, 
the likelihood of any child requiring stem cell 
transplantation for treatment of cancer is 
approximately one in 2000. A private cord blood 
collection to be kept for the child and family 
as a “biological insurance” in case a stem cell 
transplant is ever needed in the future for the 
same child or other family members.
 Autologous (own) stem cell transplantation has 
an important role in a range of childhood cancers, 
including neuroblastoma, medulloblastoma, 
Ewing sarcoma (bone cancer), Hodgkin 
lymphoma and non-Hodgkin lymphoma (2). 
Allogeneic (somebody else’s) transplantation is 
most frequently offered to children with high-risk 
and relapsed leukaemias (3), myelodysplastic 
syndromes, aplastic anaemia, congenital bone 
marrow failure syndromes, thalassaemia major, 
sickle cell anaemia and various inborn errors of 
metabolism (2). Most of the time these somebody 

else’s stem cells are these of a 
sibling or someone in the family. 
More than 81% of the patients 
that find stem cells, find them 
in themselves or in their family 
and NOT from some unrelated 
stranger (4)! Keep your OWN 
stem cells. You never know 
what may be around the next 
corner!
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soda during pregnancy may increase your risk of 
preterm delivery. 

Instead of Diet Cola
Doctors recommend that during pregnancy you 
drink eight 8- to 12-ounce glasses of water a day, 
so it’s best to skip the soda anyway and opt for 
good ol’ H2O. Missing the fizzy? Try sparkling 
water, or for something different all together, 
make a Cucumber Melon Agua Fresca, a pitcher 
of blueberry lemonade, or some refreshing 
cucumber–lemon water.

         Licorice
OK, we may be nit-picky here, but a small study 
out of London did find that moms-to-be who ate 
licorice during pregnancy had elementary-aged 
children with high levels of cortisol compared to 
moms who didn’t eat the sticky sweet. Cortisol 
helps the body deal with stress, but too much 
of the hormone in the body has been linked to 
diabetes, high blood pressure, and obesity in 
adulthood. 

Instead of Licorice
Homemade fruit rolls have a similar sweet, chewy 
texture to licorice, but are 100-percent fruit 
without anything artificial added. If it’s more than 
just the texture you want, go an entirely different 
route by making a dish with fennel, which smells 
and tastes like licorice. Orange-Scented White 
Fish with Caramelized Fennel and Fennel-Crusted 
Salmon on White Beans have a licorice flavor and 
are also a healthy 

it’s a good idea to cross raw oysters off your 
menu. 

Instead of Oysters
While oysters can cause foodborne illness when 
raw, Elizabeth Ward, dietitian and author of 
Expect the Best: Your Guide to Healthy Eating 
Before, During, and After Pregnancy, says 
thoroughly cooked oysters are considered safe 
to eat during pregnancy. “That’s because the 
right amount o

      Alcohol
Alcohol can have a negative effect on your developing 
baby. Alcohol can cause mental and physical birth 
defects, including fetal alcohol syndrome,. If heat 
destroys the germs in food that can make you sick,” 
she says. 

Instead of Alcohol
Choose a refreshing glass of water or your 
favorite 100-percent fruit juice. Or jazz it up! Just 
because you’re pregnant doesn’t mean your 
drinks have to be boring. Here are 8 great non-
alcoholic cocktails sure to please. 

       Diet Soda
While the artificial sweeteners found in diet 
soda have been deemed safe by the Food 
and Drug Administration—with the exception 
of saccharin—a study found that drinking diet 

เลือกดื่มอะไรแทนดี?
ดื่มน้ำาเปล่าหรือน้ำาผลไม้	 100%	 ที่คุณโปรดปรานดี
กว่าค่ะ

	 	 	 		ไดเอทโซดา
แม้ว่าสารให้ความหวานที่อยู่ในไดเอทโซดาจะได้รับ
การรับรองความปลอดภัยจากสมาคมอาหารและยา	
แต่น่ันไม่เก่ียวข้องกับสารท่ีช่ือว่า	แซคคารีน		(ขัณฑสกร)
ค่ะ	การด่ืมไดเอทโซดาระหว่างต้ังครรภ์เพ่ิมความเส่ียง
ที่จะคลอดก่อนกำาหนดนะคะ

เลือกดื่มอะไรแทนดี?
คุณหมอแนะนำาว่า	ในระหว่างต้ังครรภ์ควรด่ืมน้ำาเปล่า
วันละ	8	–	12	แก้วต่อวัน	จึงเป็นการดีที่สุดที่จะ
เลิกด่ืมโซดาไปเลยค่ะ	หรือถ้าขาดความซ่าไม่ได้	ก็หัน
มาดื่ม	sparkling	water	หรือดื่มน้ำามะนาวแทนค่ะ

	 	 	 					ชะเอม
อาจฟังดูจุกจิกไปนิด	แต่งานวิจัยเล็กๆช้ินนึงกล่าวไว้ว่า
การทานชะเอมระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลต่อลูกน้อย
โดยเม่ือเขาเติบโตสู่วัยอนุบาล	ในร่างกายจะมีปริมาณ
ของฮอร์โมนคอร์ติซอลสูง	ฮอร์โมนชนิดนี้ช่วยให้เรา
ต่อสู้กับความเครียด	หากมีมากเกินไปจะทำาให้เป็นโรค
เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และทำาให้เป็นโรคอ้วน
เมื่อเติบโตขึ้นในอนาคตค่ะ

เลือกทานอะไรแทนดี?
โรลผลไม้รวมแบบโฮมเมดให้ความหวานคล้ายคลึงกัน
เพียงแต่ต้องปรุงด้วยผลไม้	100%	โดยปราศจาก
สิ่งเจือปนใดๆ	แต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการแค่รสสัมผัส
ก็ลองเพิ่มยี่หร่าซึ่งให้กลิ่นและรสเช่นเดียวกับชะเอม
ลงไปในเมนูสิคะ

             Sprouts
While sprouts look innocent enough and are a 
great source of vitamin C and other vitamins, 
it’s best to avoid them while expecting because 
they are another potential source of bacteria. 
Even after you wash sprouts, they can still be 
contaminated with several bacteria and viruses,

Instead of Sprouts
Sprouts do have a distinct texture and are hard to 
replace, but Pirello suggests shredding zucchini 
or carrot on your salad for a safe—and healthy—
alternative. 

       Pates
Pates are spreadable pastes generally made from 
finely ground or chunky mixtures of meat, such as 
liver, and added fat. Throw in spices, herbs, and 
sometimes wine, and many think this is a wonderful 
spread on crackers or toast points. Maybe so, but 
homemade versions are best skipped for now, as 
they can contain harmful bacteria. If you must have 
pate, choose canned. 

Instead of Pate
There are tons of prepared vegetable pates on 
the market to satisfy this craving and avoid the 
saturated fats and additives in pate, says Pirello. 
Or another creamy alternative is hummus.

          Raw Oysters
Oysters can contain a bacteria called Vibrio 
vulnificus, which can cause illness in some. With 
no way of knowing if the bacteria are present and 
your immune system low due to your pregnancy, 
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How to

อาหาร	11	อย่าง	ที่ควรเลี่ยงระหว่างตั้งครรภ์

Foods To Avoid During Pregnancy (Part 2)

	 	 	 							ถั่วงอก
ถ่ัวงอกดูเป็นผักท่ีปลอดภัยและเป็นแหล่งของวิตามินซี
และอื่นๆใช่มั้ยคะ	แต่จะดีกว่าถ้าจะเลี่ยงการบริโภค
ถ่ัวงอกค่ะ	เพราะมันเป็นแหล่งของแบคทีเรียตัวฉกาจ
หลายชนิด	แม้ว่าคุณแม่จะล้างอย่างสะอาดแค่ไหนก็ตาม
มันก็ยังปนเป้ือนแบคทีเรียและไวรัสชนิดต่างๆอยู่ดีค่ะ

เลือกทานอะไรแทนดี?
บวบหรือแครอทเป็นทางเลือกที่ดี	ทั้งปลอดภัยและ
ทำาให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง

	 	 	 			ปาเต้
ปาเต้เป็นอาหารท่ีทำามาเพ่ือทาบนขนมปังทำาจากเน้ือ
หรือเครื่องในของสัตว์ที่หั่นหรือบดจนละเอียด	อย่าง
เช่น	ตับแล้วผสมไขมันเข้าไปอีก	หลังจากน้ันก็ใส่พวก

เมื่อผู้หญิงเราตั้งครรภ์	เราก็จะระวังทุกสิ่งทุกอย่าง	โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน	และเหล่านี้

คืออาหาร	11	อย่างที่ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายควรเลี่ยงระหว่างที่กำาลังตั้งครรภ์ค่ะ

เคร่ืองเทศสมุนไพรต่างๆและอาจจะผสมไวน์ลงไปด้วย
ซ่ึงจะอร่อยมากทาใช้ทาลงบนแครกเกอร์หรือขนมปังป้ิง
ร้อนๆสักชิ้น	ในช่วงที่ตั้งครรภ์	ควรจะหลีกเลี่ยงปาเต้
ที่ทำาเองที่บ้านเพราะอาจจะมีอันตรายจากแบคทีเรีย
ที่เกิดจากกระบวนการทำา	 ถ้าอยากทานจริงๆควรจะ
ทานปาเต้กระป๋อง

เลือกทานอะไรแทนดี?
จริงๆแล้วในท้องตลาดจะมีปาเต้ท่ีทำาจากผักต่างๆขาย
อยู่มากมาย	ท่ีนำามารับประทานแทนกันได้	หลีกเล่ียง
ประเภทที่เพิ่มไขมันเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่
ผู้ตั้งครรภ์

 	 	 	 หอยนางรมสด
หอยนางรมมีแบคทีเรียช่ือ	Vibrio	vulnificus	ซ่ึงทำาให้
คุณแม่ล้มป่วยได้โดยท่ีไม่อาจรู้ได้เลยว่าแบคทีเรียตัวใด
ที่เป็นสาเหตุ	หรือจริงๆแล้วเป็นเพราะภูมิคุ้มกันของ
คุณแม่ลดลงเนื่องจากตั้งครรภ์กันแน่	ดังนั้น	จึงเป็น
การดีท่ีสุดท่ีจะตัดหอยนางรมสดออกจากเมนูของคุณแม่ค่ะ

เลือกทานอะไรแทนดี?
หอยนางรมดิบสามารถก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ
ได้นะคะ	 อลิซาเบธ	 วาร์ด	 นักโภชนาการและผู้เขียน	
Expect	the	Best:	Your	Guide	to	Healthy	Eating	
Before,	During,	and	After	Pregnancy	แนะนำาให้
ปรุงหอยนางรมให้สุกเสียก่อนค่ะ

	 	 			แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกน้อย	
โดยเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจต้ังแต่แรกเกิด	รวมถึงอาการพิษสุรา
ในทารกตั้งแต่ในครรภ์ค่ะ

When women are carrying a precious life inside of them, they are cautious about 

almost everything, especially what they eat. Here are 11 foods to avoid during 

pregnancy, and some alternative ideas to try in their place.



บทสัมภาษณ์	พญ.จุฑาทิพย์	ฟองศรัณย์	
แพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

10 11

Talk with the Doctor

TSL	:	โอกาสที่เด็กจะเป็นโรคมะเร็งมีมากน้อยแค่ไหน 
พญ.	จุฑาทิพย์	:	ด้วยข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งในเด็ก
ประมาณ	1-2	รายต่อประชากร	10,000	คนต่อปี	ทำาให้โอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นมะเร็ง
ในวัยเด็กเท่ากับ	2	ใน	1000	(1)	ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กสามารถรักษา
ด้วยวิธีการปกติของการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องอาศัยการปลูกถ่ายสเตมเซลล	์
โรคมะเร็งในเด็กท่ีต้องปลูกถ่ายสเตมเซลล์ได้แก่	มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิลอยด์
เฉียบพลัน	มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมฟอยด์เฉียบพลันชนิดรุนแรงมาก	มะเร็งเม็ดเลือดขาว
หรือมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองกลับซ้ำา	มะเร็งต่อมหมวกไตระยะลุกลาม	ประมาณ	1ใน	4
ของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กจะอยู่ในกล่มดังกล่าวทำาให้โอกาสท่ีต้องใช้การปลูกถ่ายสเตมเซลล์
รักษามะเร็งจึงเท่ากับ	1	ใน	2000	(2)
	 สำาหรับประเทศไทย	พบว่ามีข้อมูลท่ีใกล้เคียงกันโดย	ข้อมูลจากวารสารวิชาการ
Asian	Pacific	Journal	of	cancer	Prevention,	vol	12,	2011:2281-6.
โดย	นพ.สุรพล	เวียงนนท์และคณะ	ทำาการรวบรวมอุบัติการณ์ของโรคมะเร็ง
ในเด็กไทยท่ีเข้ารับการรักษากับศูนย์รักษามะเร็งท้ังหมด	18	แห่งท่ัวประเทศในช่วงปี
2003-5	เป็นเวลา	2	ปี	พบว่ามีเด็กไทยในช่วงวัยตั้งแต่	0-15	ปี	ถูกวินิจฉัยว่า
เป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ท้ังหมด	2,792	ราย	โดยเป็นในช่วงอายุ	1-4	ปี	มากท่ีสุด
ข้อมูลสถิติน้ีถือได้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุดและครอบคลุมท่ีสุดของไทยแต่คงต้องยอมรับ
ว่าอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งของคนไข้ที่ไม่ได้เข้ามาพบแพทย์เพื่อรักษา	เพราะพ่อแม่
บางส่วนอาจจะไม่รู้ว่าเด็กเป็นโรคมะเร็ง	หรือรู้ว่าเป็นอยู่แล้ว	แต่ด้วยปัจจัยส่วนตัว
หลายๆ	อย่าง	ทำาให้ไม่เข้ามาทำาการรักษา	
TSL	:	โรคมะเร็งส่วนใหญ่ที่พบในเด็กคือโรคมะเร็งชนิดใด
พญ.	จุฑาทิพย์	:	จากข้อมูลทางวิชาการแพทย์ของไทย	มะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในเด็กอายุ
0-15	ปี	คือมะเร็งเม็ดเลือดขาว	รองลงมาก็คือมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง	จากน้ันก็คือ
มะเร็งในสมอง	ส่วนมะเร็งอ่ืนๆ	ท่ีพบก็มี	มะเร็งท่ีต่อมหมวกไต	มะเร็งท่ีจอประสาทตา
มะเร็งที่ไต	มะเร็งกล้ามเนื้อ	มะเร็งกระดูก	มะเร็งตับ	เป็นต้น
	 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก	มีอัตราส่วนถึง	40-50%	จากมะเร็งในเด็กท้ังหมด
ท่ีพบในประเทศไทย	แต่ถ้าเป็นท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา	เปอร์เซนต์ท่ีพบจะน้อยกว่า
อยู่ที่ประมาณ	30%	และจะพบคนไข้เด็กที่เป็นมะเร็งในสมอง	สูงกว่ามะเร็ง
ต่อมน้ำาเหลือง	ซ่ึงเหตุผลหลักอาจเป็นเพราะเช้ือชาติ	สายพันธ์ุ	และอุปนิสัยในการ
ดำาเนินชีวิต		
TSL	:	มีอาการนำาหรืออาการแสดงอะไรบ้าง	ที่บอกพ่อแม่ให้ทราบว่าเด็กกำาลัง
เป็นโรคมะเร็ง
พญ.	 จุฑาทิพย์	 :	อาการของมะเร็งแบ่งได้เป็นอาการเฉพาะโรคกับอาการทั่วไป	
อาการทั่วไปได้แก่	ปวดกระดูก	ปวดข้อ	เบื่ออาหาร	น้ำาหนักลด	แต่ถ้าเฉพาะ

TSL : What are the chances that children may be diagnosed with 

cancer? 

Dr. Juthatip : With the annual incidence rate of cancer in children 

estimated at 1-2 per 10,000, the chance of developing cancer during 

childhood is 2 per 1000 (1). The majority of children who develop cancer 

are expected to survive using conventional front-line therapy without 

ever needing stem cell transplantation. Stem cell transplantation is 

generally indicated in children with acute myeloblastic leukemia, very 

high-risk ALL, relapsed leukemia, relapsed lymphoma, and advanced 

neuroblastoma. Approximately one fourth of children with cancer would 

meet such criteria; therefore, the likelihood of any child requiring HSC 

transplantation for treatment of cancer is approximately 1 in 2000 (2). 

In Thailand, similar numbers are seen according to latest published data 

(3) in Thai children who were actively treated for cancer at 18 cancer 

centers nationwide during 2003-2005 showed that there were 2,792 

children aged 0-15 years who were newly diagnosed with cancer. Most 

of them were found in the age range of 1-4 years. However, we have to 

admit that there might have been some children who did not come to 

the hospital for treatment because their parents did not realize that their 

children had cancer. Otherwise, even if they knew, there might have 

been many other factors that impeded a visit for treatment.

TSL : Which type of cancer is most commonly found in children?

Dr. Juthatip : From the medical data in Thailand, the most common 

cancer found in children at the age of 0-15 years is leukemia, followed 

by lymphoma and brain cancer respectively. Other types of cancer found 

were found as well such as neuroblastoma,  retinoblastoma, Wilms’ 

tumor, rhabdomyosarcoma, osteosarcoma, and hepatoblastoma.

 Leukemia in children accounts for as much as 40-50% of all the 

cancers found in Thai children. However, the number is lower in the 

USA, accounting for around 30% while they have found more children 

patients with brain cancer than lymphoma. This could be because of 

race, genes and/or lifestyle.

TSL : What are the symptoms that may indicate a child may have 

cancer? 

Dr. Juthatip : There are two kinds of cancer symptoms: general and 

specific. General symptoms are bone and joint pain as well as loss of 

appetite and loss of weight.

 Specific symptoms are for example: Children with leukemia will 

have fever, pale skin and bruises. The fever comes when the number 

of normal white blood cells is reduced and their function suppressed, 

so that they are unable to fight germs and infections. The paleness 

is a result of red blood cell deficiency, and the bruises are due to low 

blood platelets, since leukemia cells are found in bone marrow, making 

it unable to produce healthy blood cells and platelets.

 In lymphoma, patients may have a lump in the stomach, which 

is probably a lymph node, an enlarged liver or spleen or enlarged 

lymph nodes in other parts of their body. They may have blood 

vessels compressed by the tumor. For brain cancer, most patients 

have headaches, nauseas and vomiting for unknown reasons. Some 

experience a troubled eyesight or unbalanced walking, because their 

motor function has a problem, including other neurological symptoms. 

The early symptom of retinoblastoma includes leukocoria like a cat’s 
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Fongsaran, M.D., a specialist 
in hematology and oncology 
in children

eye, which needs to be treated immediately, if found, because there is 

a possibility for the disease to spread to the brain. Therefore, cancer 

symptoms in children depend mostly on the type of cancer and its 

localization.

 Furthermore, some types of malignant tumor can release a certain 

substance, such as catecholamines or stress hormones, causing 

severe diarrhea in children. In some cases, if the malignant tumor is at 

the kidney area, it will press the vessels and cause high blood pressure. 

However, it does not mean that children with high blood pressure or any 

mentioned symptoms will have cancer. Many other diseases are more 

commonly found than cancer; the number of children with cancer is 

only 1-2 in 10,000 patients per year as stated earlier.

 What parents need to do is to carefully observe the development 

and general health condition of their children as it will make them see 

the signs and presenting symptoms of diseases in time. They need to 

consult a doctor for any abnormalities. Some parents ignore the sign 

without realizing that it may be serious, so they do not go to see the 

doctor until the disease has spread and become hard to treat.

TSL : What is the direction of using stem cells for medical treatment in 

children with cancer? 

Dr. Juthatip : Stem cell transplants are the accepted choice worldwide 

to treat many kinds of cancer. The principle of stem cell transplant is not 

to remove cancer but rather, when the patient receives chemotherapy, 

the normal cells in bone marrow will be destroyed together with the 

malignant cells, causing a condition called bone marrow depression 

and aplasia, which may lead to death as the bone marrow is unable to 

produce, red and white blood cells as well as platelets. If these cells are 

not produced our body cannot transport oxygen and get rid of carbon 

dioxide, fight infections or stop bleedings. Stem cell transplant is used 

to treat that complication, allowing the doctor to fully treat the patient. 

Who needs a stem cell transplant depends on the type of cancer and 

the other factors, together with a consideration if there is a perfect tissue 

match of stem cells to that patient. Most patients (50-70%) needing a 

stem cell transplant are unable to find one in time!

 The advantage of stem cells is that it allows the doctor to treat and 

give full dose chemo and radiotherapy to the patient as required since 

the bone marrow complications can be met. Thus the combination 

of full dose treatments and stem cell bone marrow rescue will enable 

improvements in medical treatment.
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เจาะจงลงไป	อย่างเช่น	เด็กท่ีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีอาการแสดงให้เห็นดังน้ี
เช่น	มีไข้	ตัวซีด	และมีจ้ำาเลือด	ซ่ึงอาการไข้น้ีมาจากการท่ีเม็ดเลือดขาวปกติน้อยลง
ไม่สามารถต่อสู้กับเช้ือโรค	มีแต่เม็ดเลือดขาวท่ีเป็นมะเร็ง	ส่วนอาการซีดเกิดจากการ
ขาดเม็ดเลือดแดง	และอาการจุดเลือดตามลำาตัว	เกิดจากเกล็ดเลือดต่ำา	เน่ืองจาก
มะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่ในไขกระดูกจำานวนมาก	ทำาให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เลือด
และเกล็ดเลือดปกติ
	 มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง	ผู้ป่วยอาจมาด้วยคลำาเจอก้อนในท้อง	ซึ่งอาจเป็น
ต่อมน้ำาเหลืองที่โต	หรือตับโต	ม้ามโต	หรือมาด้วยอาการที่เส้นเลือดถูกเนื้องอก
กดทับ	เนื้องอกในสมอง	ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนมากโดย
หาสาเหตุไม่ได้	บางคนอาจจะมีอาการตาพร่า	หรือเดินตัวเซ	เพราะมีปัญหาเรื่อง
Motor	Function	หรืออาการทางระบบประสาทอ่ืนๆ	อาการของมะเร็งท่ีจอประสาทตา
อาการเร่ิมต้นได้แก่	จอตาจะวาวเป็นสีขาว	คล้ายตาแมว	ซ่ึงถ้าเจอต้องรีบทำาการรักษา
เพราะมีโอกาสลามเข้าสมอง	ดังนั้น	อาการของมะเร็งในเด็ก	จึงขึ้นอยู่กับว่า
เป็นมะเร็งอะไร	และตำาแหน่งของโรค
	 ไม่เพียงเท่านี้	ในมะเร็งบางชนิด	อาจจะผลิตสารบางอย่างที่หลั่งออกมาจาก
ก้อนมะเร็ง	เช่น	catecholamines	ทำาให้เด็กมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง	ในบางราย
หากมะเร็งอยู่บริเวณแถวไต	ก็อาจไปกดทับเส้นเลือดที่เลี้ยงไต	จนทำาให้เกิด
ความดันโลหิตสูงได้	อย่างไรก็ตาม	ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกรายท่ีมีความดันโลหิตสูง
หรืออาการต่างๆ	ดังที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นมะเร็ง	ยังมีสาเหตุอื่นๆ	อีกมากมาย
ท่ีพบได้บ่อยกว่า	เพราะจำานวนคนไข้ท่ีเป็นโรคมะเร็งจริงๆ	มีอยู่ประมาณ	1-2	คน
ใน	10,000	คนต่อปี	ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	
	 สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกต	คงเป็นการใส่ใจพัฒนาการและสุขภาพทั่วไป
ของเด็กอย่างระมัดระวัง	เพราะจะทำาให้เห็นสัญญาณของโรคท่ีจะบอกคุณพ่อคุณแม่
ได้ทันท่วงทีและควรรีบปรึกษาแพทย์เม่ือพบความผิดปกติ	บางครอบครัวอาจมอง
ข้ามสัญญาณเตือนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าอาการที่พบเป็นเรื่องปกติจึง
ไม่พาไปพบแพทย์	จนทำาให้อาการลุกลามและทำาการรักษายากยิ่งขึ้น
TSL	:	วิทยาการทางการแพทย์ในการใช้สเตมเซลล์ในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก
มีทิศทางอย่างไร
พญ.	จุฑาทิพย์	:	การรักษาในแง่ของการปลูกถ่ายสเตมเซลล์	เป็นสิ่งที่ทั่วโลก
ยอมรับว่าใช้ช่วยในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด	โดยปัจจัยหลักในการใช้สเตมเซลล์
ไม่ใช่เพ่ือไปกำาจัดมะเร็ง	แต่หลักการสำาคัญก็คือ	เวลาท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำาบัดเซลล์
ปกติในไขกระดูกจะถูกทำาลายไปพร้อมกับเซลล์มะเร็งเกิดภาวะไขกระดูกฝ่อ 
ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดปกติได้	 ซึ่งทำาให้คนไข้
เสียชีวิต	การปลูกถ่ายสเตมเซลล์จะรักษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว	ทำาให้แพทย์
สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่	โดยการตัดสินว่าผู้ป่วยรายใดควรปลูกถ่าย
สเตมเซลล์	ขึ้นกับชนิดของมะเร็งและปัจจัยพื้นฐานของผู้ป่วยประกอบกัน 
ร่วมกับว่าผู้ป่วยรายนั้นมีสเตมเซลล์ที่เข้าได้กับผู้ป่วยหรือไม่	ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย	
(50-70%)	ไม่สามารถหาสเตมเซลล์ทันเวลา!
	 ข้อดีของสเตมเซลล์ก็คือ	ทำาให้แพทย์สามารถทำาการรักษาและให้ยาได้อย่างเต็มท่ี
ตามท่ีต้องการ	โดยลดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง	ดังน้ัน	ถ้ายาเคมีบำาบัดท่ีมีวิวัฒนาการ
ที่ดีและผนวกกับการใช้สเตมเซลล์ด้วยแล้ว	จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาทาง
การแพทย์ต่อไป	
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Cool 
Gadgets

Hammacher Schlemmer

Hammacher Schlemmer

Organic Air 
Scrubbing Purifier

Motorola Digital Baby Monitor

Motorola Digital 
Baby Monitor

A 120 Day Self Watering Planter 
for Lazy Gardeners 

A 120 Day Self 
Watering Planter 
for Lazy Gardeners 

Amplicomms TCL210 travel clock: 
Shake yourself awake Amplicomms TCL210 

travel clock : Shakyourself awake

มีเจ้าเคร่ืองน้ีเคร่ืองเดียวคุณก็สามารถรับประทานอาหารเช้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว	
เพราะมันสามารถพลิกกลับไปมาได้ทั้งสองด้าน	ด้านหนึ่งทำาไข่เจียว	อีกด้านหนึ่ง
สามารถทำาวาฟเฟิล	หรืออาจจะทำาอย่างอ่ืนท่ีมีวัตถุดิบจำาพวกแป้งเป็นส่วนประกอบ	
เช่น	แป้งพิตา	แพนเค้ก	ซ่ึงเคร่ืองน้ีทำาจากเหล็กท่ีได้มาตรฐานจากเบลเย่ียม	คุณจะได้
วาฟเฟิลที่มีขนาด	6.5x1	นิ้ว	ความลึก	1	นิ้ว	มีเครื่องเดียวเช้าของคุณก็อิ่มท้อง
ได้ง่ายๆ	ค่ะ	(ราคาอยู่ที่	$139.95)

เทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อการใช้งานในบ้านที่มีเด็กทารก	เพื่อความปลอดภัย
ของลูกน้อยของคุณ	นอกจากจะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วยังมีความสามารถหลากหลาย
ฟังก์ชั่นการใช้งานถูกพัฒนาให้ทำางานเข้ากับระบบเดิม	มีฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ
ด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สาย	คุณสามารถร้องเพลงให้ลูกฟังได้แม้อยู่คนละห้อง	
เพราะความปลอดภัยของลูกน้อยต้องมาก่อน	(ราคาอยู่ที่	$169.90)

คุณเคยไหมท่ีบางทีก็เหน่ือย	หรือข้ีเกียจ	จนละเลยการดูแลต้นไม้ท่ีคุณรัก	ท้ังท่ีพวกมัน
รอคุณมาทำานุบำารุงอยู่ก็ตาม	หรือใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆ	แต่ติดที่ต้นไม้ที่บ้าน
จะขาดคนดูแลรดน้ำา	เพียงมีเคร่ืองรดน้ำาต้นไม้ด้วยตัวเองน้ีติดบ้านไว้คุณก็สามารถ
ไปไหนมาไหนไกลบ้านได้นานถึง	120	วัน	เพราะเครื่องนี้มีการควบคุมด้วยระบบ
การให้น้ำาท่ีสมดุลในเรือนเพาะชำา	และเม่ือครบกำาหนด	120	วันแล้ว	จะมีระบบเตือน
ให้คุณรู้	และกลับมาดูแลมันเช่นเดิม	แต่ก็อย่าได้ละเลยในเรื่องการดูแลด้านอื่นๆ
ด้วยนะคะ	กลับมาแล้วพรวนดิน	ใส่ปุ๋ยบ้างตามกำาหนดเวลา	(ราคาอยู่ท่ี	$39.95)

นาฬิกาปลุกเพ่ือคุณ...	ผู้เป็นนักเดินทางท่ีย่ิงใหญ่	เพียงแค่วางนาฬิกาปลุกน้ีไว้ใต้หมอน	หรือโต๊ะข้างเตียง
ท่ีบ้านคุณ	เม่ือถึงเวลามันก็จะทำาหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์	ปลุกคุณด้วยแรงส่ันสะเทือนท้ังหมดท่ีมีเลยล่ะค่ะ
ตัวเลขก็ใหญ่เลยไม่เป็นปัญหาเม่ือคุณยังอยู่ในอาการสะลึมสะลือ	เพราะมันจะมีแสงไฟสว่างข้ึนหลังจาก
เสียงปลุกและแรงสั่นสะเทือนหยุดลง	และด้วยน้ำาหนักที่เบาเพียง	140	กรัม	ใช้เพียงถ่าน	AA	3	ก้อน	
คุณก็ใช้งานได้ยาวนานถึง	10	เดือน	ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนหลับลึก	ต่ืนยาก	ลองมีไว้สักเคร่ืองจะได้ไม่ตกเคร่ืองบิน
หรือโดนเจ้านายหักเงินเพราะมาสายค่ะ	(ราคาประมาณ	£32.99)

อากาศในเมืองมักจะมีมลพิษปะปนมาด้วยเสมอแม้แต่อยู่ในบ้านของคุณก็ตาม	
แต่ถ้าคุณต้องการอากาศท่ีสะอาด	และสุขภาพท่ีดีกลับคืนมาหลังท่ีต้องออกไปเผชิญ
กับมลพิษมาทั้งวัน	เครื่องฟอกอากาศสักเครื่องอาจช่วยคุณได้ค่ะ	ด้วยระบบ
การทำางานโดยการใช้เอ็นไซม์เข้าไปทำาลายคาร์บอนในอากาศ	ทำาให้คุณมั่นใจ
เหมือนได้ขึ้นไปสูดอากาศบนเทือกเขาสูง	 และลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างใจ	
(ราคาเครื่องอยู่ที่	$399.95)

Organic Air 
Scrubbing Purifier

This electric device that cooks a waffle and an omelet simultaneously can make 
your breakfast in a short period of time. This omelet and waffle maker cooks 6.5” 
diameter x 1” thick with 1” deep waffles. With this unit which made of high quality 
steel, you can not only cook omelet and waffle but also the others that made of 
batter such as Pita bread and pancake. (price $ 139.95)

Since the safety of your baby comes first. This 
new technology develops for your baby safety. 
This item is designed to provide the surveillance 
around your little one. The video monitor comes 
with the camera, wireless system and out-of-
range alert to let you keep an eye on your baby 
at all time. The two-way communication system 
allows you to sing your lullabies to lull your baby 
to sleep. (price $ 169.90)

These days, the urban living can not avoid the 
air pollution even in your home. The air purifier 
eliminates most of all pollutants and creates a 
neutral ambient air. It works with the system that 
the enzyme will break down all carbon bonds 
in order to destroy any organic matter which 
harmful to your health.(price $ 399.95)

Have you ever gotten lazy in taking 
care of your plant? This device 
makes growing plants extremely 
convenient. The 120-Day Self 
Watering Planter integrates a 

hydration system that allows it to keep any plant to be sufficiently watered for up to 
120 days. Just make sure you leave yourself a reminder to refill the water reservoir 
to ensure the ideal amount of hydration.(price $ 39.95)

The clock is made for the travelers who have to be awake on time. Using the 
vibrate setting, so you can pop it under your pillow or attach it on the bedside, 
saves wakening others up. The clock is weight 140 g, operated with 3 AA batteries 
that should last up to 10 months. The extra large, bright, and easy to read display 
make it easy for you to see with a bleary-eyed when just wake up.
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New Place in Town

ใหม่หมาดๆ	ท่ีเท่ียวสุดฮิปสำาหรับครอบครัว	เพ่ิงเปิดตัวไปเม่ือวันท่ี	5	เดือน	5	ปี	55
แค่ฤกษ์เปิดตัวก็รู้แล้วว่ามาพร้อมความสนุกแน่นอน!
 “ซานโตรินี	พาร์ค	ชะอำา”	(SANTORINI	PARK	CHA-AM)	ประสบการณ์ใหม่
ท่ีโดดเด่น	 แตกต่างด้วยแนวคิด	“Amused	Shopping	Experience	-	สีสันใหม่แห่ง
ประสบการณ์ความสนุก”	บนพ้ืนท่ีกว่า	60	ไร่	ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสุดเก๋บรรยากาศ
ของเกาะซานโตรินี	ประเทศกรีซ	
	 ไม่เพียงรวมแหล่งช้อปป้ิงสำาหรับคุณแม่	แต่ยังให้คุณลูกได้สนุกไปกับเคร่ืองเล่นจาก
ต่างประเทศ	ในทำาเลท่ีเดินทางแสนสะดวก	บนถนนเพชรเกษม	ห่างจากกรุงเทพฯ
เพียง190	กิโลเมตร		 ให้คุณสัมผัสการช้อปป้ิงท่ีมาพร้อมความสนุกทุกย่างก้าวด้วย
5	โซนหลัก...	
 โซนวิลเลจ	(Village)	แหล่งช้อปป้ิงสุดฮิปแห่งใหม่ของหัวหิน-ชะอำา	ท้ังสินค้า
แบรนด์เนม	แฟชั่น	ทันสมัย	ของแต่งบ้าน	พร้อมเปิดรับสินค้าจากผู้ประกอบการ
SME	ท่ีมีแนวคิดอินเทรนด์ไม่ซ้ำาใคร	ร้านอาหารช้ันนำา	เพสตร้ีช้อป	และคาเฟ่มากมาย
 โซนพาร์ค	(Park)	สวนสนุกบนพื้นที่สีเขียว	สนุกกับเครื่องเล่นที่แปลกใหม่	
และปลอดภัย	ท้ัง	Ferris	Wheel	ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงถึง	40	เมตร	ให้ชมโครงการในมุม
Bird’s	eye	view	อย่างจุใจ	ท้ังยังมี	Merry	Go	Round	ม้าหมุน	2	ช้ันและ	Ponycycles
ม้าโยกสุดคลาสสิก	สำาหรับผู้ท่ีรักความต่ืนเต้นก็มีเคร่ืองเล่นท่ีท้าทาย	อาทิ	G-Max
Reverse	Bungee	แคปซูลดีดขึ้นฟ้า	 และ	G-Max	Giant	Swing	นำาเข้าจาก
นิวซีแลนด์	Wallholla	เครื่องปีนป่ายตัวแรกของเอเชีย	ที่มีรางวัลการันตีจาก
เนเธอร์แลนด์	รวมถึง	XD	Dark	Ride	เคร่ืองเล่น	7D	สุดไฮเทค	ส่ังตรงจากแคนาดา
และ	4DX	Rider	โรงภาพยนตร์	4	มิติ...และพิเศษสำาหรับ	Slider	และ	Water	Ball
ความสนุกที่พร้อมบริการ	ฟรี!
 โซนอีเว้นท์	(Event)	จัดให้เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับจัดกิจกรรมผลัดเปล่ียนหมุนเวียน
ตลอดปี	ทั้งกิจกรรม	คอนเสิร์ต	และโชว์ต่างๆ	บนพื้นที่กว่า	3,000	ตารางเมตร	
จุผู้ชมได้ถึง	2,000	ที่นั่ง	และ	5,000	คนยืน

 โซนวีคเอนด์	อาร์ต	มาร์เก็ต	(Weekend	Art	Market)	ตลาดนัดวันหยุด	
เปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์	ให้คุณเพลิดเพลินกับสินค้าแฮนด์เมด	เสพงานศิลป์
ที่ไม่เหมือนใครในบรรยากาศตลาดนัดในสวน		
 โซนเรสต์	แอเรีย	(Rest	Area)	ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้มาใช้บริการ	และผู้ท่ีสัญจร	ติดถนนเพชรเกษมจึงสามารถรองรับลูกค้าได้ท้ัง	2	ด้าน
ด้วยร้านอาหารกว่า	 10	 ร้าน	 นั่งจิบกาแฟในบรรยากาศสบายๆ	 ร้านสะดวกซื้อ
ร้านของฝาก	ร้านขายยา	และปั๊มน้ำามัน	พร้อมบริการอย่างครบถ้วน
	 “ซานโตรินี	พาร์ค	ชะอำา”	พร้อมมอบสีสันใหม่แห่งความสนุกให้คุณประทับใจ...
แค่ขับรถผ่าน	ไปเราเชื่อว่าคุณต้องอดใจไม่ไหว	เลี้ยวรถไปถ่ายรูปแน่นอน!
	 จันทร์-พฤหัสบดี	เปิดบริการ	10.00	–	21.00	น.	ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์	และวันนักขัตฤกษ์	เปิดบริการ10.00	–	22.00	น.	ค่าผ่าน
ประตูท่านละ	50	บาท
	 ขอขอบคณข้อมูลจาก	:	www.santoriniparkchaam.com;	http://travel.
sanook.com

SaNTORINI paRK CHa-am
ซานโตรินี	พาร์ค	ชะอำา

สีสันใหม่แห่งประสบการณ์ความสนุก



A new, hip, and trendy place for family was just recently launched on May 5, 2012 
(5/5/55 on Thai calendar). With its auspicious debut, we can tell it will be packed with 
loads of fun!
 SANTORINI PARK CHA-AM presents a novel and unique experience under the 
concept of “Amusing Shopping Experience” on over 60 rai (24 acres) in the midst 
of chic architectural ambience inspired by the magnificence of Greece’s island of 
Santorini.
 Not only does the SANTORINI PARK CHA-AM offer exclusive shopping venues 
for all the moms, the kids can also enjoy a variety of amusement rides. Situated along 
Petchkasem Road, SANTORINI PARK CHA-AM is only 190 kilometers from Bangkok, 
making travel easy and convenient.
 The fun and enjoyment is split into five main zones:
 Village Zone: This newest and most trendy shopping venue in Hua Hin and Cha 
Am will blow your mind with a fine selection of brand name fashion, home décor, and 
SME products that are trendy and truly one-of-a-kind. Plus, you can enjoy an array of 
fine-dining restaurants, delicious pastry shops, and lovely cafés.
 Park Zone: Spread out over the verdant grounds, this amusement park offers a 
myriad of adventurous rides, including a 40 meter-high Ferris Wheel allowing you the 
bird’s eye view of the whole park, Double-deck carousel ‘the Merry Go Round’, and 
the classic Ponycycles. Those who love the thrill and excitement can enjoy thrilling 
rides such as G-MAX Reverse Bungee and G-MAX Giant Swing from New Zealand, 
Wallholla climbing structure from the Netherlands, the first of its kind in Asia, the XD 
DARK RIDE 7D interactive game from Canada, and a 4DX theater that takes filmgoers 
on a ride. On top of that, enjoy a Slider and Water Ball free of charge!
 Event Zone: An area of over 3,000 square meters dedicated to concert and 
performance space accommodating a seated audience of 2,000 and a standing 
audience of 5,000 people.
 Weekend Art Market: Enjoy hand-made products and crafts during this weekly-
held market fair on Saturday and Sunday in a garden market ambience. 

 Rest Area: Designed to meet the demands of 
a wide variety of customers and commuters along 
Petchkasem Road, the Park will be able to serve 
on both sides with over 10 restaurants in the area. 
Take a break and chill in a café and find everything 
from convenience stores and souvenir shops to 
pharmacies and petrol stations. Santorini Park 
Cha-Am is ready to bring you an impressive and 
fun experience that you have never seen before. If 
you just caught a glimpse of it, we are positive that 
you wouldn’t be able to resist not stopping by for 
some photos!
 Monday-Thursday: open from 10.00 hrs. – 
21.00 hrs. 
Admission : Free.
 Friday-Sunday and public holidays: open from 
10.00 hrs. – 22.00 hrs. 
Admission: 50 Baht/person 
 Thank you for information retrieved from 
www.santoriniparkchaam.com, http://travel.sanook.
com
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Music is my life

eNHANcINg cHIlDreN’S MOVeMeNT 
DeVelOPMeNT THrOugH MuSIc

Not unexpectedly, music can help strengthen children’s IQ 
development more than anyone can imagine. Having children listen 
to music when they are little can have a positive effect on the child’s 
brain, particularly in the area that regulates the development of 
different domains of intelligence including critical thinking, reading, 
writing, rational thinking, and memory. When music stimulates the 
brain, children are encouraged to simultaneously use as many of 
their senses as they can. 
 More importantly, music is an effective instrument that helps 
stimulate a child’s movement, especially in infants where motor 
skills need to be developed and acquired. Therefore, parents must 
find creative and educational music and movement activities for 
children to learn through. Not only do you and your children get to 
have fun and bond, dancing and moving to the rhythm of the music 
helps promote relaxation of tense muscles, enabling children to 
move with flexibility. When music is played, the inner ear connects 
with every muscle of the body through the vagus nerve. Not only do 
the noise and vibrations created by music can affect the flexibility 
of the muscles, they can also raise endorphin levels which will help 
reduce stress, enhance capacity for calm thinking, and improve 
memory and cognitive skills. Additionally, music helps develop 
brain areas involved in logical thinking, reasoning skills, and creative 
thinking.
Benefits of integrating music and movement activities for children
singing and dancing are children’s favorite activities; music satisfies 
the nature of children as they cannot stay still and tend to move all 
the time

helps children to learn how to move different parts of the body 
such as walking, running, jumping, raising hands, turning around, 
or shaking hips so that their movement skills can be effectively 
developed
promotes good health; develops every part of the body to work in 
conjunction
enhances creative thinking; the fact that children get to explore 
different body movements through music such as role-playing or 
dancing along with instruments provides the basis for creative and 
imaginative thinking.
Increases self-esteem since movement activities allow for emotional 
expressions and individuality to be conveyed through music
Promotes social activities with other children which are the basis for 
the development of social skills. Children get to work in harmony, 
respect common rules and regulations, and learn how to be both a 
leader as well as a follower
helps children feel joyful, reduce stress, and improve mood
helps improve aspects of intelligence and learning abilities; for 
instance, learning a language through lyrics or learning about 
mathematics through rhythm
learns about the culture of different countries; for example, Hawaiian 
dance, Chinese dance, or Indian dance
 Now that you know that music can be tremendously beneficial 
for your children, you might as well find some fun activities for your 
children to learn with pleasure through music. 
 Thank you for the information retrieved from www.kidothailand.
com , www.manager.co.th

เสียงดนตรีกับเด็กสมาธิสั้น

	 ดนตรี	ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านไอคิวให้เด็กได้อย่างท่ีหลายคนอาจคิดไม่ถึง
การให้เด็กได้ฟังดนตรี	ต้ังแต่เล็กมีผลดีต่อการกระตุ้นสมองส่วนท่ีควบคุมสติปัญญา
ทั้งด้านความคิด	วิเคราะห์	การอ่าน	การเขียน	การคิดอย่างมีเหตุผลของเด็ก	
รวมทั้งความจำา	ทำาให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนพร้อมกัน
	 ท่ีสำาคัญ	ดนตรียังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุ้นการเคล่ือนไหวได้อย่างดี	โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กซ่ึงเป็นวัย	ท่ีต้องพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว	พ่อแม่จึงต้องสรรหากิจกรรม
การเคล่ือนไหวสนุกๆ	ผ่านเสียงดนตรีมาเล่นกับลูก	เพราะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาท่ีดี
ท่ีคุณจะได้สนุกสนานกับลูกน้อย	สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแล้ว	การเต้นรำา
เคลื่อนไหวไปตามท่วงทำานองที่สนุกสนาน	ยังช่วยลดความตึงเครียดกล้ามเนื้อ	
ทำาให้ลูกเคล่ือนไหวได้คล่อง	เพราะเม่ือเส้นประสาทได้รับฟังดนตรีจะเช่ือมโยงหูช้ันใน
กับกล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกาย	เสียงและแรงสั่นสะเทือน	ตามจังหวะดนตรี
จะส่งผลต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ	พร้อมเพ่ิมระดับของเอ็นดอร์ฟิน	ลดความเครียด
ทำาให้สงบ	มีสมาธิ	เพิ่มความสามารถในการจดจำา	ทำาให้เรียนรู้ได้ดี	ทั้งยังช่วยให้	
คลื่นสมองเรียบเรียง	 ความคิด	 พัฒนาการใช้	 เหตุผล	 และความคิดสร้างสรรค์
ด้วย

กิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านเสียงดนตรี…
มีผลดีต่อเด็กอย่างไรบ้าง?	

•การร้องเล่น	เต้นรำา	เป็นกิจกรรมท่ีเด็กโปรดปราน	ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก
ที่ไม่อยู่นิ่งชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลา
•ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	เช่น	เดิน	วิ่ง	กระโดด
โลดเต้น	ชูมือ	หมุนตัว	ส่ายเอว	พัฒนาทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกายให้มีประสิทธิภาพ
•ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	พัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้เคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน	
•ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	เพราะการที่เด็กได้คิดค้นท่าทางการเคลื่อนไหว
ผ่านเสียงเพลง	เช่น	การเล่นบทบาทสมมุติตามเพลง	การเคลื่อนไหวร่างกายกับ
อุปกรณ์ต่างๆ	เป็นการฝึกการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างดี
•ช่วยสร้างความมั่นใจ	เพราะกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่ไม่ปิดกั้นในการ
แสดงออกถึงอารมณ์	ความรู้สึกนึกคิด	และความเป็นตัวเอง	ส่งผลให้เด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง
•ช่วยให้เด็กได้ทำากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน	เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็ก
ได้เป็นอย่างดี	ได้เรียนรู้ความสามัคคี	ปฏิบัติตามกฎของกลุ่ม	และฝึกการเป็นผู้นำาผู้ตาม
•ช่วยให้เด็กสนุกสนาน	เบิกบาน	ผ่อนคลายความเครียด	ทำาให้อารมณ์ดี	ย้ิมแย้ม
แจ่มใส
•ช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้	เช่น	เรียนรู้ภาษาผ่านเน้ือเพลง	เรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ผ่านจังหวะดนตรี
•ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ	เช่น	การรำา	การเต้น	ระบำาฮาวาย	การเต้น
แบบจีน	การเต้นแบบแขก	
 รู้อย่างน้ีแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมสนุกๆ	ชวนลูก	เต้นรำาออกท่าทางผ่าน
เสียงดนตรีแล้วละค่ะ	ขอให้สนุกกับลูกน้อยนะคะ..!	   
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:	www.kidothailand.com,	www.manager.co.th

พัฒนาการเคล่ือนไหวของลูกน้อย…	สร้างได้ด้วยดนตรี



I would say that I have made an accomplishment to 
an extent though I didn’t have any goal or purpose 
as to what I wanted to do and what it was for. 
But when I had a baby I felt that my life now has 
a purpose: I want to take good care of myself so 
that I get to live to see my little baby’s future; when 
she starts school, graduates, and has a boyfriend. 
I dream about seeing my baby’s boyfriend and their 
babies and just want to be by her side when she 
needs me.
TSL : Did you plan to collect the stem cells 
during pregnancy? Were you informed or 
inspired to collect Nong Nada’s stem cells at 
birth?
Khun Kob : I’ve read about it from a book, on 
the internet, and also heard about it in the beauty 
industry. Initially, it seemed like it wasn’t something 
that could be easily accomplished. But when it 
came to our child’s health, we started to do more 
research and get more information. We thought 
that if the evolution of the medical industry would 
make it possible, if it held many benefits, and if it 
would not be too painful for out child, I thought 
it was worth a shot. We saw this as a once-in-a-
lifetime opportunity that we could seize; it’s like 
an insurance, we didn’t want to regret not doing 
it later.
TSL : Were there any reasons or factors that 
drove you to the decision to use TSL services? 
And are you happy with us?
Khun Kob : I’ve looked at several places in the 
country and abroad based on what others have 
said and also on the internet. But I doubted if we 
would have enough time to fly to another country 
when we really had to use it right away. So I 
thought it would make more sense if the bank was 
located in Bangkok. Besides, we were contacted 
by the Company around the same time and my 
obstetrician recommended this place so I thought 
this was it.
TSL : What have you planned for the future of 
your child? How do you think the collection of 
stem cells provide any benefit for her in the 
future?
Kun Kob : I have not planned anything too much 
because I want her to experience life herself and 
be able to make her own choices. I believe that we, 
as parents, will guide her to walk on the best path. 
In the days ahead, she controls her own future so 
she has to make her own choices and be strong 
and be able to live her life when we are not there. 
In terms of stem cells collection, I believe that it will 
provide necessary benefits in the future. I reckon 
it’s better in the case where you need it and then 
you have it than when you need it but can’t have it.

TSL : Did you have any plans for children after marriage? 
Did you have any difficulties in getting pregnant?
Khun Kob : Actually, P’ Brook did not really want to have kids right away because he 
wanted it to be just the two of us first so that we could travel around together. After 
the marriage, it felt more comfortable; we had more freedom than when we were just 
dating. Before we got married, it was like all eyes were on us no matter what we did 
but it was such a relief when we got married because we could then do anything with 
ease and did not have to be afraid whether someone is watching or not. In terms of 
getting pregnant, we did not really have any problems; Nong Nada came two years 
after the marriage.
TSL : How did you prepare and take care of yourself once 
you realized that you were pregnant?
Khun Kob : During the pregnancy, I wasn’t working at all; I was more than ready to 
be pregnant so that I could be prepared for the pregnancy and take care of myself 
physically and emotionally. However, I was still a host for the TV show Jan Pan Dao 
because a TV host doesn’t have to work every day. So when I was 4-5 months into 
my pregnancy, I stopped working and took care of myself as usual. I barely had any 
early-pregnancy symptoms; after the trimester it was as if I wasn’t pregnant. The only 
problem was that I had placenta previa, I didn’t find out about it until I had an ultrasound 
examination. As a result, I was unable to do an exercise that requires body strengths, 
couldn’t walk too much either because it might lead to hemorrhage. So during all that 
time, I had an opportunity to study all about the aspects of pregnancy from reading 
books to surfing on the internet including doing research on stem cells and how the 
evolution of stem cells promises to cure a myriad of diseases. I read so much about it 
that I’m practically an expert on the subject.
TSL : How have your viewpoint and the way you live your life changed after 
you gave birth?
Khun Kob : Before I had a kid, my lifestyle was nothing but ordinary. I mean I’ve worked 
for almost 20 years, became an actress when I was 16-17. Then I became famous; 
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Interview with VIP customer(s)

An interview with THAI Stemlife’s 
VIP client : Kob Suwanan Punnakan
สัมภาษณ์พิเศษกบ	สุวนันท์	ปุณณกันต์

TSL:	มีการวางแผนที่จะมีลูกหลังการแต่งงานอย่างไร	
และมีความยากลำาบากในการมีบุตรหรือไม่
คุณกบ:	จริงๆ	ช่วงท่ีหลังแต่งงานใหม่ๆ	พ่ีบรู๊คยังไม่อยากมีลูก
นะคะ	เพราะอยากใช้ชีวิตสองคนก่อน	อยากไปเท่ียวด้วยกัน
เพราะหลังจากท่ีเราแต่งงานก็เหมือนว่ามันสบายใจข้ึน	มีอิสระ
มากข้ึนกว่าช่วงท่ีเป็นแฟนกัน	ช่วงก่อนท่ีจะแต่งงานเหมือนกับ
เราสองคนถูกจับตามองไม่ว่าจะทำาอะไร	แต่พอหลังแต่งงานแล้ว
มันโล่งและทำาทุกอย่างได้อย่างสบายใจ	ไม่ต้องกลัวใคร
จะจับจ้องค่ะ	ส่วนการมีลูกก็ไม่ได้มีลูกยากค่ะ	หลังจากแต่งงาน
มาได้สักสองปีก็มีน้องณดา
TSL:	ภายหลังจากทราบว่าตั้งครรภ์มีการเตรียมตัว	และ
ดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
คุณกบ:	ตอนช่วงที่มีน้องไม่ได้รับละครแล้วค่ะ	เตรียมตัว
ที่จะท้องเต็มที่	เพื่อดูแลร่างกายและอารมณ์ของตัวเอง 
แต่ตอนนั้นก็ยังรับงานพิธีกรรายการจันทร์พันดาวเพราะ
งานพิธีกรจบเป็นครั้งๆ	ไป	พอท้องได้ประมาณ	4-5	เดือน
ก็เลิกทำา	และดูแลตัวเองตามปกติ	กบเป็นคนไม่ค่อยแพ้นะคะ
พอผ่านเดือนท่ีสามก็เหมือนปกติเลย	ปัญหาเดียวตอนน้ันคือ
รกเกาะต่ำา	ทำาอัลตร้าซาวด์แล้วถึงรู้	จะไม่สามารถออกกำาลังกาย
ที่ใช้แรงเยอะๆ	ได้	เดินมากก็ไม่ได้	จะทำาให้เลือดออกมาก	
ช่วงนั้นก็เลยมีเวลาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทั้งหมด	
ทั้งอ่านจากหนังสือ	 อินเตอร์เน็ต	 รวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆ	
เก่ียวกับสเตมเซลล์	วิวัฒนาการของการใช้สเตมเซลล์ในการ
รักษาโรคต่างๆ	อ่านจนทะลุปรุโปร่งและให้คำาปรึกษาได้ค่ะ	
TSL:	ทัศนคติและรูปแบบของการใช้ชีวิตตอนก่อนมีลูก
และหลังมีลูกแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร	
คุณกบ:	ก่อนมีลูกก็ใช้ชีวิตตามปกติ	เพราะเราทำางานมาเกือบ
20	ปีค่ะ	อายุ	16-17	ก็มาเป็นนักแสดง	เรามีชื่อเสียง 
ถือว่าประสบความสำาเร็จระดับหนึ่ง	เลยไม่มีเป้าหมายว่า
จะทำาอะไรเพ่ืออะไร	แต่พอมีลูกรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตมากข้ึน
อยากดูแลตัวเองให้มากข้ึนเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ดูชีวิตน้อยๆ	ของเขา
ในอนาคต	อยากเห็นเขาตอนเข้าโรงเรียน	เรียนจบ	มีแฟน	
แล้วฝันว่าจะได้เห็นหน้าแฟนลูก	เห็นลูกของเขา	ยังอยาก
อยู่ข้างๆ	เขาเวลาที่เขายังต้องการเราค่ะ	
TSL:	ได้มีการวางแผนที่จะเก็บสเตมเซลล์ของลูกตั้งแต่
ตั้งครรภ์เลยหรือไม่	ได้รับข้อมูลหรือมีอะไรเป็นแรงจูงใจให้
คุณกบตัดสินใจเก็บสเตมเซลล์ของน้องณดาตั้งแต่แรกเกิด
เลยคะ
คุณกบ:	เคยอ่านจากหนังสือ	จากอินเตอร์เน็ต	และรู้จักใน
แวดวงความงามมาบ้าง	ดูแล้วคิดว่ามันเป็นเร่ืองยาก	แต่พอถึง
เร่ืองลูก	เราได้เห็นข้อมูลมาเยอะก็เลยเร่ิมมองแล้วว่าถ้าดูแล้วง่าย
ถ้าวิวัฒนาการทางการแพทย์สามารถทำาได้ง่าย	ทำาแล้วได้ผลแน่ๆ
แล้วมีข้อดีหลายข้อ	และลูกก็ไม่เจ็บตัวมากก็น่าจะทำาเพราะ
เราถือว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะให้ลูกได้	เหมือนเป็น
หลักประกันให้เขา	เราจึงควรซ้ือโอกาสน้ีไว้	เราไม่อยากเสียใจ
ในภายหลังค่ะ	
TSL:	มีปัจจัยหรือเหตุผลอะไรคะที่เลือกจะใช้บริการของ
บริษัท	TSL	และพอใจกับการบริการของบริษัทไหมคะ	

คุณกบ:	ก็ดูจากหลายที่นะคะ	จากที่หลายๆ	คนพูดถึง	และในอินเตอร์เน็ต	ก็มีทั้งในต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ	คิดว่าถ้าไปไกลขนาดนั้นถ้าถึงเวลาต้องใช้ขึ้นมาจะทันมั้ย	ก็เลยคิดว่าถ้ามีสถานที่เก็บ
ในกรุงเทพฯ	น่าจะเหมาะสุด	ประกอบกับที่ทางบริษัทติดต่อมา	แล้วคุณหมอที่ทำาคลอดก็แนะนำาที่นี่	
ก็เลยคิดว่าโอเคที่นี่แหละ	
TSL:	มีการวางแผนในอนาคตสำาหรับลูกอย่างไรคะ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงคิดว่าการเก็บสเตมเซลล์ให้ลูก
จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตอย่างไรบ้างคะ
คุณกบ:	สำาหรับอนาคตลูกกบก็ไม่ได้วางแผนมาก	แต่จะให้โอกาสเขาเลือกเองในทุกๆ	ส่ิง	ให้เขาได้สัมผัสเอง
กบเชื่อว่าเราจะเป็นผู้แนะนำาทางที่ดีที่สุดให้เขา	เพราะชีวิตในวันข้างหน้าเป็นของเขา	เขาต้องเลือกเอง	
ต้องเข้มแข็ง	ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เม่ือไม่มีเรา	
	 ส่วนเรื่องการเก็บสเตมเซลล์กบก็ทำาแล้ว	กบมีความเชื่อในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกในอนาคต	
กบถือว่าจะใช้แล้วมีดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีค่ะ

Exclusive interview with Kob Suwanan Punnakan

ส่วนเรื่องการเก็บสเตมเซลล์กบก็ทำาแล้วกบมีความเชื่อในประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับลูกในอนาคต	กบถือว่าจะใช้แล้วมีดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีค่ะ



2322

News & Activities

วันที่	17	พฤษภาคม	2555	
@FunArium	พร้อมแนะทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับคุณแม่
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

ไทย	สเตมไลฟ์	“เพราะเรามอง
ความต้องการลูกค้าเป็นสำาคัญ	
จึงได้สร้างสังคมของ	THAI	
StemLife	Community	ที่ไม่ได้
เป็นแค่การเก็บสเตมเซลล์	
แต่เป็นการสร้างสังคมเพื่อให้ลูกค้า
ได้ความรู้	และเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก	รวมท้ังได้พบกับ
กิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์กับ
ลูกของคุณ	รวมทั้งสิทธิประโยชน์
อื่นๆ	อีกมากมายที่จะตามมา”	

“ไทย	สเตมไลฟ์”	จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกของประเทศไทย	กับโซไซตี้ใหม่	

“THAI Stemlife Family club”
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on May 17, 2012 at FunArium, 
conveying how-to tips on 
learning skills through playing 
with mothers.  

 “We created THAI StemLife 
Community so as to cordially 
serve the needs of our customers 
that we deem as extremely 
important. The community will 
generate knowledge, enable 
positive directions in children’s 
development, and create useful 
and stimulating activities along 
with offering many attractive 
privileges in the future.”

THAI StemLife hosted an exclusive activity entitled 

“THAI Stemlife Family club”
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01 Bike Shelf
แค่มีผนังบ้านโล่งๆ	กับจักรยานแห่งความทรงจำา	1	คัน	ก็ออกไอเดียแต่งบ้านสุด
เริ่ดได้เลยค่ะ	 โดยออกแบบวัสดุที่เป็นไม้ให้มีที่ว่างตรงกลางสำาหรับนำาจักรยานคัน
โปรดเข้าไปแขวนไว้	 นอกจากจะได้ประยุกต์เป็นชั้นวางเริ่ดๆ	 แล้ว	 ยังนำาจักรยาน
เก่าๆ	ที่เป็นความทรงจำาของใครหลายๆ	คนมาใส่ไว้ให้ดูเมื่อไหร่ก็นึกถึงเมื่อนั้นค่ะ

02 check
“ใช่”	น่ีคือท่ีวางหนังสือจากไอเดียบรรเจิดของ	จองโฮ	พาร์ค
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ทำาจากไม้อัด	ที่มีความคงทน	แข็งแรง	
เพ่ือความเก๋ไก๋จะเพ่ิมลูกเล่น	กาเคร่ืองหมายถูกลงในช่องว่าง
ก็ดูมีมิติที่น่าสนใจไปอีกแบบค่ะ

Flow Sofa for living room
ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าคะ	ถ้าใช่ล่ะก็ให้	Flow	Sofa	ตัวนี้ตอบ
สนองความต้องการของคุณสิคะ	ความ	Flow	แสดงออกถึงความหรูหรา	สง่างาม	
ด้วยสีท้ังสองท่ีผสานกันอย่างลงตัว	แล้วคุณจะไม่พลาดในการรวมตัว	และสร้างความ
สัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ
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04 

Swing Daybed 
ใครต้องการความโรแมนติกในรูปแบบ	Outdoor	เจ้าเฟอร์นิเจอร์ตัวน้ีช่วยคุณได้ค่ะ
ต้ังไว้ในสวนนอกบ้าน	 หรือจะวางไว้ริมระเบียง	 ก็สูดอากาศบริสุทธ์ิ	 น่ังรับลม
ธรรมชาติ	และมองดูพระอาทิตย์ตกแบบได้บรรยากาศดีด้วย	

05 

03 giselle lounge Table
โต๊ะตัวน้ีส่งตรงจากรัสเซียค่ะ	โดย	Anna	Neklesa	นักออกแบบ
ผู้หลงรักการเต้นบัลเล่ย์เป็นชีวิตจิตใจ	ดูจากขาโต๊ะได้ค่ะ	
ด้านการใช้งานก็ครบสูตร	ทั้งวางของได้	เก็บหนังสือพิมพ์
ได้อย่างเป็นระเบียบ	ต้องการเล่มไหนก็เดินวนกันได้เลย	
นั่งกินกาแฟไป	อ่านหนังสือพิมพ์ไปเพลินๆ	แต่ระวังสะดุด
ขาโต๊ะกันสักนิดก็ดีนะคะ

งาน	Pigeon	Little	Moments	Club	ท่ี	ห้างสรรพสินค้าพารากอน
วันที่	 3-4	 มีนาคม	 2555	 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์	 ฟองศรัณย์		
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก	ให้คำาแนะนำา
ถึงประโยชน์ของการเก็บสเตมเซลล์จากรกและสายสะดือ	เพื่อ
การวางแผนอนาคตป้องกันโรคร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน	ในอนาคต	

Dr.Juthatip Fongsarun, a pediatrician specialized in 
hematology and pediatric cancer, offered counseling 
advice on the benefits obtained from placenta and 
umbilical chord’s cells so as to construct the future 
plan of preventing the potential diseases during 
March 3-4, 2012 at Pigeon   Little Moments Club, 
The Siam Paragon.

MARCH

APRIL

งาน	Avent	31	มีนาคม	เวลา	9	.00	-12.00	น.	ที่	โรงแรม	Centara	Grand	ที่ห้างสรรพสินค้า	
Central	 World	 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์	 ฟองศรัณย์	 กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและ
มะเร็งในเด็ก	ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคร้ายและ
ประโยชน์ของการนำาสเตมเซลล์มาใช้รักษาโรคในเด็ก

At  Avent, Centara Grand @ Central World  on March 31, 2012, Dr.Juthatip 
Fongsarun, a pediatrician specialized in hematology and pediatric cancer, offered 
counseling advice on how to effectively prepare so as to reduce risk arising from 
critical diseases and the benefits obtained from using stem cells as a cure in 
children. 

งาน	TRIA	วันที่	1	เมษายน	2555	เวลา	9.00	-12.00	น.	TRIA	Hall	ชั้น	4	
Genetics	ชีวิตคุณกำาหนดได้	ให้ห่างไกลโรคร้าย	“ทางพันธุกรรม”		พ.ต.ท.นพ.สุจิตร์	
บัญญิติปิยพจน์	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวการวางแผนและออกแบบไลฟ์สไตล์สำาหรับตัว
คุณ...เพื่อเอาชนะความเสี่ยงจากโรคร้ายทางพันธุกรรม	

A seminar entitled “Genetics: Staying Away From Genetic 
Disease: A Life You Can Design, was hosted by  Police Lieutenant 
Colonel Dr. Sujit Banyatpiyapoj, on 4th FL.,TRIA Hall, in order 
to share beneficial medical advice on how to plan and design 
individual life style to conquer critical genetic diseases.
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About Privileges

Privileges for the MeMBerS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้ายเล่มของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	
เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับการชำาระเงิน

ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

Rules & Regulations

Cut the coupons at the last page of THAI StemLife Magazine 
and bring them along to use with the participating shops below.  

Privileges for each participating shop as follows: 

BAlloon ART

10% discount on every balloon 
bunch order
From Mar 01-Dec 31 2o12

For more information, please contact Tel: 0-2714-6690-6

บอลลูนอาร์ท	
ส่วนลด	10%	สำาหรับสั่งช่อลูกโป่งของขวัญ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี	เบอร์โทร	0-2714-6690-6
www.balloonart2go.com	ใช้บริการได้ท่ี	บอลลูนอาร์ท	
สาขา	กรุงเทพ,	ภูเก็ต,	พัทยา

balloonart2go.com

THE RoCK HUA-HIn BoUTIQUE BEACH RESoRT

35%- 45% Special discount
From Mar 01- Dec 31 2012. 
(Except weekends and public holidays)

•  35% special discount for Deluxe room include breakfast from an 

original price 8,500 baht/room on nov 01- Dec 31 2012

•  45% special discount for Deluxe include breakfast from an original 

price 8,500 baht/room on May 01- oct 31 2012

เดอะร็อคหัวหิน	บูติคบีชรีสอร์ท 
รับส่วนลดพิเศษ	35%-	45%
ตั้งแต่วันที่	1	มี.ค-31	ธ.ค.55	
(ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
•  ส่วนลด	35%	สำาหรับห้องพักDeluxe	พร้อมอาหารเช้า	
จากราคาปกติ	8,500	บาท/ห้อง	ต้ังแต่	1	พฤศจิกายน-31	ธันวาคม	2555
•  ส่วนลด	45%	สำาหรับห้องพักDeluxe	พร้อมอาหารเช้า	
จากราคาปกติ	8,500	บาท/ห้อง	ต้ังแต่1	พฤษภาคม-31	ตุลาคม	2555

AnAnTARA SIKAo RESoRT & SpA

Family Fun package :
•  Accommodation with breakfast for 2 adults and 3 children under age of 12.

•  Welcome Discovery kids set for children upon arrival.

•  One set of Pizza, French fries and Hotdog  when dining with parents 

per room per stay

•  Ice-cream during meal per child per stay. 

•  One choice of Painting Activity at Dugong’s club per room per stay 

      •  Napkin batik paint   •  Cartoon painting  

      •  Can vas painting

•  One choice of Kid’s Activity  ( 60 minutes) per room per stay

      •  Valley ball                   •  Mini Golf    

      •  Bike                              •  Tennis

Special Benefit :
•  50% discount on Spa Treatment   

•  20% discount on food price in every restaurant

From  May01-oct 31 2012   Minimum stay for 2 nights     

For more detail , contact Tel : 075-205-888

Free 2 Classes (play & learn or Music) 
Value of 1,700 B
•  Please make reservation for classes

•  This voucher is for one customer only

•  This voucher is limited for new customer only

•  The company reserves the right to cancel/modify 

this privilege without prior notice

For more information, please contact Tel: 0-2762-7890
From  May 01- June 30 2012

ฟรี	2	คลาสสำาหรับโปรแกรม	Play	&	Learn	หรือ	Music	
มูลค่า	1,700	บาท
•		กรุณาโทรจองเวลาก่อนเข้ามาเรียนทุกคร้ัง
•		Voucher	น้ีสำาหรับ	1	คนต่อ	1	สิทธิเท่าน้ัน
•		Voucher	น้ีจำากัดสำาหรับลูกค้าใหม่เท่าน้ัน
•		ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์นี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่	เบอร์โทร	0-2762-7890
ตั้งแต่วันที่	01	พฤษภาคม-30	มิถุนายน	2555

Bike Shelf
Minimal, functional and affordable, this bike shelf features a 
groove for your bike frame and a ledge for storing anything. 
A perfect way to display and store your memorable bike for 
limited space.

check Shelf
‘Check’ shelf qualifies as a top-notch eye catcher 
for any room. The angle is impressive to be ‘sure’ 
that it will hold your various possessions with the 
chic style. The shelf is made of durable plywood 
designed by Sean Ho Park.

This table was born out of Russian designer Anna Neklesa’s 
passion for beauty and ballet. The elegant legs imitate a ballerina’s 
legs while performing. The Giselle Lounge Table is not only stable 
but the round table top was bent to form pouches underneath, 
which can be served as places for newspaper or magazine as 
well.

Bring back some romantic charms with this 
swing daybed. It is perfect for relaxing day in 
the garden or in the porch. It ‘s an ideal piece 
for experience the sunset time.

Flow Sofa for 
living room
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Flow Sofa offers a practical and stylish solution for your living 
space. With this sofa, there are numerous possibilities to make 
combinations. The curve line of this sofa is perfectly suited to 
convert any space into a grasp of relaxation for the whole family. 



THE RoCK HUA-HIn BoUTIQUE BEACH RESoRT

35%- 45% Special discount
From Mar 01- Dec 31 2012. 
(Except weekends and public holidays)

•  35% special discount for Deluxe room include breakfast from an 

original price 8,500 baht/room on nov 01- Dec 31 2012

•  45% special discount for Deluxe include breakfast from an original 

price 8,500 baht/room on May 01- oct 31 2012

เดอะร็อคหัวหิน	บูติคบีชรีสอร์ท 
รับส่วนลดพิเศษ	35%-	45%
ตั้งแต่วันที่	1	มี.ค-31	ธ.ค.55	
(ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ปจจุบัน แมวาเทคโนโลยี ทางการแพทยจะไดรับ

การพัฒนาใหกาวหนาไปมากก็ตาม แตดูเหมือนวา

โรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็ไดพัฒนาไปอยางไมหยุดย้ัง

เชนกัน ซึ่งโรครายตาง ๆ ที่ไดคราชีวิตมนุษย

ไปมากมายเชน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ ดังน้ัน

เราควรพิจารณาวาเราควรปฏิบัติตนอยางไร 

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงตางๆ 

ที่อาจกอใหเกิดโรครายเหลานี้ 

จากการคนควาวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา

รหัสพันธุกรรม (Gene) มีความสัมพันธกับการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ไมวาจะเปนเร่ือง

ของโรคภัยไขเจ็บ ยารักษาโรค อาหารวิตามิน

และการออกกำลังกาย ซ่ึงการตรวจรหัสพันธุกรรม

(Gene Testing) สามารถบงบอกถึงความเปนมา

ในอดีตที่เราไดรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

รวมท้ังแนวทางท่ีเราควรปฏิบัติตอไปในอนาคต

ดวย 

การตรวจรหัสพันธุกรรม ซึ่งเปนการตรวจที่

เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ที่เล็งเห็นถึงความ

สำคัญของการดูแลสุขภาพดานตาง ๆ ซึ่งคุณ

สามารถทราบขอมูลสำคัญๆ จากการตรวจ

เพียงคร้ังเดียว และสามารถเปนคัมภีรชีวิตท่ีนำไป

ใชไดตลอดชีวิต ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

การตรวจหารหัสพันธุกรรมจากน้ำลาย โดย

ชุดตรวจ TotalGeneInSight สามารถตรวจหาโรค

ทางพันธุกรรมเพ่ือปองกันความทุกขทรมานจาก

โรคตางๆ ไดมากกวา 150 ชนิด โดยสามารถ

แบงออกเปน

1. การตรวจหาภาวะการเปนพาหะของโรค 

(Carrier Status) มากกวา 76 ชนิด อาทิ 

โรคเบาหวานในทารกแรกเกิด โรคธาลัสซีเมีย 

ภาวะหูพิการต้ังแตกำเนิด ฯลฯ เพ่ือท่ีจะทราบ

และลดความเส่ียงท่ีอาจถายทอดทางพันธุกรรม

มายังบุตรหลาน 1 ใน 10 ของเด็กที่เสียชีวิต

มีสาเหตุมาจากโรคทางพันธุกรรม และ 80% 

ของเด็กที่เสียชีวิตจากโรคทางพันธุกรรมนั้น 

ไมเคยมีประวัติการเกิดโรคในครอบครัวมากอน  

“โรคธาลัสซีเมีย ซ่ึงคนไทยเปนพาหะของโรคน้ี

ประมาณ 40% หรือ 20 กวาลานคน” 

2. การตรวจหาการตอบสนองตอยา (Drug 

Response) มากกวา 11 ชนิด อาทิ คาเฟอีน 

ยากดภูมิคุมกัน ยากันชัก ยาคุมกำเนิด  ยารักษา

มะเร็งเตานม ยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด

ยาลดไขมัน เปนตน เพ่ือนำไปสูการวินิจฉัยเพ่ือ

ปรับเปล่ียนหรือลดปริมาณยาท่ีเหมาะสม และ

ลดความเสี่ยงตอการแพยา ยกตัวอยางเชน 

ยาท่ีใชรักษาโรคหัวใจท่ีขายดีเปนอันดับ 2 ของโลก

ท่ีออกมานานแลวน้ัน FDA ใชระยะเวลาถึง 13 ปี 

จึงออกคำเตือนบนฉลากยาวาถาคุณมีพันธุกรรม

ตัวหน่ึง จะทำใหยาตัวน้ีใชแลวไมไดผล ซ่ึงคนไทย

ประมาณ 30 เปอรเซ็นตมีพันธุกรรมตัวนี้อยู 

ถาคุณไมตรวจรหัสพันธุกรรมคุณจะไมมีสิทธิรู

ไดเลย 

3. การตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค

ท่ีมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย (Health Condition)

มากกวา 24 ชนิด อาทิ โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน

โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน และโรคมะเร็งตางๆ

เชน มะเร็งเตานม มะเร็งลำไสใหญ มะเร็งปอด

มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งตอมลูกหมาก เปนตน 

เพ่ือทำใหคุณวางแผนการดูแลและใชชีวิตในเชิง

ปองกันมากกวาการรักษา ฉะนั้น หากคุณ

ไมทำการตรวจสอบกอนท่ีจะเกิดโรค และมองขาม

สาเหตุของการเกิดโรคเหลาน้ี คุณก็มีสิทธ์ิท่ีจะตอง

ใชชีวิตพรอมกับโรครายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃËÑÊ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ

à¡็ºµÑÇÍÂ‹Ò§¹้ÓÅÒÂ
¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡µÃÇ¨

ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

Ê‹§ä»µÃÇ¨
ÂÑ§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

Ê‹§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
ÁÒÂÑ§á¾·Â�
à¾×่ÍãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó

âÃ¤·ÕÊ่ÒÁÒÃ¶µÃÇ¨¾º
ä´Œ¨Ò¡ÃËÑÊ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒÇÐ¡ÒÃà»š¹¾ÒË¹Ð¢Í§âÃ¤
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 76 ª¹Ố

• ¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕÂ     
• ÀÒÇÐËÙ¾Ô¡ÒÃµÑ้§áµ‹¡Óà¹Ô´
• àºÒËÇÒ¹ã¹ÇÑÂà´็¡    
• ÀÒÇÐ¡ÒÃ´Ù´«ÖÁáÅÐÊÐÊÁàËÅ็¡
 ÁÒ¡¼Ô´»¡µÔ
• ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÁ็´àÅ×Í´áµ‹¡Óà¹Ô´    
• âÃ¤ÎÕâÁ¿�àÅÕÂ

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃµÍºÊ¹Í§µ‹ÍÂÒ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 11 ª¹Ô´

• ¤Òà¿ÍÕ¹      
• ÂÒµŒÒ¹¡ÒÃà¡ÒÐ¡ÅØ‹Á¢Í§à¡Å็´àÅ×Í´
• ÂÒ¡´ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹
• ÂÒÅ´ä¢ÁÑ¹
• ÂÒ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´ÅÔ่ÁàÅ×Í´
• ÂÒ¤ØÁ¡Óà¹Ô´
• ÂÒÃÑ¡ÉÒÁÐàÃ็§àµŒÒ¹Á

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
¢Í§¡ÒÃà¡Ô´âÃ¤«Ñº«ŒÍ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 24 ª¹Ô´

• àºÒËÇÒ¹ ª¹Ô´·Õ่ 1 áÅÐª¹Ô´·Õ่ 2
• âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ËÑÇã¨µÕº
• ÁÐàÃ็§ ÍÒ·ÔÁÐàÃ็§àµŒÒ¹Á ÁÐàÃ็§»Í´ 
 ÁÐàÃ็§ÅÓäÊŒãËÞ‹ ÁÐàÃ็§¼ÔÇË¹Ñ§ 
 ÁÐàÃ็§µ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡ à»š¹µŒ¹
• ¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§
• ÀÒÇÐËÑÇã¨àµŒ¹¼Ô´¨Ñ§ËÇÐ
• âÃ¤¡ÅŒÒÁà¹×้ÍËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´
• âÃ¤ÍŒÇ¹
• ÍÑÅä«àÁÍÃ�
• ¢ŒÍ¡ÃÐ´Ù¡àÊ×่ÍÁ
• ¾ÒÃ�¡Ô¹ÊÑ¹
• ¢ŒÍÍÑ¡àÊºÃÙÁÒµÍÂ´�
• âÃ¤»ÅÍ¡»ÃÐÊÒ·ÍÑ¡àÊº
• âÃ¤ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹äÇà¡Ô¹ ( SLE )
• âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´á´§ÍØ´µÑ¹
• âÃ¤ÅÓäÊŒÍÑ¡àÊºàÃ×้ÍÃÑ§
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Privileges for the MeMBerS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์
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กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้ายเล่มของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	
เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับการชำาระเงิน

ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

Rules & Regulations

Cut the coupons at the last page of THAI StemLife Magazine 
and bring them along to use with the participating shops below.  

Privileges for each participating shop as follows: 

BAlloon ART

10% discount on every balloon 
bunch order
From Mar 01-Dec 31 2o12

For more information, please contact Tel: 0-2714-6690-6

บอลลูนอาร์ท	
ส่วนลด	10%	สำาหรับสั่งช่อลูกโป่งของขวัญ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี	เบอร์โทร	0-2714-6690-6
www.balloonart2go.com	ใช้บริการได้ท่ี	บอลลูนอาร์ท	
สาขา	กรุงเทพ,	ภูเก็ต,	พัทยา

balloonart2go.com

AnAnTARA SIKAo RESoRT & SpA

แพ็คแก็จ	ครอบครัว	หรรษา	
ราคา	เร่ิมต้นท่ี	4,500	บาท	ต่อ	ห้องต่อคืน
•		ราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้า	สำาหรับคุณพ่อ-แม่	และ	น้องๆ	อีก	3ท่าน	
(อายุต่ำากว่า	12	ปี)
•		ชุดของกำานัลสำาหรับเด็กๆ	และ	ไอศครีมคุณหนูในวันเข้าพักวันแรก
•		รับบริการฟรี	ชุดอาหารหนูน้อย	พิซซ่า	เฟรนด์ฟราย	และ	ไส้กรอกทอดสำาหรับ	
รับประทาน	ภายในห้องอาหารพร้อมผู้ปกครอง
•		รับบริการฟรี	ไอศครีมคุณหนูระหว่างม้ืออาหาร
•		รับบริการฟรี	กิจกรรมวาดภาพ	ระบายสีสำาหรับเด็ก
•		รับบริการฟรี	กิจกรรมสำาหรับเด็ก	60นาที

ข้อเสนอพิเศษ
•  ส่วนลด	50	%	สำาหรับ	สปาทรีทเมนต์แพ็คแก็จ
•  ส่วนลด	20	%		เฉพาะ	ค่าอาหารสำาหรบห้องอาหาร

ต้ังแต่วันท่ี	01	พฤษภาคม-31	ตุลาคม	2555
การจองกำาหนดข้ันต่ำา	2	คืน
สอบถามรายละเอียดติดต่อ	075-205-888

Free 2 Classes (play & learn or Music) 
Value of 1,700 B
•  Please make reservation for classes

•  This voucher is for one customer only

•  This voucher is limited for new customer only

•  The company reserves the right to cancel/modify 

this privilege without prior notice

For more information, please contact Tel: 0-2762-7890
From  May 01- June 30 2012

ฟรี	2	คลาสสำาหรับโปรแกรม	Play	&	Learn	หรือ	Music	
มูลค่า	1,700	บาท
•		กรุณาโทรจองเวลาก่อนเข้ามาเรียนทุกคร้ัง
•		Voucher	น้ีสำาหรับ	1	คนต่อ	1	สิทธิเท่าน้ัน
•		Voucher	น้ีจำากัดสำาหรับลูกค้าใหม่เท่าน้ัน
•		ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์นี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่	เบอร์โทร	0-2762-7890
ตั้งแต่วันที่	01	พฤษภาคม-30	มิถุนายน	2555




