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05  INTERVIEW 
CHOOSE THE BEST  

FOR YOUR CHILDREN 

ครอบครัว ดร.ภูวนาท คุนผลิน 

และคุณอลิสา พันธุศักดิ์

08  TREND 
BLUE LIGHT, A SILENT KILLER  

ภัยเงียบจากแสงสีน�้าเงิน

10  DOCTOR’S TALK 
UTILIZING STEM CELL  

FROM BLOOD TO TREAT KNEE 

OSTEOARTHRITIS WITHOUT SURGERY 

สเต็มเซลล์จากเลือดเพื่อการดูแล 

ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด

12  STEM CELL UPDATE 
SHOULD YOU HAVE KNEE 

REPLACEMENT SURGERY? 

จ�าเป็นไหม กับการผ่าตัด 

เปลี่ยนข้อเข่า

15  NEWS IN TOWN 
CHOOSING AN ACTIVITY  

THAT SUITS YOUR LIFESTYLE 

เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

16  YOUR HEALTH 
YOUR STYLE 
EASY WAYS TO STAY IN SHAPE 

AFTER GIVING BIRTH 

หลังคลอดก็ใสปิ๊งได้

18  PLAYGROUND 
DISCOVER CHILDREN’S WORLD 

เปิดโลกแห่งการเล่นของเด็กๆ

20  THE MOMENT IS NOW 
HOW TO HANDLE YOUR  

CHILDREN’S TEMPER TANTRUM? 

รับมือกับพายุอารมณ์ของลูก

22  ON THE MOVE 
ข่าวสารและกิจกรรม

EDITOR’S TALKCONTENTS

เทคโนโลยีกับชีวิต
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากข้ึน อยู่รายล้อมรอบตัวจนเราเคยชินและยอมรับมันเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึง่ของชวีติ กลายเป็นปัจจัยทีส่�าคญัต่อการด�ารงชพีไปเสยีแล้ว บางคนพึง่พาเทคโนโลยีมากกว่ามนษุย์

ด้วยกันเองเสยีด้วยซ�า้ บางครอบครัวใช้เทคโนโลยีเป็นพีเ่ลีย้งของลกูตัวน้อย แทนทีจ่ะเป็นอ้อมกอดจากพ่อแม่ 

ทกุอย่างมหีลายแง่มมุเสมอ มีด-ีมร้ีาย มปัีญหา-มีแก้ไข อย่าง “แสงสนี�า้เงนิ” ซึง่ปล่อยออกมาจาก

เทคโนโลยีทีเ่ราใช้ในชวีติประจ�าวนันัน้ส่งผลเสยีต่อสายตา แต่ถ้าเรารู้เท่าทนัก็สามารถป้องกันได้ ในคอลมัน์ 

“Trend” เราจะมาคยุเร่ืองนีก้นัค่ะ

Thai StemLife ฉบบันี ้ได้รับเกยีรตใิห้ไปเยือนบ้านของ “ดร.ภวูนาท คนุผลนิ และ คณุอลสิา พนัธุศักดิ”์ 

ได้เห็นภาพน่ารักของพ่อแม่หยอกล้อเล่นกับน้องพอลลูกชายวัย 4 เดือน และได้เปิดใจถึงการเลือกเก็บ 

สเตม็เซลล์ของลกูน้อยตัง้แต่แรกเกดิ เพราะเป็นหนึง่ในการวางแผนเลีย้งลกูน้อยให้เตบิโตอย่าง Good Living 

ลกูจะเตบิโตมามีคณุภาพ คณุพ่อคณุแม่ต้องใส่ใจทกุรายละเอยีด ความชอบ ความสนใจ แม้กระทัง่ 

การเล่น คอลมัน์ “Playground” ได้แนะน�าเทคนคิของการเล่นทีส่ามารถช่วยพฒันา EQ และ IQ ของลกู 

นอกจากเร่ืองของเจ้าตวัน้อยแล้ว เร่ืองของคณุแม่เองกส็�าคญัไม่แพ้กนันะคะ เหนือ่ย เพลยี ไม่สดชืน่ 

ร่างกายทรุดโทรม อย่ากงัวลใจค่ะ เรามีเคลด็ลบัดีๆ  ทีจ่ะเป็นตวัช่วยให้คณุแม่ 2018 กลบัมาสดชืน่ สวยสะพร่ัง 

อกีคร้ัง หลงัจากการคลอดลกูหรือจากการอดนอน เหนือ่ยกบัการดแูลเจ้าตวัน้อย

บทความ “Doctor’s Talk” เปิดงานวิจัยทางเลือกใหม่ของแพทย์ไทยกับงานวิจัยสเต็มเซลล์จากเลือด  

เพือ่การดแูลผู้ป่วยข้อเข่าเสือ่มโดยไม่ต้องผ่าตดั 

ยังมีอกีหลายบทความที ่Thai StemLife คดัสรรมาเพือ่เป็นประโยชน์กบัคณุผู้อ่าน หวงัเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะ

ช่วยเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์พร้อม หากคุณผู้อ่านมีเคล็ดลับดีๆ ประจ�าบ้าน สามารถเข้ามาพูดคุย 

แบ่งปันประสบการณ์ได้ทีเ่ฟซบุค๊แฟนเพจ Thai StemLife Family แล้วพบกนัฉบบัหน้าค่ะ 

บรรณาธิการบริหาร 

ไทย สเตมไลฟ์

LIFE AND TECHNOLOGY
Technology has become part of our daily life. A significant part it is. Some people even 

rely more on technology than human. Some parents use technology to babysit their 
children, instead of physical, warm hugs. 

Everything has two sides: good and bad. For example, ‘blue light’ emitted from the 
monitor or smartphone screens can harm your eyesight. It’s best to stay sharp and take 
proper precautions. Check out the column “Treand”.

THAI StemLife visited ‘Dr. Puwanart Kunpalin and Alisa Phanthusak’, the new parents 
who had just welcomed their 4-month son ‘Paul’ into the family. They shared their 
experience of making decision to have their son’s stem cells collected at birth as part of 
the ‘Good Living’ plan to raise the baby boy. 

To make sure your lovely children grow up as strong and smart, parents need to pay 
attention to every detail, such as their preferences, interests, and playing. Check out how 
playing can affect your children’s development in column “Playground”. 

It’s true that your children are always priorities, but don’t forget to take care of yourself. 
New mothers usually face fatigue and stress that often lead to physical decline. Here are 
some tips for every ‘mother 2018’ to get back in good shape, despite all mother duties 
and sleep deprivation. 

“Doctor’s Talk” is exploring the groundbreaking study that opens up the window for 
Thailand’s medical services with the option of using blood stem cells to treat knee 
osteoarthritis without a total knee replacement surgery. 

There are a lot more interesting articles that THAI StemLife thoroughly selected for 
you in hope that we can contribute to fulfill every family. If you have great family tips to 
share, please visit us on our Facebook Fan Page ‘Thai StemLife Family’. Stay tuned and 
see you on the next issue. Goodbye. 

 The editor
Thai StemLife
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INTERVIEW

THAI StemLife : ต้ังแต่มีลกูก�รใช้ชีวติและมมุมองต่อชีวติเปล่ียนไปอย่�งไร
คุณอั๋น : เปลี่ยนครับ คือเราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะ ที่ผ่านมานึกถึงตัวเองแต่ไม่เบียดเบียนใคร  

อยากกินอะไรกิน มีเวลาว่างไปเที่ยว ช็อปปิ้งข้าวของตัวเอง ผมกับคุณจ๋าเดินจับมือกันอยู่พอถึงตอน 

ช็อปปิ้งปล่อยมือกันเลย ต่างคนต่างช็อป ตอนนี้เร่ืองเกี่ยวกับตัวเองหายไป มีความสุขด้วยนะที่หายไป 

ประหยัดขึ้น เวลาเราไปช็อปปิ้งอยากไปแผนกเด็ก ไม่ได้ซื้อบ้าบอนะ ไปเดินดู มีอะไรที่ควรมีหรือเปล่า 

คุณจ๋า : หมอสมเจตน์ (นพ. สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์) เป็นเพื่อนกัน บอกชีวิตแกจะเปลี่ยน จ๋าก็คิด 

เราจะเปลี่ยนอะไรได้มาก เราท�างานเยอะ เป็นเจ้าของกิจการ เราจะลดไพรออริตี้นี้ไม่ได้ แต่ก็เปลี่ยนจริงๆ 

(หัวเราะ) ตอนนี้ความ100% ของเรากับลูกน้องลดลง เมื่อก่อนอธิบายหนึ่งถึงร้อย เดี๋ยวนี้อธิบายห้าสิบพอ 

ให้คิดเอง เราไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องให้นมลูก จ๋าลดดีเทลในการท�างานแล้วพยายามให้คนอื่นตัดสินใจ มั่นใจ

อนาคตไม่แน่นอนจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก 
เปิดใจครอบครัว ดร. ภูวนาท คุนผลิน และ คุณอลิสา 
พันธุศักดิ์ เลี้ยงลูกชายด้วยความพอดี

เสยีงหวัเราะคณู 3 จริงๆ ส�าหรับครอบครัวของ “ดร. ภวูนาท คุนผลนิ” (อัน๋) กับ  

“คุณอลิสา พันธุศักดิ์” (จ๋า) ที่ได้ลูกชาย “น้องพอล” มาเติมเต็มครอบครัวด้วย 

เสยีงหวัเราะอกีคน ถึงแม้จะเป็นคนท�างานแต่ทัง้คู่กจั็ดสรรเวลาเลีย้งดลูกูน้อยอย่างลงตวั 

และแย้มข่าวดีรอน้องพอลอายุครบขวบปีเตรียมมีลูกคนที่สองทันที เรียกได้ว่าเป็น 

คณุพ่อคณุแม่ทีเ่ตรียมความพร้อมส�าหรับลกูแบบ Good Living จริงๆ

คนอื่นมากข้ึน แต่ยังต้องดูงานประชุม นโยบาย 

ทิศทางที่จะไป เมื่อก่อนโรคจิตโทรหาลูกน้อง 

เตรียมเรื่องนี้หรือยัง ตามแล้วตามอีก

THAI StemLife : ว�งแผนอน�คตให้ลูกหรือ
แนวท�งก�รเลี้ยงลูกอย่�งไร

คุณอั๋น : มีคนส่งมา 150-180 อย่างที่ต้องซื้อ 

จนจะคลอดเราจึงชวนกันไปเดินงานแม่และเด็ก  

แต่ก็ไม่ได้ซื้อ เดินดูว่ามีอะไรบ้าง สิ่งที่ผมท�าไม่ผิด

คือไม่ซื้อของตามลิสต์ เพราะคร่ึงหนึ่งไม่ได้ใช้  

ก่อนคลอดสารพัดค�าขู่ ความหวังดีท�าให้แพนิก  

ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ตื่นเต้น วันแรกที่

พอลกลบับ้านร้องไห้ทัง้คนื พอเขาเงยีบเราล้มตัวนอน 

หวัยังไม่ถึงหมอนพอลร้องอกีแล้ว ตอนนัน้ผมหนัมอง

หน้าจ๋า กลัวเขาจะเป็นเบบี้บูม แต่ปรากฏว่าเขา

หัวเราะ คืนนั้นเขาสดชื่นก็เลยสดชื่นมาตลอด 

คุณจ๋า : เราอายุมากแล้ว จึงปล่อยวาง ปัญหา

ล้านแปดเจอมาหมดแล้ว อันนี้เล็กๆ จ๋ิวๆ ที่เรา 

สามารถเมเนจได้ อย่างวางแผนเร่ืองการเรียน 

คิดไว้บ้างแต่ไม่ซีเรียส

คุณอั๋น : ผมพร้อมเปลี่ยนแผน เราไม่รู้ว่าโตขึ้น

เขาอยากเป็นอะไร แต่ผมรู้สึกว่าภาษาเป็นเร่ือง

ส�าคัญ อยากให้เขาได้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

แต่แนวทางของผมกับจ๋าไม่ต่างกัน ถ้าจ๋ายืนยัน 

เอาอันนี้ผมก็ตาม แต่ถ้าผมยืนยันเขาก็ตามผม  

อยู่ที่เหตุผล เขาไม่มีแบบให้ลูกเข้าโรงเรียนแพงๆ  

จะได้ดูหรู เขาไม่มีเหตุผลบ๊องๆ แบบนั้น

คุณจ๋า : จ๋าไม่อยากให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองขาด

หรือเกิน เราไม่ได้แอนตี้แต่ไม่อยากเอาตรงนั้น 

เป็นแก่น อย่างครอบครัวจ๋าค่อยๆ สอนให้เรา 

ไม่รู้สึกขาดและไม่มีเกิน

THAI StemLife : เก็บสเต็มเซลล์น้องพอลเป็น
หนึ่งในก�รว�งแผนอน�คต

คุณอั๋น : ผมได้ยินเร่ืองสเต็มเซลล์จากเพื่อน 

อ่านบทความบ้าง บางคนบอกไม่จ�าเป็น สารพัด

เหตุผล มันเป็นสิ่งใหม่มากของโลกและของเรา 

หลักๆ ผมได้ข้อมูลจากคนไทย เวลาไปงานเจอ 

คุณหมอ เจอเพื่อนที่เขาท�างานเกี่ยวกับด้านนี้ หรือ

คนทีเ่ขาเกบ็สเต็มเซลล์ ผมรู้เร่ืองการเกบ็สเตม็เซลล์

มาเป็นสบิปีแล้ว แรกๆ ก็ถามราคา แพงไหม ท�าแล้ว

ได้อะไร คุ้มไหม เขาก็บอกว่าคุ้ม มันเป็นทางเลือก 

คุณจ๋า : เราคุยกันว่าจะเก็บสเต็มเซลล์ จ๋าว่า 

มีประโยชน์ ถ้าเราจะท�าอะไรแล้วมองอนาคตถ้ามี

ประโยชน์ท�าเลย ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา เหมือนจ๋าคิด

เร่ืองฝากไข่ตอนอายุ 39 ตอนนั้นยังไม่แต่งงาน  

จ๋าคิดว่าถ้าเราแต่งงานตอนอายุ 45 แล้วอยากมีลูก 

ถ้าเราอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงของลูกต้องเก็บไข่
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ตอนนั้น เป็นเร่ืองของสุขภาพ การเก็บสเต็มเซลล ์

ก็เช่นเดียวกัน จ๋าว่ามันเป็นกู๊ดลีฟวิ่ง

คณุอัน๋ : ผมว่าเป็นเร่ืองของการลงทนุอย่างหนึง่ 

อย่างเร่ืองเก็บไข่ในที่สุดก็ได้ใช้จริงๆ เช่นเดียวกัน 

กับเก็บสเต็มเซลล์ วิทยาการไปเร็วมาก สเต็มเซลล์

สามารถแก้ปัญหาได้เยอะมาก เหมือนเป็นการเพิ่ม

ออปชัน่ให้ชวีติ ในวนัทีเ่ราซือ้ออปชัน่นีไ้ด้ ในอนาคต

มันอาจได้ใช้ ยุคหนึ่งมีการซื้อประกันชีวิตก็อาจจะ

คล้ายกัน บางคนบอกไม่จ�าเป็น แต่ถ้าได้ใช้ล่ะ  

มันอาจช่วยได้แต่เราไม่มีตัวเลือกนี้เพราะไม่ได้เก็บ 

ไม่อยากให้เราต้องพูดว่า รู้อย่างนี้ก็เก็บสเต็มเซลล์

ในวันที่เรามีโอกาสดีกว่า

THAI StemLife : เหตุผลที่เลือกเก็บสเต็มเซลล์
กับ THAI StemLife 

คุณอั๋น : ตั้งแต่วางแผนมีลูกจ๋าบอกต้อง 

โรงพยาบาลเจตนนิ เพราะเพือ่นรอบตวัมีลกูทีน่ีห่มด 

พอจะเก็บสเต็มเซลล์ก็เก็บในเครือบริษัทของเขา  

ผมกรู้็สกึว่าโรงพยาบาลเจตนนิ ซคัเซส มีสตอร่ีเยอะ 

ผมก็ถามอันตรายกับเด็กไหม เจ็บไหม จะเก็บ 

ตอนไหน แล้วเราพบว่าการเก็บสเต็มเซลล์ไม่ได้

รบกวนการคลอด 

คุณจ๋า : ไม่วุ่นวายเลย แค่ก่อนคลอดเราโทร

บอกเขา หลังจากนั้นทางเซลก็โทรมาบอกว่า 

สเตม็เซลล์ใช้ได้แล้วนะคะ เอกสารเกบ็ยังไง คอืบอก

รายละเอียดทุกอย่าง ถ้าเราไม่เก็บเราเสียโอกาส 

ในอนาคตที่มองไม่เห็น เราวางแผนให้ลูกได้ใช้ชีวิต

ให้มีคุณภาพ

คุณอั๋น : ผมว่า THAI StemLife ท�างานเป็นระบบ

ระเบยีบชดัเจน ไม่วุน่วาย ในชัว่โมงแห่งความวุน่วาย

ตอนคลอด (เพราะต้องเก็บสเต็มเซลล์ในวันคลอด)

THAI StemLife : แนะนำ�ถึงพ่อแม่ที่กำ�ลังคิด
อย�กเก็บสเต็มเซลล์ของลูก 

คุณจ๋า : เวลาใครถามจ๋าก็บอกว่าเราใช้ที่ THAI 

StemLife มีอะไรให้ถาม THAI StemLife ได้ เราใช้

ไม่มีปัญหาอะไร ให้เบอร์คุยกับเซลเลย พอเราบอก

คนก็เชื่อ เพราะเขารู ้ว ่าเราช่างเลือก การเก็บ 

สเตม็เซลล์ถ้าท�าได้ท�าเลย อนันีม้ปีระโยชน์กับลูกเรา

ในอนาคต

คุณอั๋น : หลายๆ อย่างที่เพื่อนถามเวลาที่เขา

เตรียมตัวมีน้อง ไม่ใช่เขาอยากเหมือนเรา แต่เรา

ท�าการบ้านแล้ว เขาเชื่อในสิ่งที่ เราเลือกว ่าดี  

เหมือนเรา เ ลือกโรง เ รียนที่ ดีคือซื้ อสั งคมที่ดี 

ในโรงเรียน อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนเรื่องสุขภาพ

ของเขา การมีลูกเราต้องวางแผนตั้งแต่ต้น การเก็บ

สเต็มเซลล์ก็เป็นอีกหนึ่งเร่ืองที่น่าจะรวมไว้ในแผน 

เหมือนเราซื้อประกันสุขภาพให้ลูกก็เป็นส่วนหนึ่ง 

ของแผน ถ้าเราซื้อออปชั่นเพิ่มให้ความปลอดภัย

อนาคตของลูก และความสบายใจของเรา อยู่ใน

ขอบเขตเราดูแลไหวผมว่าก็ควรเก็บสเต็มเซลล์

THE FUTURE IS UNPREDICTABLE. 
CHOOSE THE BEST FOR YOUR CHILDREN. 
AN INTERVIEW WITH DR. PUWANART KUNPALIN  
AND ALISA PHANTHUSAK RAISING THEIR SON  
WITH SUFFICIENCY

With their newborn 4-month-old baby, “Paul”, the family of  
Dr. Puwanart “Un” Kunpalin and Alisa “Ja” Phanthusak is now fulfilled 
and gleeful. Despite of many responsibilities on both parents, they 
manage to allocate enough time to raise their son. They are also 
expecting another child the coming year when Paul turns a full year 
old. Un and Ja are more than prepared for their new responsibilities 
of raising their children with a ‘Good Living’ concept. 

THAI StemLife: Have your lifestyles and your attitudes towards living changed 
after having Paul?

Un: Yes. It’s not that I was selfish, but back then I only though about myself. I went 
to anywhere I wanted and ate anything I craved. Like when we both went shopping 
together, we even let go of our holding hands and split to shop separately. Now the 
‘me time’ is gone. That’s a good thing, though. I’m happier without it and even save 
more money. Now when we go shopping, the first thing we think about is the baby 
department to check out what we might need for our son. 
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Ja: Somjate (Dr. Somjate Manipalviratn) who is also my friend told me that my life was 
going to change a lot. I wasn’t sure what he meant because I had already been working 
hard. As the owner, I always gave my 100 percent to work and didn’t think it would be 
possible for me to take myself any farther away from work. But he insisted that it was 
definitely going to change. He’s right. (Laugh) Now I can’t give 100 percent to work anymore. 
I need to take a few steps back from work and trust in my staff that they can carry out the 
rest. I really need more time with my baby to breastfeed him. However, I can’t just leave 
everything to the staff. I still have to supervise to make sure everything goes as planned, 
attend meetings, set up policies and directions for the business. I used to be a control 
freak who kept nagging my staff all the time to make sure they didn’t miss a thing. 

THAI StemLife: How do you plan your baby’s future and how to raise him? 
Un: People told us what we needed to buy, like 150-180 things on the list. We went 

to a baby product fair and I’m glad I didn’t buy all the stuff we were told to. Half of them 
wouldn’t be used. All the warnings made us anxious. But I think there was nothing to it if 
we kept calm. On the first night Paul was taken home, he was crying nonstop. That was 
when I started to get anxious and afraid of him having ADHD. But then he stopped crying 
and laughed. He was laughing all night long. 

Ja: We’re old and experienced enough to know how to tackle with problems and to 
plan for his future. 

Un: The plans are not strict. I’m open for changes as no one knows what he’s going 
to become when he grows up. By any means, I believe that languages are vital. I want him 
to know English and Chinese. Both of us are kind of fair and open. We discuss and listen 
to each other’s opinions. When it’s rational to change our plans, we are fine with that. 
We’re not going to send him to a high-end school just to show off. We’re not that 
simple-minded. 

Ja: I don’t want him to feel that he has too much or lacks. It’s not always bad to give 
it all to your kids, but I myself was raised with balance. I never lacked or had too much. 

THAI StemLife: Is Paul’s Stem Cell Collection part of the plan?
Un: I’ve heard and read about stem cell collection. Some people think it’s not necessary. 

I know its concept is pretty new to most people. But I know many people who work in the 
medical field. When asked them if it’s worth the shot to pay for stem cell collection, they 
were positive and said it was totally worth it. It’s an alternative. 

Ja: We discussed about it and I was convinced that stem cell collection could be very 
useful in the future. I believe when money isn’t a factor, doing something to secure the 
future is never wrong. It’s like when I was 39 and thinking of freezing my eggs. I thought 
it would be useful if I later decided to have a child at 45 or so. Egg freezing would ensure 
my baby’s health. That was an investment for the future. Stem cell collection is exactly 
the same. It’s all for good living. 

Un: It’s actually an investment. The egg freezing is now useful. The same is going to 
happen with stem cell collection as the technology is advancing rapidly. More and more 
efforts are being put in developing the use of stem cells. Stem cells have a lot of potentials. 
It’s like an extra option to your life. It’s not going to hurt you to invest in such option. One 
day it may be very useful, and you may be filled with regret of not investing in it when you 
could. It’s better to be prepared for it than to regret when you can’t turn the clock. 

THAI StemLife: Why did you decide to 
have your son’s stem cells collected with 
THAI StemLife?

Un: Back when we planned to have a 
child, Ja insisted that we only go with 
Jetanin Hospital as all her friends gave birth 
here. And for stem cell collection, of course, 
we also trusted in the quality of Jetanin’s 
affiliates because Jetanin has a great 
reputation. I asked for information about 
stem cell collection process and found that 
it wasn’t going to interrupt the childbirth  
at all. 

Ja: It’s too risky not to invest for the 
possibility in the future of our son. 

Un: I think THAI StemLife has an 
excellent structure and available staff to 
ensure the success of the whole process.

Ja: It’s not hard at all. We just had to 
call the officers before giving birth. You will 
be informed when the stem cells are ready. 
They also help about the documents and 
other details. 

THAI StemLife: Would you like to give 
advice to other families about children’s 
stem cell collection?

Ja: When people ask me about it, I only 
recommend THAI StemLife because I took 
the program here and everything went 
smoothly. I also give them the contact of 
THAI StemLife salesperson, so they can ask 
for more details. People know that I’m a little 
picky and are likely to trust my words. Stem 
cell collection is the future. If the money is 
not your problem, there’s no reason not to 
do it.

Un: My friends often ask me about it 
too. They know that we would only go for 
the best thing after having done enough 
research. It’s like when you choose the best 
school for your children to guarantee a good 
society. Stem cell collection is also to 
guarantee their health in the future. When 
you’re looking for the best things for your 
children, stem cell collection should be 
included in your plan too. It may potentially 
become the best decision in the future. If 
it’s not too much out of your reach, you 
should consider it. 
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“IF IT’S NOT TOO MUCH OUT OF YOUR 
REACH, YOU SHOULD CONSIDER IT.”
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แสงสีน�้ำเงิน   
ภัยเงียบยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ปัจจุบนัเราพึง่พาเทคโนโลยีในชวีติประจ�าวนัมากข้ึน 

นอกเหนือจากการท�างานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว  

ในช่วงเวลาอืน่ๆ เรากแ็ทบจะไม่ยอมห่าง ยอมวางโทรศัพท์

มือถือกันเลยทีเดียว และในเทคโนโลยีต่างๆ ที่อ�านวย

ความสะดวกให้เรานั้นมีภัยเงียบซ่อนอยู่ สิ่งนั้นเรียกว่า 

“แสงสนี�ำ้เงนิ”

แสงสนี�า้เงนิมคีวามยาวคลืน่ค่อนข้างสัน้แต่มคีวามถ่ีสงู 

สามารถจ�าแนกแสงสนี�า้เงนิออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

“แสงน�า้เงนิอมเขียว” หรือทีเ่รียกว่า “แสงดี” ช่วยเร่ือง 

การมองเห็นสีน�้าเงินหรือฟ้าให้ชัดเจน ช่วยปรับอารมณ์ 

และท�าให้ร่างกายตื่นตัว ส่วนอีกตัวคือ “แสงสีน�้าเงิน 

อมม่วง” ซึง่เป็นอนัตรายต่อดวงตา หากได้รับเป็นเวลานาน

จะเสี่ยงต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อม แสงสีน�้าเงินมีอยู่

ทกุหนแห่ง ไม่ว่าจะด้านในหรือภายนอกอาคาร แสงจาก

ภายนอกอย่างแสงอาทติย์ ทีน่อกจากจะปล่อยแสงยูวแีล้ว

ยังมีแสงสีน�้าเงินพ่วงมาด้วย แสงภายในอาคารต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ คอมพวิเตอร์ หรือจอโทรทศัน์

ใครเสี่ยงต่อแสงสีน�้าเงิน
ไม่ใช่แค่คนท�างานออฟฟิศเท่านั้นที่มีความเสี่ยง  

หากยังรวมถึงคนทั่วไปและผู้สูงวัยที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

ท�างานและพักผ่อน เช่น เกมในมือถือ แชตกับเพื่อน  

เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงการนั่งดูละครหลังข่าว 

หน้าทวีเีป็นประจ�าก็ล้วนท�าลายดวงตาได้โดยตรง

ผลเสียจากการรับแสงสีน�้าเงิน
จะเกดิอะไรข้ึนเมือ่ร่างกายได้รับแสงสนี�า้เงนิเป็นเวลานาน เร่ิมตัง้แต่ระดบัปฐมภูมิ 

อย่างการทีรู้่สกึว่าดวงตาเมือ่ยล้า ไม่สบายตา หลงัจ้องหน้าคอมพวิเตอร์หรือโทรศัพท์

มือถือเป็นเวลานาน เร่ือยไปถึงการเสียหายข้ันรุนแรงอย่างการท�าลายเซลล์ของ 

จอประสาทตา ส่งผลให้จอประสาทตาเสือ่ม ไม่สามารถรับภาพได้ ลองสงัเกตตัวเอง 

ดวู่าถ้าหากเร่ิมมองเหน็ภาพไม่ชดั เบลอ พร่ามวั เหน็เส้นตรงบดิเบีย้วไป มองหน้าเพือ่น

แล้วเห็นรอบด้านชัดแต่ใบหน้าของเพ่ือนกลับเบลอไม่โฟกัส หรือเวลาอ่านหนังสือ 

ต้องหันศีรษะมากข้ึนหรือเปล่า เพราะอาจเป็นไปได้ว่าประสาทตาบางส่วนได้เบลอ 

ไปแล้ว ท�าให้ต้องหนัหน้าช่วย 

หากมีอาการอย่างนี้น่าเป็นห่วง เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจถึงข้ันมองไม่เห็น  

เหมอืนคนตาบอด ความน่ากลวัของโรคนีค้อื เมือ่เกดิข้ึนแล้วไม่สามารถรักษาหรือบ�าบดั

ให้ดข้ึีนได้ ดงันัน้หนทางทีด่ทีีส่ดุคอื เราควรป้องกนัดวงตาต้ังแต่วนันี ้ แทนทีจ่ะรอ 

ให้เกิดปัญหาแล้วค่อยคดิหาทางแก้

ปกป้องสายตาจากแสงสีน�้าเงิน
ดร.มายูม ิฟาง ส�าเร็จการศึกษาในสาขาทศันมาตรศาสตร์ (ศึกษาเก่ียวกับดวงตา

โดยเฉพาะ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�าว่าสามารถท�าได้สองวธีิคอื 1.หาฟิลเตอร์

กรองแสงมาใช้กรองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ 2.ป้องกันได้รัดกุมกว่านั้นคือ 

การสวมใส่แว่นสายตาทีมี่เลนส์พเิศษ สามารถกรองแสงสนี�า้เงินได้เกือบ 100 %

อย่าลืมว่าเราต้องเผชิญกับแสงสีน�้าเงินทั้งในและนอกอาคาร การป้องกันควร

ครอบคลมุทีส่ดุ ควรหาเลนส์ทีก่รองแสงด้วยการโค้ตต้ิงบนตัวเลนส์ ทีเ่หมาะส�าหรับ 

ผู้ใช้อปุกรณ์ดจิิทลัโดยเฉพาะ ข้อดขีองเลนส์ชนดินีค้อืสามารถกรองแสงสนี�า้เงินทีไ่ม่ดี 

ไม่ให้เข้าสูด่วงตาของเรา แต่สามารถปล่อยให้แสงสนี�า้เงนิทีด่ผ่ีานเข้ามาได้
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แสงสีน�้ำเงิน   
ภัยเงียบยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ปัจจุบนัเราพึง่พาเทคโนโลยีในชวีติประจ�าวนัมากข้ึน 

นอกเหนือจากการท�างานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว  

ในช่วงเวลาอืน่ๆ เรากแ็ทบจะไม่ยอมห่าง ยอมวางโทรศัพท์

มือถือกันเลยทีเดียว และในเทคโนโลยีต่างๆ ที่อ�านวย

ความสะดวกให้เรานั้นมีภัยเงียบซ่อนอยู่ สิ่งนั้นเรียกว่า 

“แสงสนี�ำ้เงนิ”

แสงสนี�า้เงนิมคีวามยาวคลืน่ค่อนข้างสัน้แต่มคีวามถ่ีสงู 

สามารถจ�าแนกแสงสนี�า้เงนิออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

“แสงน�า้เงนิอมเขียว” หรือทีเ่รียกว่า “แสงด”ี ช่วยเร่ือง 

การมองเห็นสีน�้าเงินหรือฟ้าให้ชัดเจน ช่วยปรับอารมณ์ 

และท�าให้ร่างกายตื่นตัว ส่วนอีกตัวคือ “แสงสีน�้าเงิน 

อมม่วง” ซึง่เป็นอนัตรายต่อดวงตา หากได้รับเป็นเวลานาน

จะเสี่ยงต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อม แสงสีน�้าเงินมีอยู่

ทกุหนแห่ง ไม่ว่าจะด้านในหรือภายนอกอาคาร แสงจาก

ภายนอกอย่างแสงอาทติย์ ทีน่อกจากจะปล่อยแสงยูวแีล้ว

ยังมีแสงสีน�้าเงินพ่วงมาด้วย แสงภายในอาคารต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ คอมพวิเตอร์ หรือจอโทรทศัน์

ใครเสี่ยงต่อแสงสีน�้าเงิน
ไม่ใช่แค่คนท�างานออฟฟิศเท่านั้นที่มีความเสี่ยง  

หากยังรวมถึงคนทั่วไปและผู้สูงวัยที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

ท�างานและพักผ่อน เช่น เกมในมือถือ แชตกับเพื่อน  

เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงการนั่งดูละครหลังข่าว 

หน้าทวีเีป็นประจ�ากล้็วนท�าลายดวงตาได้โดยตรง

ผลเสียจากการรับแสงสีน�้าเงิน
จะเกดิอะไรข้ึนเมือ่ร่างกายได้รับแสงสนี�า้เงนิเป็นเวลานาน เริม่ตัง้แต่ระดบัปฐมภูมิ 

อย่างการทีรู้่สกึว่าดวงตาเมือ่ยล้า ไม่สบายตา หลงัจ้องหน้าคอมพวิเตอร์หรือโทรศัพท์

มือถือเป็นเวลานาน เร่ือยไปถึงการเสียหายข้ันรุนแรงอย่างการท�าลายเซลล์ของ 

จอประสาทตา ส่งผลให้จอประสาทตาเสือ่ม ไม่สามารถรับภาพได้ ลองสงัเกตตัวเอง 

ดวู่าถ้าหากเร่ิมมองเหน็ภาพไม่ชดั เบลอ พร่ามวั เหน็เส้นตรงบดิเบีย้วไป มองหน้าเพือ่น

แล้วเห็นรอบด้านชัดแต่ใบหน้าของเพื่อนกลับเบลอไม่โฟกัส หรือเวลาอ่านหนังสือ 

ต้องหันศีรษะมากข้ึนหรือเปล่า เพราะอาจเป็นไปได้ว่าประสาทตาบางส่วนได้เบลอ 

ไปแล้ว ท�าให้ต้องหนัหน้าช่วย 

หากมีอาการอย่างนี้น่าเป็นห่วง เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจถึงข้ันมองไม่เห็น  

เหมอืนคนตาบอด ความน่ากลวัของโรคนีค้อื เมือ่เกดิข้ึนแล้วไม่สามารถรักษาหรือบ�าบดั

ให้ดข้ึีนได้ ดงันัน้หนทางทีด่ทีีส่ดุคอื เราควรป้องกนัดวงตาตัง้แต่วนันี ้ แทนทีจ่ะรอ 

ให้เกิดปัญหาแล้วค่อยคดิหาทางแก้

ปกป้องสายตาจากแสงสีน�้าเงิน
ดร.มายูม ิฟาง ส�าเร็จการศึกษาในสาขาทศันมาตรศาสตร์ (ศึกษาเก่ียวกับดวงตา

โดยเฉพาะ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�าว่าสามารถท�าได้สองวธีิคอื 1.หาฟิลเตอร์

กรองแสงมาใช้กรองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ 2.ป้องกันได้รัดกุมกว่านั้นคือ 

การสวมใส่แว่นสายตาทีมี่เลนส์พเิศษ สามารถกรองแสงสนี�า้เงินได้เกือบ 100 %

อย่าลืมว่าเราต้องเผชิญกับแสงสีน�้าเงินทั้งในและนอกอาคาร การป้องกันควร

ครอบคลมุทีส่ดุ ควรหาเลนส์ทีก่รองแสงด้วยการโค้ตติง้บนตัวเลนส์ ทีเ่หมาะส�าหรับ 

ผู้ใช้อปุกรณ์ดจิิทลัโดยเฉพาะ ข้อดขีองเลนส์ชนดินีค้อืสามารถกรองแสงสนี�า้เงินทีไ่ม่ดี 

ไม่ให้เข้าสูด่วงตาของเรา แต่สามารถปล่อยให้แสงสนี�า้เงินทีด่ผ่ีานเข้ามาได้
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It’s undeniable that we heavily rely on modern 
technology and digital devices. Not only while working, 
we are bound to use our digital devices all the time. 
Most people do not realize that in our super versatile 
smartphones and tablets lies a subtle threat called  
“blue light”. 

Blue light has a relatively short wavelength and a 
high frequency. There are two types of blue light on the 
visible light spectrum – Beneficial Blue Light (or blue-
turquoise light) that helps regulate the Circadian sleep/
wake cycle and is essential to pupil function and 
physical and emotional health, and Harmful Blue Light 
(or blue-violet light) that leads to increased risk of 
developing age-related macular degeneration (AMD1). 

Blue light is virtually everywhere – indoors and out: 
computer screens, tablets, smart phones, gaming 
devices, LED TVs & LED lights, fluorescent lights, and 
of course from the sun. 

Who is at risk?
Apart from office workers who are directly at risk, 

everyone, especially older people who use digital 
devices such as smartphones regularly to play games, 
chat, use social media networks, as well as watching 
TV shows are at risk of eye impair. 

BLUE LIGHT, A SILENT KILLER 
OF THE SOCIAL NETWORK ERA 

Danger of Blue Light
What happens when you are exposed to blue light for a long period of 

time? The symptoms may start as subtly as sore eyes after a long session of 
smartphone use, to severe damage to the retinas or blindness. 

If you notice that you are having blurred or distorted eyesight, misfocusing 
on the background but not on the fore objects or must turn or tilt your head 
more while reading, these could be signs of AMD.

If left untreated, these symptoms may develop into blindness, which is 
impossible to reverse. The best thing you can do is to start taking care of your 
eyes before such problems happen.

Protect Your Eyes from Blue Light 
Dr. Mayumi Fang, an optometrist (eye care professional) graduated from 

the USA, suggests that there are two possible ways to protect yourself from 
blue light: 1) Use blue light filter film on your device screens; and, more 
effectively, 2) Wear blue light protecting glasses that can screen almost 100% 
blue light.

Bear in mind that blue light is everywhere, not only on your smartphones. 
The most effective way to protect yourself from blue light is to use coated lens 
glasses designed specifically for digital device users that are capable of 
screening Harmful Blue Light while let pass the Beneficial Blue Light at the 
same time. 

ควำมน่ำกลัวของโรคนี้
คือเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

ไม่สำมำรถรักษำหรือ
บ�ำบัดให้ดีขึ้นได้

P8-9 Trend_final.indd   9 1/11/2561 BE   13:39
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DOCTOR’S TALK

ฉบบัทีแ่ล้วเราได้พดูคยุกับคณุหมอธนาเกีย่วกับการสงัเกตอาการ ปัจจัยเสีย่ง  

ของโรคข้อเข่าเสือ่มกันไปแล้ว ในฉบบันีเ้ราจะมาพดูคยุถึงรายละเอยีดวธีิการดแูล

ข้อเข่าเสื่อมที่น่าสนใจกันค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันมีทางเลือกที่มากกว่าแค่การ 

รับประทานยาหรือการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่า ตวัอย่างเช่น งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั

การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยการใช้เซลล์ต้นก�าเนิดจากเลือด เพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถหายจากอาการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่า ทีค่ณุหมอและ

ทมีใช้เวลาถึง 8 ปี ในการศึกษาทดลองนัน่เองค่ะ

ทางเลือกใหม่ของแพทย์ไทย กับงาน 
วิจัยสเต็มเซลล์จากเลือดเพ่ือการดูแล 
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด

TSL :ในประเทศไทยเริ่มนำ�เซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กเลือดม�ใช้ดูแลข้อเข่�เสื่อมตั้งแต่เมื่อไหร่ 
คุณหมอและทีมใช้เวล�ทำ�ก�รวิจัยเรื่องนี้น�นแค่ไหนคะ?

คุณหมอ : ในประเทศไทยได้มีการน�าเซลล์ต้นก�าเนิดไปใช้ในหลายๆ รูปแบบ เพื่อเป็น 

ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย แต่ผลที่ได้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากการฉีดเฉพาะเซลล์ 

ต้นก�าเนิดนั้นอาจจะท�าให้หายปวดจริง เพราะเป็นการลดการอักเสบเท่านั้น แต่ไม่มีการศึกษา

ยืนยันว่าสามารถสร้างกระดูกอ่อนข้ึนมาได้จริงหรือไม่ ทั้งด้านความปลอดภัยในระยะยาว 

ที่เกี่ยวกับชนิดของเซลล์ต้นก�าเนิดที่ใช้ การวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญเพื่อสร้างนวัตกรรมการดูแล

ใหม่ๆ แห่งอนาคต

ซึง่การวจัิยนีเ้ป็นการศึกษาเกีย่วกับการน�าเซลล์ต้นก�าเนดิจากเลอืดมาใช้อย่างไร เพือ่ดแูล

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบเดิมแล้ว 

ไม่ได้ผล คุณหมอและทีมใช้เวลาในการวิจัยถึง 8 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จากการอนุมัติของ

แพทยสภา และแบ่งระยะการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่หนึ่ง : การศึกษาด้านความปลอดภัย เพื่อให้รู้ว่าไม่อันตราย สามารถน�ามาใช้ 

ในการรักษาได้จริง ซึง่นบัเป็นงานวจัิยในด้านนีช้ิน้แรกของประเทศ และได้ลงตพีมิพ์ในวารสาร

จดหมายเหตุทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และยงัคงติดตาม

อาการของผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน

ระยะทีส่อง : ศึกษาระดบัวทิยาศาสตร์ชัน้สูงเชงิลกึ เป็นการศึกษาการแสดงออกของเซลล์

ต้นก�าเนิดจากเลือด เพื่อดูว่าในสภาวะใดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างเซลล์กระดูก โดยใช้

แนวคิดของหลักวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน (Cartilage Tissue Engineering) ซึ่งเป็นการศกึษา

เก่ียวกับการนับจ�านวนเซลล์ การแสดงออกทางพันธุกรรม และภาพจากกล้องอิเล็คตรอน 

ไมโคร สโคป พบว่าการใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อร่วมกับเกล็ดเลือดที่เหมาะสมนั้นเป็นวิธีเหมาะสม

ทีส่ดุ ซึง่การศึกษาในข้ันตอนนี ้ได้ถูกน�าไปตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ Musculoskeletal Surgery 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ด้วยนะครับ

ระยะที่สาม : การดูแลในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่รักษาด้วยวิธี

อนุรักษ์นิยมไม่ได้ผล หรือเรียกว่า “การลดอุบัติการณ์การท�า 

ข้อเข่าเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการรักษาโดยเซลล์ต้นก�าเนิด

จากเลือดของผู้ป่วย ร่วมกับน�้าเลี้ยงข้อเข่าเทียมและเกล็ดเลือด

เข้มข้น”

การศึกษาในระยะนี้ จะเปรียบเทียบการดูแลข้อเข่าเสื่อม 

ทีไ่ม่ได้ผลจากการรักษาแบบอนรัุกษ์นยิม ซึง่ในการรักษามาตรฐาน

นั้นจ�าเป็นต้องท�าการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม (Failure of Conservative 

Treatment) จ�านวน 20 ราย ทีมวิจัยของเราได้ท�าการแบ่งผู้ป่วย

ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน อายุเฉลี่ยคือ 50-60 ปี

กลุ่มที่ 1 : ท�ำกำรรักษำด้วยกำรใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดจำกเลือด 

ร่วมกับน�้ำเลี้ยงข้อเทียมและเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น

กลุม่ที ่2 : ใช้เซลล์ต้นก�ำเนดิจำกเลอืด ร่วมกบัน�ำ้เลีย้งข้อเทยีม

กลุ่มที่ 3 : ใช้เฉพำะน�้ำเลี้ยงข้อเทียม

ผู้ป่วยในแต่ละกลุม่จะได้รับการฉีดทัง้หมด 3 คร้ัง โดยแบ่งฉีด

อาทิตย์ละ 1 คร้ัง และท�าการติดตามการรักษาตามระยะเวลา  

0, 1, 6, 12 เดือน หลังจากที่ได้ท�าการทดลองพบว่า ผลการรักษา

ในกลุ่มที่ 1 นั้น มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งด้านอาการปวด  

การท�างานของเข่า คุณภาพชีวิต และการชะลอการผ่าตัดของ 

ข้อเข่าเสือ่ม ซึง่งานวจัิยในระยะนีไ้ด้ลงตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ 

Stem Cells International ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เช่นกัน 

TSL :หลังจ�กก�รวิจัยระยะที่ 3 มีผู้ป่วยโรคข้อเข่�เสื่อมที่ได้
รับก�รดูแลจนอ�ก�รดีขึ้นได้ และไม่จำ�เป็นต้องใส่ข้อเข่�เทียม
จำ�นวนกี่เปอร์เซ็นต์คะ?

คณุหมอ : หลงัจากเราได้ท�าการวจัิยกพ็บว่าผู้ป่วยใน กลุม่ที ่1 

ที่ใช้เซลล์ต้นก�าเนิดจากเลือดร่วมกับเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น 

สามารถชะลอการผ่าตดัได้ดทีีส่ดุ นัน่คอืภายใน 1 ปี ไม่ต้องท�าการ

ผ่าตัด และมีการเพิ่มการท�างานข้อเข่าที่ดีข้ึนจากการท�าการ

ประเมิน WOMAC EQ5D อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งยังปลอดภัยไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน แต่ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 3 ที่ใช้เฉพาะน�้าเลี้ยงข้อเทียม 

อย่างเดียวนั้น มีโอกาสท�าผ่าตัดจ�านวน 3 ราย จาก 20 ราย  

คิดเป็น 15% ติดตามการรักษาที่ 12 เดือน เช่นเดียวกัน 

TSL :ห�กผู้ป่วยข้อเข่�เสื่อมได้รับก�รดูแลฟื้นฟูช้�กว่�ที่ควร 
จะมีผลอย่�งไรบ้�ง?

คณุหมอ : ส�าหรับข้อเข่าทีม่อีาการปวดและไม่ได้รับการรักษา 

จะค่อยๆ เสื่อมมากขึ้น จนกระทั่งหมดไป ท�าให้ไม่สามารถเดินได้ 

ทั้งยังมีอาการปวดมากข้ึน รวมทั้งผลกระทบของการรับประทาน

ยาแก้ปวดแก้อกัเสบระยะยาว จะท�าให้มีผลต่อกระเพาะและหวัใจ 

อกีทัง้การเดนิทีไ่ม่ถนดักอ็าจจะเพิม่โอกาสการล้มและท�าให้กระดกู

หักได้

TSL :สำ�หรับผู้ที่มีคว�มเสี่ยง คุณหมอแนะนำ�ให้ดูแลตัวเอง
อย่�งไรบ้�งคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคข้อเข่�เสื่อมได้ใน
อน�คต?

คุณหมอ : การดูแลตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับ เพียงแค่

สนใจ ใส่ใจสุขภาพ ออกก�าลังกายเข่าเสมอๆ และถ้ามีข้อสงสัย

ให้พบแพทย์ทันทีครับ

ขอขอบคุณ พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำารวจ และรองประธานฝ่ายบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิก แห่งประเทศไทย 
พร้อมทีมวิจัย นพ.อุกฤษ ฉวีวรรณากร, พญ.วรัชยา สุธีโสภณ และ Dr.Konstantinos I. Papadopoulos 
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TSL: When did blood stem cells begin to see more use 
in knee osteoarthritis treatment in Thailand? How long 
did it take you to complete the research?

Dr. Thana: Stem cells are widely used in several ways 
in Thailand as an alternative treatment. However, the 
results are arguable because stem cell injections may 
alleviate the pain by curing inflammation, but there are no 
studies that confirm the regeneration of the cartilage. 
There are also concerns about the long-term safetyrelated 
to the type of stem cells used in treatment. That was why 
we deemed it was necessary to conduct such study to 
make ways for new medical innovations in the future. 

This research examined how blood stem cells can be 
utilized to treat knee osteoarthritis most effectively for 
patients whom conventional techniques failed to treat.  
It took the doctor and his team 8 years, since 2010 after 
obtaining the approval from The Medical Council of 
Thailand. The research is divided into 3 stages: 

Stage 1: Studying of safety level to ensure the 
effectiveness and harmlessness of the technique.  
This was considered the first research in this field in 
Thailand. The research was later published in the 
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF 
THAILAND, May issue of 2012. The sample patients  
have been monitored until now. 

Stage 2: In-depth scientific study. The stem cell 
dominance is examined to figure out the ideal condition 
for developing bone cells, based on the concepts of 
cartilage tissue engineering, a field of study that focuses 
on cell count, dominance, and electron microscope 
photography. It was found that the ideal condition can be 
achieved by the combination of the cartilage tissue 
engineering techniques and peripheral blood. This stage 
of the study was featured in the internationally published 
journal ‘Musculoskeletal Surgery’ in May 2012. 

Stage 3: Treatments for patients whom conventional treatments failed to 
treat, called “Avoidance of Total Knee Arthroplasty in Early Osteoarthritis of the 
Knee with Intra Articular Implantation of Autologous Activated Peripheral Blood 
Stem Cells versus Hyaluronic Acid: A Randomized Controlled Trial with Differential 
Effects of Growth Factor Addition”

In this stage, patients who have experienced failure of conservative treatment 
are divided into 3 groups, 20 persons each. The average age is 50-60 years. 

Group 1 : Treated with autologous activated peripheral blood stem cells, 
hyaluronic acid, and peripheral blood;

Group 2 : Treated with autologous activated peripheral blood stem cells and 
hyaluronic acid;

Group 3 : Treated with only hyaluronic acid.
Each group is given a total of 3 injections, one injection per week. The samples 

are followed up to check the results in 0th, 1st, 6th, and 12th month. Group 1 
shows the most effectiveness with relieved pain, improved knee functions, better 
quality of life, and less necessity to undergo a total knee replacement. This research 
was featured in the international journal ‘Stem Cells International’ in May 2017. 

TSL: After Stage 3, how many patients had their condition improved to the 
point they no longer need a total knee surgery?

Dr. Thana: We found that the patients in Group 1 who were treated with stem 
cells and peripheral blood see the best results. They do not need a total knee 
surgery in one year. Their knee functions improved significantly, based on the 
WOMAC EQ5D assessment. There are no complications, which means it’s 
completely safe. But 3 of the patients in Group, or 15% of all samples, who were 
treated with only hyaluronic acid have a possibility to undergo a total knee surgery 
in one year. 

TSL: What happens if a patient receives late treatment? 
Dr. Thana: Knee osteoarthritis, when left untreated, will continue to wear and 

tear until depletion. To that point the patient will be unable to walk, suffer sharp 
pain, and may also be affected by the side-effects of continuously taking painkillers 
and anti-inflammatory medicine, which can damage the stomach and heart. Losing 
balance due to the condition can also lead to falling and bone breakage. 

TSL: Do you have any suggestions for people who are at risks of developing 
knee osteoarthritis to prevent it? 

Dr. Thana: Taking good care of yourself is the key. You need to be conscious 
about your health and take up proper exercises that won’t damage the knees. In 
case of any signs, please consult with a doctor. 

A NEW ALTERNATIVE, UTILIZING STEM CELL FROM BLOOD 
TO TREAT KNEE OSTEOARTHRITIS WITHOUT SURGERY

Last issue we talked to Dr. Thana about  
how to notice the basic symptoms of knee 
osteoarthritis. In this issue, we are going to cover 
more details about knee osteoarthritis and how 
to treat it. Today, there are more options for knee 
osteoarthritis patients than taking medicine or a 
total knee replacement. The new study suggests 
using stem cells drawn from the patient’s blood 
to treat the disease without a surgery, thanks to 
the 8 years of efforts and hard work by Dr. Thana 
and his team. 

Special thanks to: Pol.Maj.Dr. Thana Thurajane, Vice-Surgeon General of the Police General Hospital and Vice-Executive of Thai Osteoporosis Foundation (TOPF),  
et al.: Dr. Ukrit Chaweewannakorn, Dr. Warachaya  Sutheesophon, and Dr.Konstantinos I. Papadopoulos
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STEM CELL UPDATE

นักเศรษฐศาสตร์ชั้นน�าส่วนมากมักตั้งค�าถามถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าว่าแพทย์มักเสนอให ้

ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตดับ่อยจนเกนิไป หรือบางคร้ังกด่็วนตดัสนิให้ผู้ป่วยผ่าตัดเปลีย่นข้อเข่าเร็วเกินไป 

โดยทีผู้่ป่วยเองยังไม่ได้ลองรักษาด้วยวธีิการอืน่ๆ นานพอจนมัน่ใจได้ว่าต้องผ่าเท่านัน้ 

จ�าเป็นไหม 
กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ลองคดิด ูหากคุณมอีาการเจ็บปวดทีเ่ข่าจนเดนิ

ไม่ได้ ไม่ว่าจะเดนิข้ึนบนัได เดนิเล่นในสวนสาธารณะ 

เดินซื้อของในห้าง ไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนๆ จ๊อกกิ้ง

ริมทะเลสาบ หิว้ของกินจากซเูปอร์มาร์เกต็กลบับ้าน 

เล่นไล่จับกับลูกๆ หลานๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนอันตรธาน

หายไปจากชีวิต จริงอยู่ว่าอาการเจ็บเข่าไม่ได้ท�าให้

ถึงแก่ชีวิต แต่คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร

เม่ือเข่าทั้งสองข้างใช้การไม่ได้? หลายต่อหลายคน

ที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมมักเห็นว่าการผ่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่า เป็นตัวเลือกเดียวที่พึงมี ไม่ใช่เร่ือง

แปลกทีค่นเราจะคดิว่าเมือ่เข่าเสือ่ม เรากค็วรเปลีย่น

อะไหล่ โดยใช้ข้อเข่าเทียมแทน ท�าให้การผ่าตัด 

ดังกล่าวนับเป็นการผ่าตัดราคาแพงที่มีผู ้เข้ารับ 

การผ ่าตัดมากที่สุดอย ่างหนึ่ง โดยเฉพาะใน

สหรัฐอเมริกา แต่นักเศรษฐศาสตร ์ชั้นน�ามัก 

ต้ังค�าถามถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าว ่าแพทย์ 

มักเสนอให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดบ่อยจนเกินไป 

หรือบางคร้ังก็ด่วนตัดสินให้ผู ้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน 

ข้อเข่าเร็วเกินไปโดยที่ผู้ป่วยเองยังไม่ได้ลองรักษา

ด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อรักษาข้อเข่าให้กลับมาใช้งาน 

ได้ดงัเดมิ และถึงแม้จะเข้ารับการผ่าตดัแล้ว กไ็ม่ใช่ว่า 

การผ่าตดัจะประสบความส�าเร็จทกุคร้ัง ผู้ป่วยหลายคน 

ยังคงต้องทนทรมานกับอาการทีไ่ม่ได้ต่างไปจากตอน

ก่อนผ่าเสยีด้วยซ�า้ และทีน่่าวติกย่ิงกว่านัน้คอืจ�านวน

ผู้ป่วยอายุน้อยทีเ่ข้ารับการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่าเทยีม

มีจ�านวนมากข้ึน ย่ิงหมายถึงผู้ป่วยมีโอกาสจะต้อง

เข้ารับการผ่าตัดซ�้าในอนาคต ซึ่งทั้งยุ่งยากขึ้นและ

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ศัลยแพทย์บางคน

อาจให้ผู้ป่วยอายุน้อยประวิงเวลาการเข้ารับการ

ผ่าตัดข้อเข่าไปให้นานเท่าสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ หากคณุ

จะมีชีวิตอยู่ได้อีกสัก 30 ปี การเข้ารับผ่าตัดขณะที่

ยังอายุน้อยจะหมายถึงการที่จะต้องเข้ารับผ่าตัดซ�้า

อีกคร้ังอย่างเลี่ยงมิได้ เป็นค�ากล่าวของ นพ.ธนา  

ธุระเจน แพทย์ผู้เชีย่วชาญด้านกระดกูมากทีส่ดุผู้หนึง่

ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้จัดท�างานวิจัยที่ก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญในวงการศึกษา 

โรคข้อเข่าเสื่อมถึงสามงานวิจัย นพ.ธนาเสริมว่า  

นบัจากจ�านวนผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตดัเปลีย่นข้อเข่า

เทียมเกือบ 50,000 คน ร้อยละ 10.3 จ�าเป็นต้อง 

เข้ารับการผ่าตัดซ�้าภายในระยะเวลา 20 ปี (1) แม้ใน

ปัจจุบันอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียมจะมีอายุ

ยาวนานข้ึนกว่าในอดตี เนือ่งจากเทคโนโลยีด้านวสัดุ

และเทคนิคการผ่าตัดที่ก้าวหน้ามากข้ึน อย่างไร

ก็ตามค�าถามก็คือ การผ่าตัดดังกล่าวมีความจ�าเป็น

จริงๆ หรือ? โดยเฉพาะการผ่าตดัในผู้ป่วยอายุน้อย? 

วงการแพทย์ได้ให้โอกาสผู้ป่วยได้ทดลองรับการ

รักษาทางเลือกอื่นๆ จนครบแล้วหรือยัง ก่อนที่ 

จะสั่งผ่าตัด? ผู้ป่วยเองได้รับทราบถึงความเสี่ยง 

และความจ�าเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดซ�้าอีก 

ในอนาคตหากข้อเข่าเทียมหมดอายุการใช้งาน?  

ผู้ป่วยมีความคาดหวังเกินจริงต่อการผ่าตัดเพราะ 

คิดว่าการผ่าตัดนี้จะท�าให้อาการที่เป็นอยู ่หาย 

เป็นปลิดทิ้งราวอัศจรรย์ หรือหมอและโรงพยาบาล

เองที่เห็นแก่เงินจนยอมท�าการผ่าตัดตามใจผู้ป่วย? 

นพ.ธนาน�าผลการศึกษาฉบับหนึ่งมาศึกษา ซึ่งเป็น 

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจ�านวน 205 ราย  

ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า มีเพียงร้อยละ 44 

(ซึ่งน้อยกว่าคร่ึงเสียด้วยซ�้า) ที่ผ่านการผ่าตัดด้วย

เกณฑ์ “เหมาะสม” อีกร้อยละ 34.3 อยู่ในเกณฑ์  

“ไม่เหมาะสม” ส่วนที่เหลืออยู่ในเกณฑ์ “ยังไม่

สามารถสรุปได้” (2) 

ผู ้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดข้ันรุนแรง ข้อเข่า 

แทบจะไม่สามารถใช้งานได้ คอืกลุม่ผู้ป่วยทีจ่ะได้รับ

ประโยชน์มากที่สุดจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  

ซึง่ประเดน็ส�าคญัคอืการคดัเลอืกผู้ป่วยทีน่่าจะได้รับ

ประโยชน์มากที่สุดเมื่อรับการผ่าตัดแล้ว นพ.ธนา

กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเรา แต่ในขณะนี้  

การผ่าตดัยังไม่สามารถรับรองผลได้เต็มร้อย มีผู้ป่วย

กว่าร้อยละ 20 ที่ไม่พึงพอใจกับผลการผ่าตัด 

เปลี่ยนข้อเข่า 

เช่นนั้นแล้ว ยังมีตัวเลือกอะไรบ้างที่ผู ้ป่วย

สามารถลองเข้ารับการรักษาได้ ก่อนที่จะตัดสินใจ

เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า? สิ่งที่ส�าคัญที่สุด  

(และเป็นสิง่ทีค่วรท�าเป็นอย่างย่ิง) คอืการลดน�า้หนกั  

เพื่อลดภาระต่อข้อเข่า ย่ิงมีน�้าหนักตัวน้อยคุณเอง 

ก็จะย่ิงเคลื่อนไหวสะดวกมากข้ึนด้วย ลองศึกษา 

การค�านวณดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: IBM)  

ซึ่งสามารถค�านวณได้ไม่ยากจากบนเว็บไซต์ต่างๆ 

BMI = น�า้หนกัตัว (กก.) หารด้วยส่วนสงูก�าลงัสอง (ม.)  

เช่น หากคุณมีน�้าหนักตัว 77 กก. ส่วนสูง 1.6 ม.  

BMI จะเท่ากบั 77/1.6x1.6 = 30.1 ซึง่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

อว้น คนทีม่นี�้าหนักในเกณฑ์ปกตจิะม ีBMI ไม่เกนิ 25 

หากค�านวณแล้ว BMI ของคุณยังมากกว่า 25  

ให้พิจารณาลองลดน�้าหนักสักเล็กน้อยเพื่อสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นอกจากนั้นควรปรึกษา 
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Think: debilitating knee pain, unable to 
walk, climb stairs, enjoy a stroll in the park or 
the shop in the mall, play tennis, jog around 
the lake, carry groceries back home, run 
around with the grandchildren. While it’s true 
that your life doesn’t depend on your knees, 
what about quality of life? Many people 
hobbling about on painful knees would hardly 
regard the surgery as optional. They have 
reason to think it may be time to replace their 
worn-out knees with artificial ones, an 
operation that is now among the most 
frequently performed costly medical 
procedures in the United States. But some 
leading medical economists are asking 
whether this surgery is being done too often 
or too soon on patients who have not 
adequately explored less invasive approaches 
to relieve their pain and improve their mobility. 
Still, all knee replacements are not equally 
successful, and some patients are no better 
off than they were before surgery. In addition, 

SHOULD YOU HAVE  
KNEE REPLACEMENT SURGERY?

Most leading medical economists question whether the surgery is being done too often or too soon on patients 
who have not adequately explored less invasive approaches.

นักกายภาพบ�าบัด เพื่อขอค�าแนะน�าด ้านการ 

ออกก�าลังกายและกายบริหารที่จะช่วยเสริมสร้าง

กล้ามเนือ้ส่วนทีจ่ะช่วยรองรับน�า้หนกัให้ข้อเข่า และ

ท�าให ้สามารถเคลื่อนไหวได ้คล ่องตัวมากข้ึน  

รับประทานยาแก้อักเสบตามที่หมอจ่ายให้เพื่อช่วย

บรรเทาอาการเจ็บปวดในระยะแรก จากนั้นจึง 

ฉีดเจลหรือน�า้เลี้ยงข้อเทียมเข้าไปในข้อเข่าเพื่อช่วย

หล่อลื่น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ 

ในผู ้ป ่วยบางราย อีกทางเลือกหนึ่งคือการฉีด 

คอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ซึ่งช่วย 

ลดอาการอักเสบและแก้อาการปวดได้อย่างฉับพลัน 

แต่ไม่ควรฉีดซ�้าหลายๆ คร้ัง เนื่องจากจะก่อให้ 

เกิดผลเสียต่อข้อในระยะยาว

นอกจากนั้น อีกทางเลือกหนึ่งท่ีทันสมัยและ 

น่าสนใจก็คือการใช้เซลล์ต้นก�าเนดิหรือ “สเตม็เซลล์” 

ของตัวคุณเองในการรักษา จากผลการวิจัยต่างๆ 

พบว่าสเตม็เซลล์มปีระสทิธิภาพดกีว่าทัง้ยาแก้อกัเสบ

ประเภททีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์ คอร์ตโิคสเตยีรอยด์ และ

แม้แต่เจลหรือน�้าเลี้ยงข้อเทียมเสียด้วยซ�้า! (3, 4)

การวิเคราะห์อภิมานล่าสุด (3) มุ่งเน้นที่งานวิจัย

ที่ศึกษาการน�าสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาอาการ 

ข้อเข่าเสื่อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงผลงาน

วิจัยจากความทุ่มเทของนพ.ธนา และ THAI StemCell 

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่แตกต่างจากกลุ่มวิจัยอื่นๆ ที่เคย 

มีมาในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่เคยมีกลุ่มวิจัย

ใดๆ ในประเทศไทยที่มีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่

อย่างเป็นทางการมาก่อน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย

ของสุขภาพกายและใจ (และสุขภาพเงินในกระเป๋า) 

เราจึงอยากให้คุณตัดสินใจดีๆ เมื่อคิดจะเข้ารับ 

การรักษาจากที่อื่น 

สเต็มเซลล์สามารถสกัดได้หลากหลายวิธี และ

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสกัดจากเลือดซึ่งมีสเต็มเซลล์

ชนิดมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stromal Cells: MSC)  

ซึ่งเป็นสเตม็เซลลท์ี่พบไดใ้นสายสะดอืทารกแรกเกดิ 

ซึง่แน่นอนว่าไม่ใช่เซลล์ของคณุเอง ดงันัน้การศึกษา

วเิคราะห์อภิมานในคร้ังนีจึ้งท�าการค้นหาว่าสเต็มเซลล์ 

จากแหล่งใดที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจาก 

งานวิจัยที่เคยมีมา

ในการวิเคราะห์อภิมานล่าสุดในด้านยาฟื้นฟู

สภาพเซลล์ NATURE (3) พบว่า การรักษาด้วย MSC 

(ที่ได้จากเกล็ดเลือดหรือไขกระดูก) ช่วยท�าให ้

อาการปวดดข้ึีน เพิม่การท�างานของข้อเข่า คณุภาพ

ของกระดูกอ่อน โดยไม่มีผลข้างเคียงที่อันตราย 

แต่อย่างใด และการวิเคราะห์ดังกล่าวท�าให้เห็นว่า 

ผลข้างเคียงจากการรักษา ที่ได้จากการให้คะแนน

ความเจ็บปวดและการท�างานของข้อเข่า หลงัจากได้รับ 

การรักษาโดย MSC ที่ได้จากเลือดของตัวผู้ป่วยเอง 

มีคะแนนสูงกว่าการปลูกถ่าย MSC จากผู้อื่น

งานวิจัยน�าร่องฉบับแรกของ THAI StemLife (4) 

และนับเป็นงานวิจัยแรกของประเทศไทยที่ได้รับ 

การรวบรวมเข้าไปในการวิเคราะห์อภิมานฉบับนี้ 

โดยมีรายชื่ออ ้างอิงล�าดับที่ 40 ในการศึกษา  

ซึ่งนับถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีงานวิจัยจากกลุ่มวิจัย 

อื่นใดในไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกัน

ผู้เขียนงานวิจัยทั่วไปต่างกล่าวว่าจ�าเป็นต้องมี

การทดลองแบบสุ ่มและมีกลุ ่มควบคุมมากข้ึน  

และนั่นเป็นเหตุให้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ ่ม

ควบคมุของเราย่ิงมคีวามส�าคญัต่อวงการมากย่ิงข้ึน(4)

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้ันต้นว่า นักวิจัยพบว่าเซลล ์

ที่ได้จากตัวผู้ป่วยเองมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพ

มากกว่าเซลล์ที่ได้รับจากผู้อื่นในทุกๆ ด้าน และ 

การรักษาที ่THAI StemCell เอง เราจะใช้แต่สเตม็เซลล์

ที่ได้จากตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น 

เ ม่ือเปรียบเทียบกับกำรรักษำแบบดั้งเดิม  

จึงกล่ำวได้ว่ำกำรรักษำแบบ Auto-Mini-PBSC ของ 

THAI StemLife มีประสทิธิภำพเหนอืกว่ำอย่ำงเหน็ได้ชดั

there’s been a steep increase in the rate of 
total knee replacements in younger people, 
raising the likelihood that years later they will 
need repeat procedures that are often more 
complicated and less beneficial. To be sure, 
some surgeons advise younger patients to 
put off replacement surgery as for as long as 
possible. If you are expected to live for 
another 30 years, an early total knee 
replacement almost certainly means a  
re-operation, Dr. Thana Turajane, a leading 
orthopedic expert in Thailand and the author 
of 3 world leading and groundbreaking 
studies in knee osteoarthritis, says. Among 
nearly 55,000 people who had a knee 
replacement, he noted, 10.3 percent needed 
revision surgery within 20 years (1), although 
the longevity of current knee replacements is 
likely to be greater thanks to better prosthetic 
materials and surgical techniques. Moreover, 
are all those operations really necessary? 
Especially those performed at a younger 

age!? Have all those patients been given the 
opportunity to explore every available 
alternative? Have the patients been told of 
the risks of the procedure, the probable 
necessity of a future re-operation due to 
prosthesis failure? Do patients seek miracles 
and have unrealistic expectations and are 
doctors and hospitals conceding to the 
patients’ demands due to monetary gain?  
Dr Thana reviewed the results of a study that 
looked into information from 205 patients who 
underwent total knee replacements. Fewer 
than half — 44 percent — fulfilled the criteria 
for “appropriate,” and 34.3 percent were 
considered “inappropriate,” with the rest 
classified as “inconclusive” (2).

Patients with the most severe pain and 
worst functional status and functional loss 
initially are those that have a lot more gain 
from a knee replacement surgery. The key 
issue is selecting those patients most likely 
to benefit from surgery, Dr. Thana said in an 
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ทำ�ไมเซลล์ของตัวเองจึงมีประสิทธิภ�พ 
ที่ดีกว่�?

การ รักษาด ้วยประชากร เซลล ์จาก  

THAI StemLife ที่ใช้เซลล์ของผู้ป่วยเอง (Auto-

Mini-PBSC and PBSC) มีส่วนผสมที่เหมาะสม

และเพียงพอ ของ EPC ( เซลล ์ที่ เป ็น 

องค์ประกอบในเลือดและการฟื ้นฟูสภาพ

เส้นเลือด) และ MSC (เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบ

ในการสร้างและฟ้ืนฟกูระดกูอ่อน(5) สเตม็เซลล์

ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งจ�าเป็น ดังที่แสดงใน 

ผลการทดลองในห้องทดลองว่าช่วยให้ยีน 

ของกระดูกที่เร่งการสร้างกระดูกอ่อนขึ้นใหม่ 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น(5) 

บทวิเคราะห์ระดับนานาชาติ(3) และจาก

การศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์ของเราทีศึ่กษา

จากร่างกายผู้ป่วยจริง โดยใช้สเต็มเซลล์ 

ของตัวเองในการรักษา พบว่าเซลล์ Auto-Mini-

PBSC มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาแก้อักเสบ  

น�้าเลี้ยงข้อเข่าเทียม คอร์ติโคสเตียรอยด์  

และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ส�าหรับการรักษา

อาการข้อเข่าเสือ่มในระยะเร่ิมต้น(4, 5, 6) และคณุ

จึงมั่นใจได้ว่า คุณเลือกมาถูกที่แล้ว!!! 

WHY are your OWN cells BETTER?
The cel l  population from the  

THAI StemLife autologous mini-PBSC 
(Auto-Mini-PBSC and PBSC) contains 
a favorable and sufficient mixture of 
EPC: cells involved in blood cell and 
blood vessel regeneration and MSC: 
cells involved in cartilage production to 
make new cartilage(5). Both types are 
needed as shown in our laboratory study 
to increase the genes in the bone that 
will start new cartilage regeneration.(5)

International meta-analyses(3) and all 
our CLINICAL Studies on real life patients 
with their OWN autologous cells prove 
that the Auto-Mini-PBSC cells are 
superior to anti-inflammatory pills, 
hyaluronic acid gel, corticosteroid 
injections and total knee replacement in 
early osteoarthritis!(4, 5 6) Now you KNOW 
how to choose right!!! 

References
1. https://www.health.harvard.edu/blog/how-long-will-my-hip-or-knee-replacement-last-2018071914272 
2. Riddle DL, Jiranek WA, Hayes CW. Use of a validated algorithm to judge the appropriateness of total knee arthroplasty in the United States:  
    a multicenter longitudinal cohort study. Arthritis Rheumatol. 2014 Aug;66(8):2134-43. doi: 10.1002/art.38685.
3. https://www.nature.com/articles/s41536-018-0041-8  META analysis.
4. https://www.hindawi.com/journals/sci/2017/8925132/ THAI StemLife RANDOMIZED Study.
5. DOI 10.1007/s 12306-013-0303-y OA Laboratory THAI StemLife Study.
6. J Med Assoc Thai 2013; 96 (5): 580-8 See Full text. e-Journal: http://jmat.mat.or.th FIRST THAI StemLife Study.
7. https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmi-m.htm

interview. At the moment, this is not optimal. 
Up to 20 percent of patients are not satisfied 
with the outcome of surgery.

So, what are the options to be tried before 
deciding about an operation for total knee 
replacement? Most important is weight loss 
(most probably needed for many) to reduce 
stress on arthritic knees. The less body weight 
you have to bear the easier it is to get around! 
Learn to calculate and check to see your Body 
Mass Index (BMI). Many websites exist to 
make this calculation for you (see below). 
BMI= your weight in kilograms divided by the 
square of your height in meters. So, if you 
weigh 77 kg and are 1.6m tall, your BMI is 
77/1.6x1.6= 30.1 which is considered OBESE. 
Normal weight means it should be under 25. 
If your BMI is not under 25, start by losing 
some kilograms. Weight loss will also help 
other aspects of your Quality of Life. Then 
consult a physiotherapist and find out about 
exercises or physical therapy to strengthen 
the muscles that support the knee joint and 
improve range of motion. Anti-inflammatory 
medication taken as prescribed by your 
doctor will help ease the pain in the initial 
stages. Next is, one or more injections of a 
gel of hyaluronic acid directly into the knee 
joint to lubricate it can relieve pain in some 
patients. Another option is injecting 
corticosteroids, which reduce inflammation, 
can provide more immediate relief, although 
these injections cannot be repeated too often 
lest they further damage the joint. 

And, then there are Stem Cells. Your OWN 
invaluable stem cells. Stem cells have been 
found superior to both nonsteroidal anti-
inflammatory drugs and corticosteroid 
injections, and the gel of hyaluronic acid! (3, 4) 

This latest meta-analysis (3) looked into 
the most important studies in knee 
osteoarthritis over the years and of course Dr 
Thana’s and THAI StemLife studies were 
included, unlike any studies from other 
groups in Thailand. Why not? Because NO 

research groups in Thailand have ever 
published any studies whatsoever in anything 
they tout! So be careful what is offered out 
there because you may be endangering your 
knees and your life (not to mention your 
wallet). 

Stem Cells can be found in many ways 
and the easiest is to use your own in your own 
blood that contain the so called Mesenchymal 
Stromal Cells (MSC). Those can also be found 
in the cord tissue from an umbilical cord of a 
baby but those belong to the baby and do not 
match you (not your own cells). This meta-
analysiss below (3) looked into which stem 
cell source was the best from all studies 
available.

In this most recent meta-analysis in the 
prestigious NATURE Regenerative Medicine (3), 
it was found that MSC treatment (from 
peripheral blood or bone marrow, not from 
cord tissue) improves knee pain, physical 
function, and cartilage quality, without any 
severe adverse events. The present meta-
analysis also revealed that the therapeutic 
effects of pain score and self-reported 
physical function were likely higher in 
autologous MSC than in allogeneic MSCs. 

The FIRST THAI StemLife pilot study (4) 

and first ever study in Thailand was of course 
INCLUDED in this META-analysis as reference 
40 in the study. No other studies exist from 
Thailand by other research groups to date.

The authors stated that more randomized 
controlled studies are needed and this is 
where our own recently published randomized 
study becomes even more important.(4)  
As mentioned the authors found that 
AUTOLOGOUS cells are likely better than 
allogeneic MSC in all measures, and the THAI 
StemLife collection processes always provide 
AUTOLOGOUS stem cells, the patients’ own 
stem cells. 

When directly compared to conventional 
treatment, the THAI StemLife Auto-Mini-
PBSC cell population WINS! 
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ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 49 
1-4 พ.ย. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โปรโมชั่น 
จัดเต็มทั้งโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน รถเช่า 
49th Thai Teaw Thai Fair 
1-4 November at Impact, Muang Thong Thani. 
Check out special cool season’s deals for hotels, 
resorts, flights, and rental cars.

บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์
1-4 พ.ย. ณ บีไฮฟ ไลฟ์ สไตล์ มอลล์  
เมืองทองธานี เช็คอิน ช็อปปิ้ง ฟินกันทั้งครอบครัว 
BEEHIVE Lifestyle Mall
1-4 November at BEEHIVE Lifestyle Mall, Muang 
Thong Thani. A paradise for shopaholics!

ล้านนามาราธอน 
11 พ.ย. อากาศดีๆ แบบนี้ ไปวิ่งท้าลมหนาว 
ที่เชียงใหม่กันเถอะ 
Lanna Marathon 
Chiang Mai marathon against the cold breeze  
on 11 November. 

Furniture Fair 2018
10- 18 พ.ย. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เอาใจ 
คนรักการแต่งบ้าน ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ
Furniture Fair 2018 
10-18 November at Impact Muang Thong Thani. 
An expo for house lovers. Check out a variety of 
decors, plants and pets!

ดีไอวาย อาร์ต มาร์เก็ต
14-18 พ.ย. เทศกาลดนตรีและศิลปะส�าหรับ 
เหล่าคนชิค ลานสนามหญ้าหน้าอิมแพ็ค อารีน่า 
DIY Art Market 
14-18 November; a music and art festival for 
people with style, located on the Impact Arena 
lawn.

สนามหนองใหญ่กลับมาแล้ว 
18 พ.ย. ตื่นเต้นไปกับเส้นทางวิ่งในแบบฉบับ  
เอ็กซ์เทรล่า! ที่หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
Nong Yai Route Has Returned!
18 November; Go on an adventure with Xterra  
at Nong Yai, Chon Buri. 

คอนเสิร์ต “สาว สาว สาว” 
23-25 พ.ย. ณ สยามพารากอน การกลับมา 
รวมตัวครั้งส�าคัญของต้นฉบับเกิร์ลกรุ๊ปในต�านาน 
“Sao Sao Sao” Concert 
23-25 November at Royal Paragon Hall, Siam 
Paragon; a historic reunion of the legendary  
girl group!

หมวกเหล็ก ฮาล์ฟ มาราธอน 2018
25 พ.ย. นักวิ่งลายจุดปักหมุดรอ กรุ๊งกริ๊งกระดิ่งวัว
แน่นอน เจอกันนะมอว์
Muak Lek Half Marathon 2018
25 November; The cows are awaiting your 
participation. Mooo.

งานกาชาดประจ�าปี 2561  
23 พ.ย.- 1 ธ.ค. ณ สวนลุมพินี มหกรรมงาน
รื่นเริงเพื่อการกุศล 125 ปี สภากาชาดไทย
Red Cross Fair 2018  
23 November - 1 December, at Lumphini Park, 
Bangkok. A fair to commemorate 125 years of 
Thai Red Cross. 

มหกรรมการเงิน ส่งท้ายปี ครั้งที่ 2  
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ณ ไบเทค บางนา พบแหล่ง 
เงินทุนและบริการทางการเงิน โดยสถาบันการเงิน 
Year-End Money Expo 2018  
29 November - 2 December, at Bitec Bang Na. 
Meet financial institutes and check out advice on 
financial. 

Bangkok international Photo Fair 2018
28 พ.ย.-2 ธ.ค. ณ ไบเทค บางนา พบสุดยอด
นวัตกรรมการถ่ายภาพ อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ
Bangkok international Photo Fair 2018
28 November - 2 December, at Bitec Bang Na. 
Discover photography innovations, join workshops, 
and check out the photography exhibition.

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35
29 พ.ย. - 10 ธ.ค. ณ ไบเทค บางนา สุดยอด 
งานยานยนต์ ขับสนุก! ก่อนยุคไร้คนขับ
Motor Expo 2018
29 November - 10 December, at Bitec Bang Na; 
Enjoy driving before driverless era!

Outdoor and Bike Fest
7 - 10 ธ.ค. ณ K Village สุขุมวิท 26 เทศกาล
ส�าหรับคนรักการออกก�าลังกายกลางแจ้ง 
Outdoor and Bike Fest
7 - 10 December, at K Village, Sukhumvit 26;  
a must-visit festival for outdoor activity lovers. 

NEWS IN TOWN
การเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะกับไลฟ์สไตล์ ช่วยท�าให้วนัหยุดธรรมดากลายเป็นวนัพเิศษ

ที่สนุกน่าจดจ�า หรือเลือกท�ากิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้  

เจอเพือ่นใหม่ สิง่แวดล้อมใหม่ ย่ิงช่วงท้ายปีมีกจิกรรมทีน่่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะ

ชอ็ป ชมิ ชม เทีย่ว ออกก�าลงักาย เตรียมตวัให้พร้อมแล้วออกไปลยุกนัเลย

Choosing an activity that suits your lifestyle can turn an ordinary holiday into a 

memorable one. You can also try new things to be able to learn and meet new people 

in new surroundings. The end of the year offers a lot of activities to do, such as shopping, 

eating, visiting, travelling, and exercising. Get yourself ready and let’s set off! 
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บอกลาความโทรม 
หลังคลอดก็ใสป๊ิงได้ 

คณุแม่ป้ายแดงหลายคนอาจเกดิความกงัวล ท�าให้หลงัคลอดลกูเจออาการ

เครียด อดนอน เและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ผมเริ่มร่วง ผิวก็แห้ง มีผื่นคัน 

ส่วนใบหน้ากแ็สนจะหมองคล�า้ ไหนจะยุ่งกับการดแูลเจ้าตวัน้อย เตรียมให้นม 

ต้องตื่นแทบจะตลอดเวลาเพื่อดูแลหนึ่งชีวิตใหม่อันเป็นที่รัก ท่ามกลางความ

เหนื่อยจากการเลี้ยงลูก ยังมีความกังวลเก่ียวกับน�้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึนจาก 

การต้ังครรภ์อีกต่างหาก เมื่อเห็นความโทรมของตัวเองแล้วอย่าเพิ่งถอดใจ  

เราจะมาบอกวิธีบ๊ายบายความโทรม เพราะคุณแม่ 2018 ต้องสตรอง และ 

สวยสดใสในทุกบทบาททุกสถานการณ์

ออกก�าลงักายเบาๆ เช่น เดนิช้าๆ หรือ  

เล่นโยคะท่าง่ายๆ ส�าหรับคุณแม่ที่คลอด

ธรรมชาติ ควรพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วจึง

เร่ิมออกก�าลังกาย ส่วนคุณแม่ที่ผ่าคลอดควรพัก

ประมาณ 1 เดือน ดาราหรือเซเลบริตี้ระดับโลก

หลายๆ คนที่สามารถลดน�้ าหนักหลังคลอด 

ให้กลับมาอยู่เท่าเดิมได้โดยใช้เวลาเพียง 1 เดือนนั้น 

ส่วนใหญ่จะออกก�าลงักายโดยการเล่นโยคะ จ�านวน

การเล่นที่ดีควรเล่น 5 ครั้งต่อสัปดาห์ การเล่นโยคะ

ไม่เพียงแต่จะช่วยซ่อมแซมและบ�ารุงร่างกายเท่านั้น 

แต่ยังช่วยผ่อนคลายจิตใจได้อีกด้วย การเล่นโยคะ

ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เพื่อสามารถ

ขจัดความเครียดออกไปได้ง่ายขึ้น

ดูแลรอบดวงตาให้มากเป็นพิเศษ 

เพราะนอกจากการอดนอนแล้ว ความเครียด 

น�้าหนักที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของ

ฮอร์โมน มีส่วนท�าให้ดวงตาหมองคล�้าได้ง่าย

ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเองในแบบใหม่ 

คุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่อยากลดน�้าหนัก

ให้กลับมาเท่ากับตอนก่อนต้ังครรภ์ แต่เซเลบริตี้

หลายๆ คนมีเป้าหมายที่ ย่ิงใหญ่กว่านั้น เช่น  

ผอมให้มากกว่าตอนก่อนตั้งครรภ์ จะมีหุ่นเฟิร์ม 

ให้ย่ิงกว่าสาวๆ วัยรุ่น เป็นต้น การมีเป้าหมายที ่

ยิ่งใหญ่จะช่วยท�าให้เราพยายามมากขึ้น 

พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกาย

ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ และสร้าง 

เซลล์ใหม่ๆ

เพียงแค่นี้ก็บอกลาความโทรม เปลี่ยนคุณเป็น

คุณแม่ที่สตรองและสดใส อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณคิด  

คุณท�า คุณรับประทาน ก�าหนดสิ่งที่คุณจะเป็น 

อย่าอดมื้อกินมื้อ มื้อเช้ายิ่งส�าคัญ ก่อน 8 โมงเช้าดื่มน�้าเปล่าอุณหภูมิปกติ 1 แก้ว 

จากนัน้แปรงฟันให้สะอาดพร้อมกบัเข้าห้องน�า้ให้เสร็จเรียบร้อย พยายามกนิอาหารให้ครบ

ทุกมื้อ และครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีและซี เพื่อลดความหมองคล�้า

เลือกอาหารหรือผลไม้ที่เป็นออร์แกนิคมากข้ึน อาจใช้ผักและผลไม้ออร์แกนิคท�าน�้าปั่นดื่ม  

ส่วนเคร่ืองส�าอางใช้บ�ารุงผิวให้เลือกที่มีสารเคมีผสมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การใช้ชีวิตแบบ 

ออร์แกนิคจะช่วยท�าให้ร่างกายและผิวพรรณเปล่งปลั่งได้จากภายใน จะได้ไม่ดูโทรม ประคบ

สมุนไพร อบไอน�้า ขัดผิวบ้าง เพราะการประคบร้อนช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ผิวพรรณ 

จึงเปล่งปลั่งขึ้น แต่มีข้อแม้ว่าคุณแม่ที่ผ่าคลอดควรเริ่มท�าหลังจากคลอดประมาณ 1 เดือน และ 

หลีกเลี่ยงการอาบน�้าอุ่นจัด เพราะมีส่วนกระตุ้นให้สีผิวคล�้าขึ้น โดยเฉพาะในผิวที่ไวต่อการเป็นฝ้า
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หลายๆ คนมีเป้าหมายที่ ย่ิงใหญ่กว่านั้น เช่น  

ผอมให้มากกว่าตอนก่อนต้ังครรภ์ จะมีหุ่นเฟิร์ม 

ให้ย่ิงกว่าสาวๆ วัยรุ่น เป็นต้น การมีเป้าหมายที ่

ยิ่งใหญ่จะช่วยท�าให้เราพยายามมากขึ้น 

พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกาย

ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ และสร้าง 
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EASY WAYS TO  
STAY IN SHAPE  
AFTER GIVING BIRTH

Don’t skip a meal, especially breakfast, the most 
important meal of the day. Don’t forget to drink at least a 

glass of room-temperature water after the meal before washing 
up and brush your teeth. Make sure you eat every meal that includes 
all 5 essential nutrients. Increase your Vitamin E and C with fruits 
and vegetables to help alleviate the darkening skin. 

If possible, always go with organic fruits. You can also make 
smoothies or puree for a change. Use cosmetics that contain as 
little chemicals as possible. Adopting an organic lifestyle will 
rejuvenate your body and skin and boost recovery speed. 

Get some herbal compress massage, steam bath, and body 
scrub to promote blood circulation that results in skin improvement. 

However, only do this after a month or so following the birth-giving, 
as well as avoiding taking a bath in hot water. Because during the 
first month, the skin is easily stimulated by heat and prone to 
darkening and developing blemish. 

Exercise lightly like walking or basic yoga. Women who 
took a natural childbirth should rest for 2-3 weeks before 

taking up some exercise routines, while those who took a cesarean 
should rest for a month. 

Many famous celebrities can lose weight and get back in shape 
in a month after giving birth mainly through yoga. It is recommended 
to do yoga 5 days a week. Yoga helps recover and boost body 
functions while soothing the mind, balancing the hormones and 
effectively getting rid of stress. 

Take special care of the area around the eyes,  
as stress, sleep deprivation, and a sharp drop of hormones 

often lead to black circles. 
Aim high and transform yourself. New mothers usually 
just want to lose weight to get back to the shape they were 

in before the pregnancy. It is more effective to set your goal for 
something greater than that, such as getting slimmer and fitter than 
what you used to be. The bigger goal you have, the more efforts 
you are likely to put. 

Take enough rest to allow your body to recover and 
maintain the good health. 

Now it’s time to say goodbye to all the ugly sides of being a mother 
and say hello to the new you. Be strong and happy. Live and eat 
healthily. Don’t forget the old saying, ‘You are what you eat.’ 

It’s common for new moms to experience 
postpartum depression caused by a dramatic drop in 
hormones in your body as well as sleep deprivation. 
Common symptoms include hair fall, dry skin, rash, 
and darker skin tone. New moms also face stress and 
fatigue from 24-hour struggling to take care of the 
newborn child. These demanding routines add even 
more stress to other personal factors like weight gain 
during pregnancy. But worry not, because what you’re 
about to read is how to bid farewell to such problems 
and stay in shape and strong like a 2018 mother 
should be.
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“เล่นให้เป็น” กบั “ท�ำเป็นเล่น” สองค�ำนีต่้ำงกนั ทกุวนันีเ้ดก็ๆ ไม่ต้องงอแง

ขอคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะไปเล่น แต่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองที่ต้องมองหำว่ำ 

จะพำลูกไปเล่นอะไรดี เพรำะปัจจุบันเร่ือง “เล่นๆ” ไม่ได้เป็นเร่ืองไร้สำระ 

ท�ำเวลำให้เสียเปล่ำ แต่กำรเล่นช่วยเสริมพัฒนำกำรของเด็กๆ ทั้งทำงด้ำน

ร่ำงกำยและจิตใจ เสริมสร้ำง EQ และ IQ ได้ด้วย

เล่นได้รู้: บริหำรทักษะชีวิต 

ในกำรประชุม World Economic Forum ปีล่ำสุด พูดถึงควำมส�ำคัญของกำรเล่นที่จะเข้ำมำ 

มบีทบำทมำกข้ึนในกำรจัดกำรศึกษำสมัยใหม่ ในฐำนะของเคร่ืองมือเพิม่พนูทกัษะชวีติ กำรฝึกคดิ

แก้ปัญหำ และกำรปรับตัวให้ทันกับโลกในศตวรรษใหม่ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลำ แทนที่

เด็กจะนั่งเท้ำคำงฟังคุณครูพูดอยู่ฝ่ำยเดียว กำรเล่นกลำยเป็นกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ท�ำให้เด็ก

สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นธรรมชำติที่สุด 

กำรเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เล่นจะท�ำให้เด็กได้พัฒนำทักษะควำมรู้ผ่ำนกำรลงมือท�ำ นอกจำกนี้

สมองยังได้ท�ำงำนเตม็ที ่ร่ำงกำยเคลือ่นไหว และออกก�ำลงัไปในตัว จึงเป็นข้อดขีองกำรใช้กำรเล่น

ในกำรเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ ที่สร้ำงกิจกรรมหรือเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เล่น จะท�ำให้เด็กๆ 

ได้พัฒนำทักษะ และได้ควำมรู้ผ่ำนกำรลงมือท�ำ นอกจำกสมองจะได้ท�ำงำนเต็มที่ กล้ำมเนื้อ 

มัดใหญ่มัดเล็กก็จะได้ออกก�ำลังไปด้วยในขณะที่เด็กๆ เคลื่อนไหว ทุกระบบในร่ำงกำยจะท�ำงำน

สอดประสำน

 

เล่นสนุก: เหมำะสมกับวัย
กำรได้เล่นของเล่นที่เหมำะสมกับวัยของเด็กนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญมำกๆ เพรำะเด็กในแต่ละ 

ช่วงวัยมีพัฒนำกำรต่ำงกัน หำกเด็กเล็กเล่นของเล่นส�ำหรับเด็กโตอำจท�ำให้เขำรู้สึกเบื่อหน่ำย  

เล่นไม่เป็นเพรำะไม่เข้ำใจกติกำ และหำกเขำท�ำไม่ได้ซ�้ำๆ ก็อำจท�ำให้เด็กสูญเสียควำมม่ันใจ  

ในขณะเดียวกันหำกเด็กโตเล่นของเล่นส�ำหรับเด็กเล็กอำจจะง่ำยเกินไปจนไม่รู้สึกสนุก กำรมี 

ของเล่นหรือเคร่ืองเล่นทีเ่หมำะสมกบัพฒันำกำรในแต่ละช่วงอำยุ จึงเป็นตวัช่วยส่งเสริมควำมมัน่ใจ 

ให้เด็กๆ อยำกจะทดลองอีกนิด พัฒนำตัวเองอีกหน่อย เพื่อที่พวกเขำจะได้สนุกไปกับกำรเล่นนั้น

เรื่องเล่นเรื่องใหญ่: 
เปิดโลกของเด็กๆ 

เล่นนอกบ้ำน: เปิดประสบกำรณ์ใหม่
มีส�ำนวนของชำวสแกนดิเนเวียนบอกไว้ว่ำ 

“There is no such thing as bad weather, only 

unsuitable clothes.” มันไม่มีหรอกอำกำศเลวร้ำย  

มีแต่เรำที่ใส่เสื้อผ้ำไม่เหมำะสมต่ำงหำก นั่นเพรำะ

พวกเขำเชื่อแบบนี้จึงท�ำให้ไม่ว่ำวันนั้นอำกำศจะแย่ 

แค่ไหน กไ็ม่อำจขัดขวำงให้พ่อแม่ชำวสแกนดเินเวยีน 

พำลูกออกไปเล่นนอกบ้ำนได้ 

กำรเล่นนอกบ้ำน และปล่อยให้ลูกเลอะเทอะ

อย่ำงเต็มที่ คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ท�ำให ้ เด็กๆ  

สแกนดิเนเวียเติบโตข้ึนมำอย่ำงแข็งแรงและมี 

ควำมสุข เพรำะกำรออกไปนอกบ้ำนนั้นเป็นโอกำส 

ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่ำนทุกประสำทสัมผัส (Sensory 

Play) ได้มองเห็นกว้ำงและไกล ได้สูดอำกำศและ 

กลิ่นต่ำงๆ รู้จักเสียงสูง-ต�่ำ ดัง-เบำ ได้สัมผัส 

พื้นดิน สนำมหญ้ำ เม็ดทรำย และอำจจะเผลอ 

เอำเข้ำปำกไปชมิ ให้ได้เรียนรู้ว่ำถึงมนัจะมีเนือ้สมัผัส

น่ำสนใจอยู่บ้ำง แต่มันก็ไม่อร่อย และไม่ควรจะกิน

กำรเล่นยังช่วยเสริมพฒันำกำรด้ำนอำรมณ์และ

สังคมให้กับเด็กๆ ที่สนำมเด็กเล่นจะเต็มไปด้วย 

เด็กหลำกหลำยเพศและวัย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึง

ควำมแตกต่ำง เรียนรู้ทีจ่ะสร้ำงกติกำเพือ่เล่นร่วมกนั 

เรียนรู้ที่จะจัดกำรกับปัญหำและควำมขัดแย้ง 

ทั้งหมดนั้นคือประสบการณ์ที่เด็กๆ จะไม่ได้ 

รับเลย หากพวกเขาอยู่อย่างเหงาๆ หรือเล่นคนเดยีว

อยู่แต่ในบ้าน

PLAYGROUND

P18-19 Play ground_final.indd   18 1/11/2561 BE   13:34



w
w

w
.thaistem

life.co.th

18

“เล่นให้เป็น” กบั “ท�ำเป็นเล่น” สองค�ำนีต่้ำงกนั ทกุวนันีเ้ดก็ๆ ไม่ต้องงอแง

ขอคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะไปเล่น แต่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองที่ต้องมองหำว่ำ 

จะพำลูกไปเล่นอะไรดี เพรำะปัจจุบันเร่ือง “เล่นๆ” ไม่ได้เป็นเร่ืองไร้สำระ 

ท�ำเวลำให้เสียเปล่ำ แต่กำรเล่นช่วยเสริมพัฒนำกำรของเด็กๆ ทั้งทำงด้ำน

ร่ำงกำยและจิตใจ เสริมสร้ำง EQ และ IQ ได้ด้วย

เล่นได้รู้: บริหำรทักษะชีวิต 
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มบีทบำทมำกข้ึนในกำรจัดกำรศึกษำสมัยใหม่ ในฐำนะของเคร่ืองมือเพิม่พนูทกัษะชวีติ กำรฝึกคดิ

แก้ปัญหำ และกำรปรับตัวให้ทันกับโลกในศตวรรษใหม่ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลำ แทนที่

เด็กจะนั่งเท้ำคำงฟังคุณครูพูดอยู่ฝ่ำยเดียว กำรเล่นกลำยเป็นกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ท�ำให้เด็ก
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กำรเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เล่นจะท�ำให้เด็กได้พัฒนำทักษะควำมรู้ผ่ำนกำรลงมือท�ำ นอกจำกนี้

สมองยังได้ท�ำงำนเต็มที ่ร่ำงกำยเคลือ่นไหว และออกก�ำลงัไปในตัว จึงเป็นข้อดขีองกำรใช้กำรเล่น

ในกำรเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใหม่ ที่สร้ำงกิจกรรมหรือเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เล่น จะท�ำให้เด็กๆ 

ได้พัฒนำทักษะ และได้ควำมรู้ผ่ำนกำรลงมือท�ำ นอกจำกสมองจะได้ท�ำงำนเต็มที่ กล้ำมเนื้อ 
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To play, or not to play: That is the 
question. Children nowadays no 
longer need to beg their parents to let 
them play. It’s the parents who needs 
to deliberate over what they should 
make their children play. Studies 
show that “playing” is not just 
nonsense or activities for fun, but 
“playing” plays an important part in 
the development of children, both 
physically and mentally, promoting 
their EQ and IQ levels. 

IT’S IMPORTANT TO PLAY: 
DISCOVER CHILDREN’S WORLD

possible outcomes. When playing, the brain fully functions, and the body is physically 
active, which is beneficial to the children’s development. Modern education, thus, focuses 
on facilitating children with activities or space to play freely. This way they can develop 
skills and learn through hands-on experience. Playing allows children’s body system to 
work simultaneously, both the brain and the body. 

Play for Fun: Children’s Ages
It is important for children to get to play with toys appropriate to their age. As children 

develop through different stages, younger children may find some toys or games too 
difficult or totally incomprehensible. Consecutive failure after many attempts may lead to 
loss of self-confidence. Meanwhile, older children may find toys or games made for 
younger children too easy and boring. 

Choosing games or toys appropriate for children’s age is the key to promoting  
self-confidence, keeping them curious and eager to improve in order to win and enjoy  
the games. 

Playing Outside: Experience the New
There’s a Scandinavian saying that goes “There is no such thing as bad weather, only 

unsuitable clothes.” No matter what weather is like, Scandinavian parents will always bring 
their children to play outside. 

Playing outside with the dirt is how Scandinavian children are nurtured healthily and 
happily. It gives children the chance to get exposed to the nature and sharpen all their 
senses. It is outside where they see farther, smell the different scents, hear high- and 
low-pitched sounds, feel the different surfaces of the soil, grass, sand, and might as well 
taste them just to know what’s edible and what not. 

Playing also promotes emotional and social development as the children will meet 
other children of all genders and ages. They will learn about diversity, as well as how to 
cope with the conflicts and figure out a way to play together. 

And such experience is impossible to obtain if they are kept safe and alone at home. 

Learning through Playing: The Life Skills
In the latest World Economic Forum, 

the importance of playing was mentioned 
as a life-skill teaching tool which was taking 
a bigger role in modern education. It’s 
important for children to learn how to solve 
problems and to adapt to the ever-changing 
world.

Instead of the conventional way of 
being lectured in class, playing has become 
a more effective way of learning that allows 
the most natural learning method. 

Providing children with a sandbox 
encourages them to experiment the 

ที่มา / Source : www.thematter.co, www.pixabay.com
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รับมือกับพายุ
อารมณ์ของลูก

THE MOMENT IS NOW

หลายคนคงรู้สกึสบัสนว่า เม่ือลกูมอีารมณ์จะท�าอย่างไรด ีเพกิเฉย? กอด? ปลอบ? สอน? ตามใจ? 

พาไป Time-Out? มีค�าแนะน�าจากหมอโอ๋ จากแฟนเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” ลองท�าตามรับรอง 

ลูกสงบทุกราย ตามหลักการท�างานของสมอง เมื่อสมองส่วนอารมณ์ท�างานมากๆ สมองส่วนคิด 

มักจะปิดท�าการ เวลาลูกโกรธ โมโห โวยวาย คุณหมอให้นึกภาพ “กองไฟ” เอาไว้ ไฟจะดับได้จาก 

4 อย่างง่ายๆ คือ
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New parents are often struck by their children’s temper tantrum and have no idea what to do to calm the 
storm. Should you ignore them? Hug them? Cheer them up? Teach them? Or just spoil them with what they 
want? Dr. Oh, the writer of the Facebook fanpage ‘Liang Look Nok Baan’ , is here to give some useful tips 
to keep the situations in control. “It’s the nature of the brain to shut down the thinking part while the emotion 
part is dominantly active. When you children start to get wild, you should imagine them as a bonfire.”   
There are 4 easy ways to extinguish the fire:

HOW TO HANDLE 
YOUR CHILDREN’S 
TEMPER TANTRUM? 

1. “Water” 
Water is to hug, pet, and be compassionate. 
Use sharp and kind words to express your 
sympathy with them and wake up the 
rational part of the brain, such as;
▶ ▶ ▶

“I understand that you’re getting mad 
because your toys are broken.” 
“I’m here with you and hugging you, 
darling.” 
“I know it’s hard for you.”
“Come on. Let’s blow the anger off.”

▶ ▶ ▶

“ท�าไมต้องโกรธเรื่องแค่นี้เอง” 

“รู้มั้ยเด็กโวยวายไม่น่ารักเลยนะ” 

“โกรธแล้วตีคนอื่นนี่ต่อไปจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแน่ๆ”

4. “รอ” ท่องไว้ ไม่ท�าอะไร  
เดี๋ยวกองไฟก็ดับเอง
▶ ▶ ▶

“แม่รออยู่นะ หยุดร้องแล้วมาเล่นกัน” 

แล้ว “รอ” หลักส�าคัญที่สุดคือ 

“สงบตัวเองก่อนสงบลูก” และ  

“ท�าให้ลูกมีอารมณ์ที่ดีเป็นพื้นฐาน”

2. ข้อนี้ส�าคัญมาก “ไม่เติมเชื้อเพลิง”
ค�าสอน ค�าสั่ง การลงโทษใดๆ ในขณะสมอง 

ส่วนอารมณ์ลูกก�าลังท�างาน นอกจากลูกจะไม่ฟัง 

ยังไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อเพลิงดีๆ นั่นเอง 

เชื้อเพลิง... ที่ท�าให้กองไฟยิ่งไม่ดับ

3. เอา “ฟืน” ออกจากกองไฟ
เอาตัวกระตุ้นออกไป เอาให้ห่างคนหรือ  

สิ่งของที่เป็นสาเหตุ เปลี่ยนสถานที่ 

หามุมสงบ (Positive Timeout)

1. “น�้ำ”
น�้า คือ การกอด ปลอบ เห็นใจในความรู้สึก 

ช่วยมองทางแก้ไขปัญหา ช่วยเป็นสมองส่วนหน้า

ให้กับลูก 

▶ ▶ ▶

“แม่เข้าใจที่ลูกโกรธเพราะของที่ต่อไว้มันพังหมด” 

“แม่อยู่นี่จ๊ะ แม่กอดอยู่นะ” 

“มันโกรธเนอะ” 

“มา เรามาเป่าไล่เจ้าตัวโกรธกัน”

3. Take out the “fuel”. 
Keep all the fuels away from your child, 
such as the person or the thing that caused 
the outburst. (Positive timeout)

4. “Wait.” Be patient and wait until 
the fire dies out. 
▶ ▶ ▶

Say something like, “I’m waiting for you to 
stop crying, darling. Then we will play 
again, okay?” Then wait for them to get 
cool. What’s important is that you need to 
learn to stay calm before you can make 
your children calm, and make sure your 
children are happy all the time. 

2. This one is reaaaaaally important, 
“Do not feed the fire.” 
Teaching, giving orders, or any forms of 
punishment while the children are very 
emotional are futile, and often add fuel to 
the fire. 
▶ ▶ ▶

“Why don’t you stop being silly over such 
little thing?”
“Naughty children are not lovable, you 
know?”
“If you keep hitting the others, you will be 
left alone with no friends to play with.”
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บูธ Thai StemLife ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

พ่อแม่ยุคใหม่หนัมาให้ความสนใจ ศึกษาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั

ประโยชน์ของสเต็มเซลล์กันอย่างต่อเนื่อง เช่นเคยนอกจาก 

จะได้ความรู้แล้ว ลูกค้าที่เข้ามาเย่ียมชมยังได้ร่วมเล่นเกมส ์

และรับของที่ระลึกอีกด้วย ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก 

แพทย์หญิง วรัชยา สุธีโสภณ ผู้อ�านวยการด้านการแพทย์  

บริษัท ไทยสเตมไลฟ์ จ�ากัด ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์

ของสเต็มเซลล์

PHOTOS AND IMPRESSIONS 
OF VISITORS TO THAI 
STEMLIFE’S BOOTH AT 
THAILAND BABY & KIDS 
BEST BUY

ON THE MOVE

Recently THAI StemLife booth was very popular because 
parents in this generation interested in stem cells and learnt 
more about the benefits of stem cells. And in this event,  
not only the knowledge that our customers got but also 
received souvenirs as well. The event was also honored  
by Dr. Warachaya Sutheesophon, Medical Director of  
THAI StemLife Co., Ltd for providing knowledge about the 
stem cells usage.
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ภาพความประทับใจ 
จากลูกค้าที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
บูธ THAI STEMLIFE  
ในงาน THAILAND BABY  
& KIDS BEST BUY
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คุณอั๋น ภูวนาท คุนผลิน

Khun Un, Puwanart Kunpalin 

คุณจา อลิสา พันธุศักดิ์ 

Khun Ja, Alisa Phanthusak

คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ

Khun Aff, Taksaorn Paksukcharoen
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