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     ใกลเปดเทอมใหมกันแลว คุณพอคุณแมหลายทานอาจจะดีใจที่จะไดมีเวลาเพิ่มขึ้น 
หลังจากท่ีทุมเทใหเจาตัวเล็กมาตลอด 1 เดือน แตพอถึงเวลาท่ีลูกๆ ของเราไปโรงเรียน 
ก็คงมีแอบเหงาบางเหมือนกัน ย่ิงไดมองเห็นพวกเคาเติบโตข้ึน นอกจากจะรูสึกภูมิใจแลว 
คงตองมีแอบใจหายกันบางละ ใชไหมคะ?
     ฉบับนี้ นิตยสาร ไทย สเตมไลฟ จะพาคุณไปสัมผัสกับพัฒนาการของเด็กในแตละ 
ชวงวัย รวมถึงสาระความรูใหมๆ ที่จะมาอัพเดทใหคุณพอคุณแมไดปรับไปใชอยาง 
เหมาะสม เพื่อใหลูกของเราไดรับในสิ่งที่ดีที่สุด
     เริ่มตั้งแตคอลัมน “Stem Cell Update” ที่จะทำใหคุณพอคุณแมมองเห็นความ 
สำคัญและวิวัฒนาการท่ีกาวหนาข้ึนของการใชสเต็มเซลลในการรักษาภาวะบาดเจ็บทาง 
สมอง, คอลัมน “Talk to Doctor” ที่คุณหมอวรัชยา จะมาแนะนำใหคุณพอคุณแมได 
รูจักกับการเก็บเสต็มเซลลในผูใหญแบบใหม Mini PBSC, คอลัมน “Celeb Family 

Interview” ท่ีคร้ังน้ีเราไดรับเกียรติจากคุณแอฟ – ทักษอร ท่ีจะมาพูดคุยกับเราในเร่ือง 
ของการเล้ียงลูก ซ่ึงใครท่ีไดเห็นนองปใหม ตางก็ตกหลุมรักในความสดใสราเริงกันท้ังน้ัน
     และท่ีขาดไมได คือ คอลัมนสุดโปรดของคุณพอคุณแมหลายทาน “Diary to my Kid” 
ท่ีจะมาใหความรูความเขาใจในการดูแลเจาตัวเล็กในแตละชวงวัยไดอยางดีเย่ียมมากข้ึน
     สุดทายนี้ ไทย สเตมไลฟ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ติดตามนิตยสารของเรามาโดย 
ตลอดนะคะ หากใครอยากพูดคุยกับเรา สามารกด like แฟนเพจ THAI StemLife 

Family ของ ไทย สเตมไลฟ ไดเลยคะ
บรรณาธิการบริหาร

ไทย สเตมไลฟ

Nearly back to school, parent might feel relievedly to have more time 

after spending all day to take care of our children but I’m so sure that you 

will be a lonely one when all kids back to school, moreover, when the 

kids grow, certainly, we feel so proud of them but loneliness also come 

to our feeling in the same time. 

    THAI StemLife magazine would like you to understand children’s 

growth in each ages including informativeness which THAI StemLife 

proudly to present to all the parent to properly adapt for our family.

     “Stem Cell Update” Column, to update Stem Cell’s evolution for 

Neurological Disorders treatment, “Talk to Doctor” Column, Doctor Warachaya 

introduces Mini PBSC, the new procedure that is simpler, “Celeb Family 

Interview” Column, interview Khun Aff-Taksa-orn how does she take care 

of her kid,

       And your favorite ones “Diary to my Kid” Columns which always give 

you more understanding about the children in each ages.

     THAI StemLife would love to say ‘Thank you so much’ to all the readers 

who always give attention to read our THAI StemLife magazine, please 

also visit our fan page ‘THAI StemLife Family’ on facebook!

Editor
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สเต็มเซลลมีสวน
เกี่ยวของกับการ

รักษาภาวะบาดเจ�บ
ทางสมองอยางไร

ไทย สเตมไลฟ
มีผลงานว�จัยภาวะ
บาดเจ�บทางสมอง

อยางไร

ชวงเวลาที่สำคัญที่สุดของช�ว�ตมนุษยชวงหนึ่งคือขณะคลอด ซ�่งนับตั�งแตชวงเวลากอน 

คลอดจนถึงทันทีที่คลอด ไมวาจะเปนการติดเช�้อ ภาวะแทรกซอนจากการคลอด การขาด 

ออกซ�เจน สามารถรบกวนกระบวนการเจร�ญเติบโตของทารกและเปนสาเหตุของความพ�การ 

ซ�่ง 1 ในนั�นคือ ภาวะทารกขาดออกซ�เจนในระยะแรกคลอด หร�อที่เร�ยกวา CP (Cerebral 

Palsy)

ไทย สเตมไลฟ เปนธนาคารสเต็มเซลลเอกชนแหงแรกในโลกที่ตีพ�มพผลงานว�จัยในวารสารทาง 

การแพทยชั�นแนวหนา รวมทั�งถูกนำไปอางอิงในอีกหลายการศึกษาท่ีทำการรักษาผูปวยภาวะบาด 

เจ�บทางสมองดวยสเต็มเซลลจากเลือดในรก รวมถึงธนาคารสเต็มเซลลอื่นๆ ในไทยตางอางอิง 

ผลการศึกษาของ ไทย สเตมไลฟ ไมมีใครสามารถมองขามประสบการณและความชำนาญของ 

ไทย สเตมไลฟในดานนี้ไดอีกแลว

ไมนานมาน้ี ทีมว�จัยในสหรัฐอเมร�กาไดใชสเต็มเซลลจากเลือดในรกและสายสะดือรักษาภาวะบาดเจ�บทางสมอง ซ�ง่ผลเปนท่ีนาพอใจ 

ในขณะท่ีการแพทยปจจุบันไมมีว�ธีการรักษาอ่ืนท่ีประสบความสำเร�จ ท่ีสำคัญคือ สเต็มเซลลท่ีจะใชไดผลนั�นตองมาจากเลือดในรก 

ของผูบาดเจ�บเองเทานั�น ไมสามารถขอจากผูอื่นได ไมวาผูนั�นจะเปนพอแมพ��นองก็ตาม เนื่องจากรางกายผูปวยจะตอตานเซลล 

ของผูอื่น และการรับสเต็มเซลลจากผูอื่นอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตรายตอช�ว�ตได

ทำไมเราตองใหความสำคัญกับการรักษาภาวะบาดเจ�บทางสมองในเด็ก

จากการคำนวณทางสถิติขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดประมาณการวา ในป 2020 การบาดเจ�บทางสมองจะเปนสาเหตุอันดับ 3 

ของภาวะทุพพลภาพทั�วโลก และชวงอายุที่เกิดการบาดเจ�บทางสมองมากที่สุดคือ เด็กอายุ 0-14 ป

แนวโนมการรักษาภาวะบาดเจ�บทางสมองเปนอยางไร

ในสถานการณท่ีคลายคลึงกับภาวะขาดออกซ�เจนในสมอง เชน เสนโลหิตสมองตีบตันหร�อแตก อุบัติเหตุทางสมองอ่ืนๆ ดูเหมือนวา 

การรักษาดวยสเต็มเซลลมีแนวโนมที่ใหผลดี แตยังคงตองอาศัยการว�จัยเพ��มเติมมากกวานี้ และ ไทย สเตมไลฟ ใหความสำคัญ 

ตอการว�จัยโรคในกลุมนี้เปนอยางมาก

3 Stem Cell Update



Why should we pay attention to

Neurological Disorders
in Children?

What role can
stem cell

play a role
in brain injury

treatment?

How has
THAI StemLife
contributed in
brain injury
research?

One of the most important moments in a child’s life is the time of delivery. 

Equally important periods comprise the days before and immediately after 

delivery, collectively known as the perinatal period. Infections, delivery com-

plications, lack of oxygen, all can interfere with normal child development and 

can cause a wide range of disabilities. Cerebral Palsy or CP can be one of them. 

THAI StemLife is the WORLD’s FIRST stem cell bank that has published reputa-

ble research in peer reviewed journals on similar types of brain injuries using 

the patient’s OWN cord blood. The WORLD is quoting THAI StemLife and so do 

other cell banks in THAILAND. THAI StemLife’s experience and expertise is 

unsurpassable in this field.

The assessment of patients with brain injuries by 

the World Health Organization (WHO) has estimated 

that in 2020 brain injuries will became the third 

cause of disability in the world. The most common 

age of brain injuries is found in children aged 0-14 

years old.

Recently, medical researchers in United States have used cord blood stem cells to treat brain injury with 

very encouraging results. One needs to remember that there are no alternatives in traumatic brain injuries 

that offer a curative effect. What is also important to understand is that the cord blood stem cells used 

MUST be AUTOLOGOUS, meaning they must come from the same person that has sustained the injury and 

NOT from anyone else. Not the parents or siblings or donated. Such cells WILL be REJECTED and there is 

a life threatening risk for the life of the recipient.

What are the future trends in neurological disorders?

In similar conditions where lack of OXYGEN predominates like STROKES, brain vessel OCCLUSIONS, and 

other TRAUMATIC BRAIN INJURIES, cell treatment has shown to bring encouraging improvements but 

more research is needed to establish the benefits. THAI StemLife has a keen research interest in these 

conditions.
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นวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหม 
เชน การรักษาขอเขาเส่ือมในระยะ 
แรก แผลที่เกิดจากเบาหวานหรือ
โรคผิวหนังอื่นๆ ที่ตองการใช 
สเต็มเซลลจำนวนนอยๆ การเก็บ
มินิ พีบีเอสซีจะเหมาะสมที่สุด 
วิธีน้ีจะทำใหผูปวยไมเส่ียงกับภาวะ
แทรกซอนที่อันตรายจากการรับ
สเต็มเซลลของผูอื่น การใชสเต็ม 
เซลลของผูอ่ืนอาจเปนอันตรายตอ 
ชีวิต หลายๆ คร้ังท่ีปฏิกิริยาตอตาน 
สเต็มเซลลเปนอันตรายตอตัวผูปวย

ไทย สเตมไลฟ ท่ียืนหยัดมายาวนานดวยช่ือเสียงท่ีสังคมยอมรับ ประวัติการวิจัย และการตีพิมพ 
ผลงานวิชาการระดับสากล ลวนแลวแตเปนหลักประกันความปลอดภัยของผูเก็บและคุณภาพ 
ของสเต็มเซลลที่ได ผูปวยจะตองผานขั้นตอนการตรวจสุขภาพเพื่อใหแนใจวาสุขภาพพรอม 
สำหรับการเก็บสเต็มเซลล เรามีแพทยเฉพาะทางที่จะควบคุมดูแลกระบวนการ
ตามมาตรฐานสากลระดับสูงสุด 
จากการศึกษาพบวา มีเฉพาะการใชสเต็มเซลลของตัวเองเทาน้ันท่ีปลอดภัย นอกน้ันมีโอกาส 
เสี่ยงที่จะถูกรางกายปฏิเสธซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต การเลือกธนาคารสเต็มเซลลที่ผิด 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีไมเคยมีการตีพิมพผลการวิจัยท่ีผานการรับรองจากองคกร 
อิสระในระดับสากล อาจหมายถึงสถานท่ีเหลาน้ันไมมีความรูหรือประสบการณจริง ควรคิดให 
รอบคอบและตัดสินใจอยางชาญฉลาด

                    มีบทบาทสำคัญตอ
การรักษาโรคและฟนฟูสุขภาพมากขึ้น
เรื่อยๆ 
สำหรับประเทศไทย ไทย สเตมไลฟ เปน
ธนาคารสเต็มเซลลเอกชนแหงแรก 
ซึ่งกอตั้งมานานกวา 12 ป ในชวงเริ่มแรก
ไทย สเตมไลฟ ใหบริการเก็บสเต็มเซลล
จากเลือดในรกและสายสะดือ และการเก็บ 
สเต็มเซลลจากกระแสโลหิตในผูใหญ แต 
ในสถานการณปจจุบันที่มีรูปแบบการใช 
สเต็มเซลลหลากหลาย เพื่ออำนวยความ 
สะดวกและตอบสนองความตองการของ
คนไข ไทย สเตมไลฟ จึงพัฒนาการใช 
สเต็มเซลลในการรักษาโรคอยางตอเนื่อง

ไทย สเตมไลฟ เปนบริษัทเอกชนแหงเดียว 
ในประเทศไทย ท่ีมีศักยภาพในการเก็บและ 
รับฝากสเต็มเซลลทั้งจากเลือดในรกและ
สายสะดือ รวมถึงการเก็บจากกระแสโลหิต
ในผูใหญ ซึ่งอยางหลังมีขั้นตอนที่ออกจะ
ซับซอนและใชเวลานาน ดังนั้น 
ไทย สเตมไลฟ จึงไดพัฒนาการเก็บสเต็ม
เซลลรูปแบบใหมท่ีตอบสนองความตองการ 
ของผูใหญที่ ไมมีเวลาและอยากใชสเต็ม 
เซลล สำหรับการใชในจำนวนที่ไมมากนัก 
เรียกวา การทำมินิ พีบีเอสซี (Mini PBSC)

(Mini PBSC) คืออะไร

มินิ พีบีเอสซี หรือการเก็บสเต็มเซลลจาก
กระแสโลหิตอยางยอ เปนวิธีการเก็บสเต็ม 
เซลลจากกระแสโลหิตแบบใหม เพ่ือรองรับ 
ความตองการของผูปวยที่ตองการสเต็ม 
เซลลในปริมาณนอย กระบวนการนี้จะ 
เรียบงายกวา ใชเวลานอยกวา

 

มินิ พีบีเอสซีแตกตางท่ีความสะดวกสบายในดานของเวลา กระบวนการเก็บน้ีใชเวลาเพียง
5 นาที ซึ่งนอยกวาเวลาที่ใชในการเก็บสเต็มเซลลจากกระแสโลหิตตนแบบมาก แตก็
สามารถไดสเต็มเซลลเพียงพอสำหรับการใช กระบวนการเริ่มตนดวยการฉีดยากระตุนการ 
สรางสเต็มเซลลจากไขกระดูก G-CSF (เหมือนการฉีดวัคซีนหรือฮอรโมนอินซูลิน) เปนเวลา 
5 วัน เมื่อความเขมขนของสเต็มเซลลในเลือดถึงระดับที่กำหนด ก็ทำการเก็บเลือดวิธีเดียว 
กับการบริจาคโลหิตซ่ึงใชเวลาเพียง 5 นาที ก็จะไดปริมาณเลือดตามเกณฑท่ีจะนำไปคัดแยก 
และแชแข็งรอการเบิกใชในอนาคต

Talk to

Doctor

แพทยหญิงวรัชยา ฟองศรัณย
กุมารแพทยเฉพาะทางโลหิตว�ทยาและมะเร�งในเด็ก

ผูอำนวยการดานการแพทย บร�ษัท ไทย สเตมไลฟ จำกัด

Warachaya Fongsarun, M.D.,
M.Sc., Board of Pediatrics, Sub-board of Pediatrics Hemato-Oncology

Medical Director of THAI StemLife Co. Ltd.,

สเต็มเซลล มีความแตกตางอะไรที่ทำให

มินิ พ�บีเอสซ�
ใชไดกับการรักษาแบบไหน?

ผูเก็บ                   ตองทำอะไรบางมินิ พ�บีเอสซ�

มินิ พ�บีเอสซ�

มินิ พ�บีเอสซ�
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ไทย สเตมไลฟวันนี้ ไทย สเตมไลฟ  โชคดีมากๆ ที่ไดรับเกียรติจาก

หลังจากฝนตก ทองฟาจะสดใสเสมอ แตตอใหฟาหลังฝน

จะมีแดดเจ�ดจาแคไหน ทองฟาก็ยังไมสดใสเทาเด็กนอยคนนี้ 

  “แอฟกับปใหมไปไหนมาไหนดวยกันตลอด นอกจากทำงานแลว 80% 

เราจะอยูดวยกัน ยิ�งตอนน้ีเขาเร�ม่โตแลว เราก็พาเขาไปไดดวยเกือบทุก 

ที่เหมือนแฝดสยาม โชคดีมากที่ปใหมเปนเด็กรับแขก (หัวเราะ) ชอบ 

เลนกับคนอ่ืน ชอบมีเพ��อนเยอะๆ เขาจะแฮปปเวลาท่ีไดออกไปขางนอก” 

อยางที่ทุกคนทราบกัน ยิ�งถาใครติดตาม Instagram ของคุณแอฟจะ 

รูเลยวา “ปใหม” เปนเด็กที่ราเร�งสดใสมากๆ ใครอยูดวยก็มีความสุข 

ขนาดวันที่ไปสัมภาษณ สาวนอยคนนี้ก็ทำทีมงานหัวใจละลายกันไปทั�ง 

ทีมดวยความนารักของเธอ “ไมกลาพูดเลยวาเขาเปนเด็กแบบนี้ได 

เพราะใคร แอฟคิดวามันเปนท่ีนิสัยสวนตัวของเขามากกวา ความคึกคัก 

แบบน้ี Energy สูงแบบน้ีไมไดมาจากแอฟแนๆ  (หัวเราะ) แอฟคิดวา 

การที่เขาเปนเด็กอารมณดีแบบนี้ สวนหนึ่งมาจากตอนที่เราทอง เรา 

พยายามทำจ�ตใจใหผอนคลาย ไมเคร�ยด แนนอนวาเราหลีกเลี่ยงความ 

เคร�ยดในช�ว�ตประจำวันหร�อจากการทำงานไมได แตเราก็พยายามคุม 

อารมณตัวเองใหดี ฟ�งเพลง ออกไปเดินสวน ทำทุกอยางท่ีทำไดคะ(ยิ�ม)”

  “แอฟวาการพาเขาออกมาเจอผูคน รวมถึงทำกิจกรรมตางๆ มีผลตอ 

การเร�ยนรูของปใหมเยอะมากๆ ทุกครั�งที่ออกไปขางนอก เขาจะเร�ยนรู 

อะไรใหมๆ ไดเสมอ มันทำใหเขาเติบโตอยางเปนธรรมชาติและรวดเร�ว 

ตัวนองเองก็มีความสุข”

  การพาลูกออกไปนอกบานบางเปนเร�่องที่ดี แตคุณพอคุณแมหลาย 

คนก็คงมีความกังวลกับสิ�งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพของลูก เชน 

ความสะอาดหร�อเช�้อโรค “ชวงแรกที่เขายังเล็กแอฟจะหวงสุขภาพของ 

ลูกมาก แตตอนนี้ก็เบาใจมากข�้น แอฟพยายามจะไมกังวลไปกอนนะคะ 

แตจะใชว�ธีปองกัน พาไปฉีดวัคซ�นตลอด แลวก็จะพยายามระมัดระวัง 

ใหมากที่สุด พยายามติดตามขาวสาร เวลาลูกเปนอะไรเราก็จะปร�กษา 

คุณหมอ”  

อยางเร�่องที่เธอตัดสินใจเก็บสเต็มเซลลให “นองปใหม” ก็เชนกัน 

“สุขภาพของลูก คือ สิ�งที่สำคัญที่สุดสำหรับแอฟนะคะ การเก็บสเต็ม 

เซลลก็คลายกับการทำประกันช�ว�ตใหลูก เพราะการหาสเต็มเซลลที่เขา 

กับเราไดมันยากมาก เก็บใหลูกไปเลยอยางไรก็ดีกวา”

 
  “กอนจะตัดสินใจวาจะเก็บสเต็มเซลลที่ไหน แอฟก็ลองศึกษาจาก 

หลายๆ ที่คะ แตเลือก ไทย สเตมไลฟ เพราะเปนบร�ษัทเอกชนแหงแรก 

ของไทย เปดใหบร�การมานานกวา 11 ป และมีมาตรฐานความเปนสากล 

มีเคร�อขายทางการแพทยอยูมากมาย ทั�งในสิงคโปร ฮองกง มาเลเซ�ย 

อินโดนีเซ�ย และที่นี่ก็มีงานว�จัยและศึกษาเร�่องสเต็มเซลลออกมาตลอด 

ทำใหเรามั�นใจวาตอไปเขาจะสามารถพัฒนาการใชสเต็มเซลลในการ

รักษาโรคไดมากข�้น”

  คุณแอฟยังเสร�มอีกวา “แอฟประทับใจในการบร�การของ 

ไทย สเตมไลฟ ท่ีดูแลเราอยางดี สะดวกสบาย ไทย สเตมไลฟ 

ใหบร�การเก็บสเต็มเซลลไดหลายประเภท แอฟมั�นใจวา ไทย 

สเตมไลฟ เปนบร�ษัทท่ีแอฟไววางใจท่ีสุด 

เพราะเขามีการว�จัย 

เพ��อนำสเต็มเซลลไปใชในการรักษาโรคอยางตอเนื่องโดยผู 

เช�ย่วชาญเฉพาะดาน อยางท่ีทราบ มีการรักษาโรคธาลัสซ�เมีย 

ภาวะบาดเจ�บทางสมอง และโรคอื่นๆ อีกทั�งสถานที่เก็บสเต็ม 

เซลลมีมาตรฐานสูงสุด ทำใหแอฟรูวาหากมีเหตุจำเปนท่ีจะตอง 

ใชสเต็มเซลล ไทย สเตมไลฟ จะสามารถเปนที่ปร�กษาที่ดีให 

กับครอบครัวของเราไดอยางแนนอนคะ”

ให เราไดเข ามาพบกับความสดใสราเร �ง

ของหนูนอย ‘ปใหม’ ลูกสาวคนเกงของ 

‘แมแอฟ – ทักษอร’คะ

 “ครอบครัวเตชะณรงค”  
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      There is a beautiful rainbow after the rain. But there 

might be no rainbow as wonderful as this little one. It is 

THAI StemLife’s honor to have a chance to meet with the 

Dechanarongs, especially with ‘Peemai’ – the gorgeous 

daughter of Thailand’s superstar ‘Aff – Taksa-orn’. 

“Peemai and I are together all the time. 80% out of my 

working hours will be spent together. The more she grows 

up, the more we are together like Siamese-twins. I am 

lucky that Peemai is very friendly (laugh). She loves being 

among people and going outside.” To followers in Aff’s 

Instagram account, Peemai is obviously a delightful girl 

giving people around her an upbeat. We, working team, 

fall in love with her right on the day we meet. “I have no 

idea where she gets this energetic personality from. It is 

definitely not from me (laugh). I think one of the reasons 

she is a happy girl is that I tried to set my mind at ease 

during pregnancy. We may not be able to avoid every 

stressful circumstance in daily life, or at work. But we can 

control our own minds to focus on something that make 

us feel good such as, listening to music, walking in the 

park, or anything else we can (smile).” 

“Taking her to meet people and attend activities allows 

my daughter to learn a lot. Every time we go out, she will 

see something new and that make her grow and develop 

naturally, and rapidly, while she is also having fun.”

 
Spending time with children outside is a good idea. 

However, many parents are worried about health related 

issues such as cleanliness and illness. 

“When Peemai was younger, I was worried about her 

health. But I am more relaxed now and try not to think 

too far ahead because preventing is better solution. 

Vaccination is one way to ensure my child is shielded. 

I also keep my eyes open, follow up with news and 

consult with her doctor whenever she is not well. 

Likewise, storing stem cells for Peemai is one of her 

choices. 

“Her health is really important to me. Storing stem cells 

is nothing less than giving my child an insurance because 

stem cells that matches one particular person are very 

rare to obtain when needed. It is better to keep her own 

for her.”

“Having been established for more than 11 years with 

international standards and a strong network of expert 

physicians and PhD level scientists in Singapore, Hong 

Kong, Malaysia, Indonesia, is already an assurance. Plus, 

THAI StemLife publishes stem cell research and studies 

continuously. It gains my trust that the organization will 

effectively cure illness with its development and 

implementation.”  

“THAI StemLife’s service quality 

is also impressive”, added Aff. 

“They can collect many types of 

stem cells. I am confident that 

THAI StemLife is the best place 

to put my trust in because they 

have ongoing expert research 

in stem cell use to cure illnesses 

in Thalassemia, Cerebral Palsy. 

The company also has highest 

standards for their stem cell 

storing location. I am positive 

that THAI StemLife will be a good 

helping hand and consultant 

whenever our family needs 

them.” 

 “ครอบครัวเตชะณรงค”  

“I spent a lot of time doing research 

about stem cell storing before making 

decision. I choose THAI StemLife 

because it is the first privately 

own company that offers this service.”
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ไทย สเตมไลฟ มีคำตอบมาใหคะ

คุณแมที่กำลังตั�งครรภหลายทาน อาจมีอาการแปลกๆ ระหวางตั�งครรภ บางก็เปนอาการปกติทั�วไป 
บางก็เปนสัญญาณอันตรายที่ควรร�บไปปร�กษาแพทย แลวเราจะรูไดอยางไรวาอาการไหนที่เปนอันตราย

Pregnant moms may experience several strange symptoms during their pregnancy. Some are 
normal and can be ignored but some are alarming and future moms should rush to see their 
doctors and talk about them. It can be overwhelming trying to figure out which symptoms 
are the dangerous type, and here in this article, THAI StemLife can help you on the way.
 

ลูกดิ�นนอยลงกวาปกติหร�อไมดิ�นเลย
หากอายุครรภ 5-6 เดือนแลว แตลูกยังไมดิ�นหร�อดิ�นนอยลง
ควรปร�กษาแพทยทันที
Baby’s movement level significantly declines or none
Immediately consult with your doctor if there is decreasing or
no baby movements when more than 5-6 months pregnant.

จุกหนาอก / ปวดหัวอยางรุนแรง / ตาพรา
ลองเช�คความดันดูนะคะ เพราะอาจมีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง
ซ�่งอาจเกิดจาก “ครรภเปนพ�ษ” ได
Chest pain, persistent severe headache, visual disturbances 
These symptoms can be signs of high blood pressure which 
could be caused by preeclampsia. Have your blood pressure 
checked immediately and consult with your physician.

ปวดหลังอยางรุนแรง
อาจเกิดจากไตทำงานผิดปกติ ติดเช�อ้ท่ีไต นิ�วในไต หร�อทอไตอุดตัน
Severe back pain
A severe back pain that does not relent can be caused 
by kidney infections, kidney stones and/or obstruction.

แขน-ขา-นิ�วบวม
อาจเกิดจากอาการของโรคเบาหวานขณะตั�งครรภ ไธรอยด 
หร�อการทำงานของไตผิดปกติ
Swelling of legs, feet and/or fingers
Increasing and/or persisting swellings can be a sign 
of gestational diabetes, thyroid condition or kidney 
malfunction. Consult your physician.

กระหายน้ำจัด
อาจเกิดจากอาการของโรคเบาหวานขณะตั�งครรภ

Thirst
Increasing thirst and urge to drink water or other 

liquids can be a sign of increased blood sugar and 

gestational diabetes. Immediately consult your 

physician.

แพทองอยางรุนแรง
ทั�งคลื่นไส อาเจ�ยน น้ำหนักลด นอนไมหลับ 
อาจเปนอาการของโรคไธรอยด 
Severe morning sickness 
This includes nausea, dizziness, weight loss, and 
insomnia can be a sign of thyroid condition. Consult 
your physician to check your thyroid hormone levels.

ปวดทองนอย
อาการปวดทองท่ีเพ��มมากข�น้ แมจะนอนพักผอนแลวก็ยังไมดีข�น้ 
ควรร�บไปพบแพทย
Abdominal pain
An increasing and persisting abdominal discomfort that 
does not go away even after you have taken a rest/nap 
is a sign that you should consult your physician.

เจ�บทองคลอดกอนกำหนด
มีอาการมดลูกบีบตัวทุกๆ 10-15 นาที ตองไปพบแพทยทันที
Premature labor pains
Contractions every 10 -15 minutes.
Immediately consult your physician.

น้ำเดินหร�อน้ำคร่ำแตก
แสดงวาจะมีการคลอดเกิดข�้นภายใน 24 ชั�วโมง
Water break or premature rupture of membranes
A sign that the labor is due within 24 hours.
Immediately consult your physician.

คันผิวหนังอยางรุนแรง
อาจเปนอาการของน้ำดีหยุดหลั�งขณะตั�งครรภ
Severe skin itchiness 
Gallbladder related conditions.

มีไขสูงหร�อเปนหวัดเร�้อรัง
อาจเกิดจากการติดเช�้อไวรัสหร�อแบคทีเร�ย

Chronic flu or high fever 

Flu and fever can be due to virus or bacterial infection.

มีเลือดออกทางชองคลอด 
ไมวาจะมากหร�อนอย มีสีเขมหร�อจาง ลวนเปนสัญญาณอันตราย
Bleeding (Vaginal)
Any amount or color of vaginal bleeding is a serious
sign and you should consult your physician immediately.
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วันนี้

12 danger signs pregnant moms should RECOGNIZE
and immediately consult with their doctors.
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สุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวถือเปนหัวใจสำคัญ นอกจากการดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวแลว 
คุณแมทั�งหลายก็ตองดูแลสุขภาพของตัวเองดวยนะคะ หมั�นสังเกตอาการของตัวเองอยางสม่ำเสมอ จะไดมีแรงไว 
ดูแลครอบครัวที่เรารักตอไปคะ

ไทย สเตมไลฟ ขอใหวาที่คุณแมทุกทาน มีสุขภาพที่แข�งแรงกันทั�งแมและลูกในทอง คลอดอยางปลอดภัย 
กันทุกคนเลยนะคะ

We all know that health and safety of our family members is important. It is recommended 
that mother-to-be pays attention to her own symptoms at all time and always consults her 
physician when in doubt.

THAI StemLife wishes all lovely moms-to-be and their little ones good health, and a safe delivery.

สัญญาณอันตราย
ที่คุณแมตั�งครรภควรร�บไปพบแพทย12
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Anti-Vaxxer

ว�วัฒนาการทางการแพทยลวนเกิดข�้นเพ��อสงผลที่ดีตอสุขภาพของทุกช�ว�ต บุคคลากรทางการแพทยเองก็ไดพยายามอยางหนัก ทั�งเพ��อชวยช�ว�ต 

รวมไปถึงปองกันพวกเราจากโรคภัยไขเจ�บตางๆ ในขณะเดียวกันกลับมีกลุมคนในตางประเทศท่ีเร�ยกตัวเองวา ขบวนการตอตานวัคซ�น (Anti-Vaxxer

/ Anti-Vaccine Movement) ซ�่งอาจมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับวัคซ�น สาเหตุหลักมาจากความเช�่อวาวัคซ�นเปนสาเหตุของโรคออทิสติกนั�นเอง

กลุมโรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder - ASD) คือ อาการที่ 

เกิดข�น้จากพัฒนาการแบบผิดปกติทางสมองซ�ง่มีเหตุจากความแตกตางของ 

การทำงานภายในสมองนั�นเอง ผูท่ีมีอาการออทิสติกมักจะมีลักษณะการส่ือสาร 

การมีปฏิสัมพันธ พฤติกรรม และการเร�ยนรูที่แตกตางออกไปจากคนปกติ 

ประเด็นเร�่องวัคซ�นเปนสาเหตุของอาการออทิสติกเปนที่รูจักครั�งแรกเมื่อ 

นายแพทยแอนดรูว เวคฟ�ลด แพทยโรคทางเดินอาหารชาวอังกฤษ และเพ��อน 

รวมงานไดตีพ�มพรายงานในวารสาร เดอะ แลนเชท ฉบับวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

1998 โดยระบุเร�่องราวของเด็ก 8 คน ที่เกิดอาการออทิสติกหลังจากรับ 

วัคซ�นโรคหัดคางทูม-หัดเยอรมันไป 1 เดือน แตรายงานฉบับน้ีถูกตีตกไปและ 

รายงานฉบับอื่นๆ ก็ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การรับวัคซ�นไมมีความ 

เกี่ยวของกับพัฒนาการของสมองที่นำไปสูอาการออทิสติก

ในป 2011 สถาบันการแพทย The Health and Medicine Division 

(HMD) ไดรายงานวา วัคซ�นทั�ง 8 ชนิด ที่ใชในเด็กและผูใหญมีความปลอด  

ภัยสูงมาก ในป 2013 ศูนยควบคุมโรค (Center of Disease Control: 

CDC) รายงานสนับสนุนวาวัคซ�นไมสามารถทำใหปวยเปนกลุมโรคออทิสติก 

ได โดยการศึกษาดังกลาวมุงศึกษาจำนวนแอนติเจน (สารในวัคซ�นที่ทำให 

ระบบภูมิคุมกันในรางกายสรางแอนติบอดี้เพ��อตอสูกับเช�้อโรคตางๆ) จาก 

วัคซ�นที่ทารกไดรับในชวง 2 ปแรก ผลการศึกษาพบวาจำนวนแอนติเจนที่ 

เด็กๆ ซ�่งมีอาการออทิสติกไดรับจากวัคซ�นนั�นเทากันกับเด็กๆ ที่ไมมีอาการ 

ทั�งน้ีวัคซ�นเปนสารทางการแพทยท่ีถูกผลิตข�น้จากเช�อ้โรคท่ีตายแลว หร�อออน 

แรงมากจนไมสามารถกอใหเกิดโรคได แพทยฉีดวัคซ�นเขาไปในรางกาย 

เพ��อกระตุนภูมิคุมกันของรางกายของทารกใหพัฒนาจำนวนแอนติบอด้ีหร�อ

ตัวชวยปองกันโรค ทารกจะไดไมตกเปนเหยื่อของโรครายตางๆ ได

เมื่อมีหลายครอบครัวไมยอมใหลูกฉีดวัคซ�น เด็กๆ เหลานี้อาจเจ�บปวยจาก 

การติดเช�อ้โรคท่ีปองกันไดดวยวัคซ�นจนถึงแกช�ว�ต และสถานการณท่ีเลวราย 

ที่สุด คือ โรคหลายโรคที่เคยถูกกำจัดดวยวัคซ�นกลับมาระบาดอีกครั�ง 

ไมวาจะเปนโรคฝดาษ โรคโปลิโอ ซ�่งจะเปนอันตรายมากหากมีการระบาด 

ทั�วโลก ทายท่ีสุด กลุมคนท่ีไมไดรับวัคซ�นก็จะเปนกลุมแรกท่ีเส่ียงตออันตราย 

นี้โดยตรง

ถึงแมวาขบวนการตอตานวัคซ�นจะยังไมเปนท่ีแพรหลายในประเทศไทย 

แต ไทย สเตมไลฟ ก็อยากใหคุณพอคุณแมไดรับขอมูลขาวสารที่ถูก 

ตอง จะไดไมหลงเช�่อในขอมูลผิดๆ เพ��อใหครอบครัวของเราปลอดภัย 

จากโรคภัยไขเจ�บที่สามารถปองกันไดคะ

Medical innovations helps better people’s health. Medical experts 

are working hard not only to save lives but also to prevent diseases 

from harming humankind. Meanwhile, in another parts of our world, 

there are groups of people, Anti-Vaxxer / Anti-Vaccine Movement 

who may have misunderstood and/or being misled about the 

meaning of vaccines. The main issue is that these groups believe 

that vaccines cause autism. Autism Spectrum Disorder (ASD) is a 

developmental disability that is caused by differences in how the 

brain functions. People with ASD may communicate, interact, behave, 

and learn in different ways. The whole issue started when Andrew 

Wakefield, a British gastroenterologist, and colleagues published a 

paper in The Lancet on 28 February 1998, that described 8 children 

whose first symptoms of autism appeared within 1 month after 

receiving an MMR vaccine. This report has since been discredited 

and many studies have strongly shown that there is no link between 

receiving vaccines and developing ASD. In 2011, The Health and 

Medicine Division (HMD) report on eight vaccines given to children 

and adults found that with rare exceptions, these vaccines are very 

safe. A 2013 Center of Disease Control (CDC) study added to the 

research showing that vaccines do not cause ASD. The study looked 

at the number of antigens (substances in vaccines that cause the 

body’s immune system to produce disease-fighting antibodies) from 

vaccines during the first two years of life. The results showed that 

the total amount of antigen from vaccines received was the same 

between children with ASD and those that did not have ASD. 

Vaccines are made from weakened or killed virus or bacteria that 

cannot cause disease. A physician injects vaccine in to a baby’s body 

to prompts a baby’s immune system to develop antibodies, or 

defenders, against the disease. Successful vaccinations prevent us 

from getting lethal diseases. 

When many families refuse vaccination, their children may get 

infected to vaccine-preventable diseases and perish. The worst case 

scenario is that many diseases which have been eradicated may 

resurface such as Smallpox, Polio, among others– A dangerous 

situation in a global scale. At the end, the first ones that are in direct 

danger are the ones that are not vaccinated, that is usually the ones 

that support the anti-vaccination movement but also many in the 

population that have not received vaccines for already eradicated 

diseases! 

Even though the anti-vaccination movement has not gained ground 

in Thailand, THAI StemLife would like to ensure that Thai parents have 

the correct information in order to reach an informed decision in order 

to protect their family members from preventable lethal diseases.

ขบวนการตอตานวัคซ�น
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แพทยทานหนึ่งออกมาบอกวา วัคซ�นเปนสาเหตุของออทิสติก

Lancet published a paper by Dr.Andrew Wakefield, a dramatic
study that found a connection between autism and vaccines

No link to autism was found in any case
In all of the studies

1/4 U.S. parents believe some vaccines 
cause autism in healthy children

Number of cases (person)

1998

1999 - 2012 
วงการแพทยไดศึกษาเร�่องนี้อยางหนัก
ผลของความเกี่ยวของระหวางวัคซ�นกับออทิสติกเทากับ 0%

กำจัดไขทรพ�ษ
Help eradicate 

Smallpox

วัคซ�นใหมๆ ชวยช�ว�ต
เด็กอายุต่ำกวา 5 ป

จากการเสียช�ว�ต ไดเกือบ
4 ลานคน ในป 2015

New and underutilized
vaccines could avert nearly 
4 million deaths of children
under the age 5 by 2015

   ชวยช�ว�ตกวา 8 ลานคน
ในทุกๆ ป

Save about 8 million
lives every year

ลดการเกิดโรคได
อยางมีนัยยะสำคัญ

Significantly reduce
disease in the world

0%

Anti-Vaxxer
ไมยอมพาลูกไปฉีดวัคซ�นเพราะหลงเช�่อแนวคิดของกลุม
1 ใน 4 ของพอแมในสหรัฐอเมร�กา

1960s
1970s

1980s

2004

2012

กอนมีวัคซ�นปองกันไอกรนมีผูปวยในสหรัฐอเมร�กามากกวา
Number of whooping cought cases in U.S.

After getting vaccine

Decreased to…

Increased to…

After Anti-Vaxxer movement

 150,000 คน

หลังจากมีกลุม Anti-Vaxxer มีผูปวย ไอกรนในสหรัฐอเมร�กาเพ��มข�้นเปน 26,000 คน

พอมีการฉีดวัคซ�นลดลงเหลือเพ�ยง  5,000 คน

ลดลงเร�่อยๆ จนเหลือเพ�ยง  2,900 คน

เพ��มข�้นสูงถึง  50,000 คน

วัคซ�นไมไดทำใหเกิดออทิสติก แตวัคซ�น…
Positive effects of vaccines

In the U.S. whooping cought shot up in 2012
TO NEARLY 50,000 CASES

20 deaths in the U.S.
และเสียช�ว�ต 20 ราย

Source : http://www.hiso.or.th , http://www.upworthy.com 
Refutations Refutations to Anti-Vaccine Memes Protecting Children and Communities through Vaccination - Global Network
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ว�ธีปองกันลูกของเราใหหางไกล
จากไขหวัดในชวงเปดเทอม
Back to School : How to avoid our children away from flu.

     ปญหาโลกแตกของคุณพอคุณแมที่จะหลีกเลี่ยงเด็กๆ

จากไขหวัด โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ตองไปโรงเร�ยนในหนา

ฝนแบบนี้ เพราะเด็กจะมีโอกาสที่ไดสัมผัสกับเช�้อไวรัสและ

แบคทีเร�ยมากกวาการอยูบาน พอแมทุกคนตางก็อยากให 

ลูกของตัวเองมีภูมิคุมกันที่ดีพอที่จะปองกันไขหวัดและลด

ความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพได วันนี้ ไทย สเตมไลฟ มี 

คำแนะนำงายๆ ท่ีจะมาเปนตัวชวย ชวยใหลูกของคุณหางไกล 

จากไขหวัดไดคะ       It is never easy to avoid the Flu and Common 

Cold, especially for the young ones, and going 

back to school makes it even more complicated. 

We also want the young ones to be exposed to 

viruses and bacteria as these instances increase 

and fortify their immunity and also reduces their 

risk for autoimmune diseases that is misdirected 

attacks of their own immune system. Below we 

will give you some advice to make it simpler for 

you but also for them.

FLUFLU COLDCOLD
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แมจะไมมีหลักฐานทางการแพทยที่ระบุวาว�ตามิน
ซ�อัดเม็ดสามารถชวยเสร�มสรางภูมิคุมกันได แต 
การกินผักและผลไม  จะทำใหสุขภาพดีและสราง 
ภูมิคุมกันใหกับเจาตัวนอยของเรา
There is NO MEDICAL evidence that 
vitamin C in tablets improves immunity. 
But, eating fruits and vegetables as a 

part of a complete and healthy diet improves immunity 
through mechanisms unknown to us.

เด็กๆ ควรหลีกเล่ียงการใกลช�ดกับผูปวย เพราะจะติดหวัด 
มาไดงาย แมเด็กๆ อาจจะแยกคนปวยไมออก แตพอแม 
อยางเราก็ตองชวยกันดูแลอยางใกลช�ดคะ
Stay clear of patients with the flu, but that is not 
always easy for children to know so that’s why 
they have parents!

ทำความสะอาดของใชของลูกดวยน้ำและสบูเทานั�น 
โดยไมจำเปนตองใชน้ำยาฆาเช�้อ
Clean with water and soap only.
Do not over do it! You do NOT need disinfectants!

ลางมือดวยน้ำและสบู โดยไมจำเปนตองลางดวย 
สบูฆาเช�อ้ เพราะจะเปนการลดการสรางภูมิคุมกัน 
ใหกับเด็ก แบคทีเร�ยสวนใหญที่อยูในบานจะไม 
อันตราย เด็กๆ ควรลางมือทุกครั�งหลังจากเขา 
หองน้ำและเม่ือสัมผัสกับสิ�งสกปรก

Wash your hands with simple water and simple soap. Do not 
overdo it with disinfectant grade soaps. They cost more and 
also may reduce children’s immunity in adult life. Most 
bacteria on surfaces at home are NOT harmful. Always wash 
hands AFTER a toilet visit. Do not touch anything in a toilet 
AFTER you washed your hands.

ควรใหลูกดื่มน้ำใหเหมาะสมกับที่รางกายตองการ 
และดื่มมากข�้นขณะออกกำลังกาย
Drink as much as you feel thirsty.
Drink while you exercise.

หากลูกเปนหวัดหร�อมีไข ควรงดไปโรงเร�ยนจนกวาจะ 
หาย เพ��อใหลูกหายไข และปองกันอาการออนเพลีย
If you child gets the flu keep them from 
school as they may have a fever and will 
be tired.

สอนลูกใหปดปากและจมูกเมื่อไอหร�อจาม
Teach your children to close their mouth 
and nose when cough or sneeze.

ใสผาปดปาก เมื่อตองอยูใกลช�ดผูปวย
หร�อเมื่อปวยเปนหวัดหร�อมีไข
Use mask if you wish.

เด็กๆ ควรไดรับการพักผอนวันละ 10-12 ชั�วโมง
Children should sleep 10-12 hrs. per day.

หากโดนฝนหร�อสัมผัสกับละอองฝน ควรใหเด็กๆ 
ไดอาบน้ำทำความสะอาดรางกายดวยสบู
If you get wet in the rain dry yourself but be not 
afraid. It is viruses and not rain that cause 
disease. If you have been exposed for dirty water 
while in the rain, wash with water and soap.

ไมควรปลอยใหลูกเอานิ�วเขาปากหร�อจมูก เพราะอาการติด 
เช�้อในรางกายสวนใหญมักเกิดจากเช�้อโรคที่สัมผัส
มากับนิ�วมือ
Do NOT ever put your fingers in your NOSE and 
MOUTH! Teach children this. Never, ever, fingers 
in mouth or nose. All tummy and all respiratory 
infections are unusually transmitted via your 
OWN FINGERS.

หากเด็กๆ มีไขเกิน 3 วัน หร�อมีการอาเจ�ยน หร�อเกิดสิ�งผิดปกติ 
ตามผิวหนัง ควรร�บพาไปพบแพทย รวมถึงอาการแทรกซอนอ่ืนๆ 
เชน ปวดคอ หร�อปวดหัว เพราะโดยปกติแลว ประมาณ 85-90% 
อาการหวัดหร�อไขหวัดใหญจะดีข�้นภายใน 3 วัน
If a fever persists for more than 3 days, continuous 
vomiting or if skin changes occur, see your doctor. 
Watch for other symptoms as throat pain or 
headache that doesn’t not go away, Finally, 
usually 85 to 90% of the flu and common cold 
improve within 3 days.
 

เด็กเล็กควรไดกินนมแม เพ��อเพ��มภูมิคุมกันใหรางกายแข�งแรง
To improve your childs immunity,
BREASTFEED them.

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจทำใหรูสึกไมสบายตัว
แตไมทำใหเกิดการติดเช�้อ
Changes of temperature may make people uncomfortable 
but do not cause infections!

ควรสรางนิสัยการออกกำลังกายทุกวัน โดยใหเด็กๆ
รวมออกกำลังกายดวย เพ��อใหรางกายแข�งแรง
Make is a habit to exercise every day.
Have the children participate too!

ไมปลอยใหเด็กๆ อยูในสภาพแวดลอมที่เปนมลพ�ษ และอันที่จร�ง 
แลวไมมีเคร�อ่งปรับอากาศใดท่ีจะชวยลดแบคทีเร�ยหร�อไวรัสอยาง
ที่พูดกันในโฆษณาทางทีว� เด็กที่อยูในหองแอรมากๆ มักจะเปน 
หวัดไดงายมากข�้น
Don’t let your children in polluted environments, AND 
do not believe that there are air conditioners that 
reduce bacteria and viruses as many TV ads claim.
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12 เทคนิคงายๆ ที่จะชวยใหลูกของเรา

มีสุขภาพแข�งแรงและมีความสุข

4. ฝกระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน 
เด็กวัยนี้เรียนรูไดอยางรวดเร็ว การฝกระเบียบวินัยนอกจากจะชวยให

พอแมสังเกตเห็นพัฒนาการของลูกแลว สิ่งที่เราฝกเขายังเปนหัวใจสำคัญ

ที่จะชวยใหลูกเติบโตอยางแข็งแรงอีกดวยคะ

การกิน: ทานอาหารอยางตรงเวลาใหครบ 3 มื้อ ของวางที่มีคุณคาทาง

อาหาร 1-2 มื้อตอวัน เลือกทานแตของที่มีประโยชน ฝกใหทานอาหาร

ไดหลากหลายและครบ 5 หมู หากลูกไมยอมทาน แนะนำวาใหคุณพอ

คุณแมใชวิธีสนุกๆ บิ๊วแทนการบังคับนะคะ

การนอน: เด็กวัยนี้ควรนอนหลับคืนละ 10-11 ชั่วโมง การพักผอนที่

ไมเพียงพออาจเปนสาเหตุของปญหาความประพฤติและจะมีผลเสียกับ

สมาธิในการเรียนที่โรงเรียนคะ 

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ: เด็กๆ ควรมีกิจกรรมที่สงเสริม

พัฒนาการทางดานรางกายอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง เชน การเลนกีฬา 

การวิ่งเลน เปนตน คุณพอคุณแมควรลดอาการ “ ติดจอ ” ของลูกๆ 

ดวยนะคะ ทั้งทีวี, สมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร ไมควรใหใชเกินวันละ 

2 ชั่วโมงคะ

1. ชั่งน้ำหนัก/วัดสวนสูง
ลูกอยางสม่ำเสมอ 
เด็กวัยน้ีกำลังโตเลยคะ ลองเทียบ

ดูนะคะวาน้ำหนักและสวนสูงของ

ตัวแสบเปนไปตามมาตรฐานหรือไม

2. ฝกตั้งคำถามใหลูกตอบ
เชน ถามเสนทางการกลับบาน

ระหวางนั่งรถดวยกัน เปนตน

6. รับวัคซีนใหครบตามที่หมอนัด
การไดรับวัคซีนตามนัด ชวยใหลูกของเราไมตองพบกับการเจ็บไขไดปวย

 

   สิ ่งสำคัญที ่สุดของคนเปนพอแมก็คงไมพนการอยากใหลูกของ
เรามีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง มีพัฒนาการการเรียนรูที่เปนไปตามวัย
วันนี้ ไทย สเตมไลฟ มีเทคนิคงายๆ ในการทำใหเด็กๆ แข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจเลยคะ

5. ตรวจสอบรางกายของเจาตัวแสบอยูเสมอ
ฟนผุหรือไม สะโพก, เขา และขอเทามีปญหาอะไรหรือเปลา 

เด็กบางคนเริ่มเขาสูวัยหนุมสาวตั้งแต 7 ขวบเลยก็มีนะคะ

3. สนับสนุนใหลูกมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย
เชน ดนตรี, งานฝมือ, ศิลปะ, กีฬา 

เปนตน

7. ชื่นชมในความสำเร็จของลูก
สนับสนุนใหลูกลดขอจำกัดในความสามารถของตัวเอง ใหกำลังใจลูก

เวลาตองทำในสิ่งใหมๆ ที่เขาไมเคยทำมากอน

8. สังเกตผลการเรียนของลูก
ไมใชวาเราจะไปเครงครัดหรือกดดันลูกของเราใหเรียนเกงนะคะ 

แตผลการเรียนที่ไมดีอาจมีผลกระทบตอจิตใจของเด็ก รวมถึงอาจ

เปนสาเหตุที ่ทำใหลูกของเราถูกกลั ่นแกลงในโรงเรียน หากผล 

การเรียนของลูกไมดีเทาที่ควร ควรรีบหาสาเหตุและแกไขอยางตรง

จุดคะ
 

9. อธิบายใหลูกเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
พูดคุยกับเขาใหเขาใจวาเม่ือเราโตข้ึนรางกายของเราจะเปล่ียนแปลงไป 

และนี่คือเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องที่ยากที่สุดของพอแมคนไทย 

อยางเพศศึกษา เมื่อถึงเวลาก็ตองอธิบายใหเขาเขาใจอยางตรงไปตรง

มา และที่สำคัญที่สุดพอแมตองสอนใหลูกรูวาถามีผูใหญมาบอกให 

ทำอะไรที่เปนความลับ สิ่งนั้นคือสิ่งอันตราย ใหบอกพอหรือแมทันที 

รวมถึงย้ำใหลูกรูวาไมควรมีใครมาสัมผัสแตะเนื้อตองตัวเราในสวนที่ 

อาจเปนการลวนลามทางเพศ เพื่อใหลูกของเราฉลาดทันคน ไมตก 

เปนเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศในทุกทางคะ

10. สุขภาพชองปากและฟนของลูกนั้นสำคัญมาก
แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ฝกใชไหมขัดฟนอยางนอยวันละ

1 ครั้ง และพาไปพบหมอฟนทุกๆ 6 เดือน

11. ลงโทษเมื่อลูกทำผิด
แมจะทำใจลำบาก แตเมื่อเด็กๆ ทำความผิดหรือทำผิดกฎที่ตกลง

กันไว เราในฐานะพอแมควรดูแลและลงโทษอยางเหมาะสมนะคะ 

อยางไรก็ตามการดุดาเสียงดังหยาบคายหรือการทำรายรางกาย

ไมควรถูกนำมาใชในการลงโทษเด็ดขาดคะ

12. ฝกใหลูกมีความรับผิดชอบ
ถึงเราจะมองวาลูกยังเด็ก แตจริงๆ แลวเด็กวัยนี้มีความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดมากกวาที่คิดนะคะ ลองฝกใหลูกมีสวนรวม

ในการทำงานบานงายๆ เชน เก็บที่นอนของตัวเอง พับผาที่ตากแลว 

ฯลฯ รับรองวาคุณจะตองทึ่งในความรับผิดชอบของเจาตัวแสบ

แนนอนคะ

การเล้ียงลูกใหเติบโตไดดีสักคนไมใชเร่ืองงายนะคะ ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการดูแล 

เอาใจใส และเด็กวัยนี้ถึงแมวาเรายังอยากจะทำทุกอยางใหเขา แตสิ่งสำคัญ

คือการฝกใหลูกสามารถชวยเหลือตัวเองได และรับมือกับสถานการณตางๆ

ไดอยางเทาทันคน เพ่ือใหลูกของเราเติบโตอยางแข็งแรงและมีความสุข

เขากับสังคมได เปนที่รักใครของคนทั่วไปคะ
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12 Check Lists to make our 

children 
Healthy and 
Happy.

5. Perform a physical exam, examining teeth for 

cavities, and checking your child's hips, knees, and

ankles, because some children start to show signs of 

puberty as early as age 7.

6. Update immunizations, immunizations can protect 

kids from serious childhood illnesses, so it's important 

that your child receive them on time.

7. Praise accomplishments, and provide support in 

areas where your child is struggling.

8. Poor school performance could be a sign of a 

learning disability, or of being bullied. Get to the heart 

of the problem now so your child can receive the help 

needed to succeed.

9. Explain to your child that his or her body will 

change, as he or she gets older and that this is normal. 

Teach the proper names for sexual body parts and 

explain their functions. Let your child know that it's 

never OK for an adult to ask a child to keep a secret. No 

one should look at or touch your child's private parts, or 

ask him or her to look at or touch theirs.

10. Make sure your child brushes his or her teeth 

twice daily, flosses once a day, and sees a dentist once 

every 6 months.

11. Establish reasonable consequences for breaking 

the rules, spanking or other corporal punishment should 

not be used.

12. Give your child a sense of responsibility by letting 

him or her participate in simple chores, like making 

the bed and setting the table.

These checkup sheets are consistent with the 

American Academy of Pediatrics (AAP)/Bright 

Futures guidelines.

The most important thing for 
parent like us is about to let 
our children be healthy and 
have their development as 
they should be. 
THAI StemLife has some 
technics to make our little 
monsters to be healthy and 
happy.

1. Check your child's weight and height, calculate body mass index 

(BMI), and plot the measurements on growth charts.

2. Ask questions, for example, address concerns, etc.

3. Encourage your child to participate in a variety of 

activities, including music, arts and crafts, sports, after-school 

clubs, and other activities of interest.

4. Offer advice about your child's,

Eating : Schedule three meals and one or two nutritious snacks a 

day, keep offering a variety of healthy foods for your child to choose 

from. Kids should be encouraged to give new foods a try, but don't 

force them to eat them.

Sleeping : Kids this age generally need about 10–11 hours of sleep 

per night. Lack of sleep can cause behavior problems and make it 

difficult to pay attention at school. 

Physical activity : Children this age should get at least 60 minutes of 

physical activity per day. Limit screen time, including TV, DVDs, 

video games, smartphones, tablets, and computers, to no more than 

2 hours per day of quality children's programming.

Source : kidshealth.org
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ว�ธีรับมือเมื่อลูกเราเขาสูวัยรุน

เม่ือลูกเขาสูวัยหนุมสาว รางกายของพวกเขา 

ก็จะพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร�ว 

เปนเร�่องสำคัญที่พอแมควรเขาใจวาสิ�งเหลา

น้ี เปนเร�อ่งปกติธรรมชาติท่ีทุกคนจะตองผาน 

ไมวาจะอยูที่ไหน เปนเด็กหญิงหร�อเด็กชาย 

ไมมีใครท่ีเหมือนกันหมด แตมีสิ�งหน่ึงท่ีผูใหญ 

ทุกคนเหมือนกัน นั�นคือทุกคนตางก็ผานชวง 

เวลาแหงการเขาสูวัยหนุมสาวทั�งสิ�น

ถึงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันนั�นมาถึง สมองจะหลั�งฮอรโมนพ�เศษ 

ท่ีเร�ม่ตนวัยหนุมสาว เร�ยกวา Gonadotropin 

-Releasing Hormone(GnRH) ซ�ง่กระตุน 

ตอมใตสมองใหผลิตฮอรโมนของวัยหนุมสาว 

เพ��มข�น้มาอีก 2 ฮอรโมน ช�อ่วา Luteiniz-

ing Hormone (LH) และ Follicle-Stimu-

lating Hormone (FSH) ซ�ง่ทั�ง 2 

เพศมีเหมือนกัน แตการทำงานของ 2 

ฮอรโมนนี้ในแตละเพศ แตกตางกัน 

โดยปกติแลววัยหนุมสาวจะเร�่ม ตนเมื่ออายุ 

7-13 ป ในเด็กผูหญิง ในขณะที่ 

เด็กผูชายจะเขาสูวัยรุนชากวานิดหนอย คือ 

ชวง 9-15 ป แตอาจมีเด็กบางคนที่เขาสูวัย 

หนุมสาวเร�วหร�อชากวาเด็กทั�วๆ ไป นั�นคือ 

เหตุผลท่ีพอแมอาจจะเห็นเพ��อนๆ ของลูกเรา 

ดูเด็กหร�อดูเปนผูใหญกวาลูกของตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

นอกจากตัวสูงข�น้ น้ำหนักเพ��มข�น้ มีกลามเน้ือ 

มากข�น้ เสียงเปล่ียน หนาอกใหญข�น้แลว ใน 

เด็กผูชายอวัยวะเพศก็จะใหญข�น้ สวนในเด็ก 

ผูหญิง รูปรางจะเร�ม่มีสวนโคงสวนเวามากข�น้ 

สะโพกและหนาอกขยาย บางครั�งหนาอกทั�ง 

2 ขางอาจจะขยายไดไมพรอมกันแตจะเทากัน 

ภายหลัง รวมไปถึงอาจมีอาการคัดหนาอก 

ซ�ง่ถือเปนเร�อ่งปกติ สิ�งท่ีพบมากในเด็กผูหญิง 

คือ เมื่อเขาสูวัยรุนเด็กผูหญิงจะรูสึกมีไขมัน 

เพ��มข�้น และอาจเจ�บหนาอกซ�่งเปนเร�่องปกติ

ว�ธีรับมือ
เมื่อลูกเรา
เขาสูวัยรุน

น้ำหนักตัวเพ��มเปนสวนหนึ่งของการเขาสูวัยสาว การอดอาหารเพ��อคุมน้ำหนักจะสงผลเสีย 

ตอสุขภาพ และสิ�งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กผูหญิงคือการมีประจำเดือน นอกจากนี้ขนที่ข�้น 

ตามสวนตางๆ ของรางกาย และสิวบนใบหนาก็เปนปญหาใหญของวัยรุนหลายคนเชนกัน

ไมช�นกับการเปลี่ยนแปลง

ฮอรโมนทั�งหลายไมเพ�ยงแตทำใหสร�ระภายนอกเปลี่ยนแปลงเทานั�น แตภายในจ�ตใจของลูก 

ก็เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน เมื่อเขาสูชวงวัยหนุมสาว เด็กๆ มักจะรูสึกสับสน มีความดรามาที่ 

พอแมจะไมเคยเห็นมากอน พวกเขามักมีความกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในรางกาย 

รวมไปถึงอาจมีความออนไหว แปรปรวน หัวเสียไดงาย เด็กบางคนเม่ือเขาสูวัยรุนจะมีอารมณ 

รุนแรง โมโหราย ซ�่งมักจะเปนกับเพ��อนและครอบครัว หลายๆ ครั�งที่คนเปนพอแมมักรูสึก 

หนักใจในการรับมือเม่ือลูกเขาสูวัยรุน เปนเร�อ่งสำคัญท่ีตองเขาใจวา อารมณโกรธอาจไมได 

เกิดจากเพ��อนหร�อครอบครัว แตอาจเกิดจาก “สมองของวัยหนุมสาว” ที่กำลังปรับตัว ซ�่ง 

อาการเหลาน้ีมักจะหนักหนาสาหัสในชวงแรกๆ เทานั�น การพูดคุยกับคนท่ีไววางใจจะสามารถ 

ชวยใหผานชวงเวลาน้ีไปไดมากข�น้ ซ�ง่ถาพอแมสามารถเปนคนๆ นั�นของลูกไดจะสงผลดีเปน 

อยางมาก เพราะคงไมมีใครหวังดีกับลูกของเราไดมากเทาคนในครอบครัว
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Source : kidshealth.org

Puberty is the time in the life of a 

child the body begins to develop 

and change. It's really important to 

remember that everybody goes 

through it. No matter where you 

live, whether you're a boy or a girl. 

No two people are exactly alike. But 

one thing all adults have in common 

is they made it through puberty.

Time to Change

When the body reaches a certain 

age, the brain releases a special 

hormone that kickstarts the changes 

of puberty. It's called Gonadotropin 

-Releasing Hormone(GnRH) When 

GnRH reaches the  pituitary gland, 

this gland releases into the blood-

stream two more puberty   

hormones: Luteinizing Hormone (LH) 

and Follicle-Stimulating

Hormone (FSH). Boys and girls have 

both of these hormones in their 

bodies but work on different parts of 

the body depending on the sex of 

the individual.

Puberty usually starts sometime 

between age 7 and 13 in girls and 9 

and 15 in boys. Each person is a 

little different, so everyone starts 

and goes through puberty on his or 

her body's own schedule. This is 

one of the reasons why some of 

your child’s friends might still look 

like kids, whereas others look more 

like adults.

Taking Shape

The body grows taller, gains weight, 

and become more muscular. Boys’ 

voices  will become deeper. Boys 

will notice other changes, too, like 

the lengthening and widening of the 

penis. Girls' bodies usually become 

curvier. They gain weight on their 

hips, and their breasts develop. 

Sometimes one breast might develop 

more quickly than the other, but they 

soon even out. With all this growing 

and developing going on, 

How to deal

with
PUBERTY.

girls will notice an increase in body 

fat and occasional soreness under 

the nipples as the breasts start to 

enlarge - and that's normal.

Gaining some weight is part of 

developing into a woman, and it's 

unhealthy for girls to go on a diet to 

try to stop this normal weight gain. 

The most important things for girls 

is their first menstrual period. Hair 

and Acne also their problems in 

puberty age.

Change Can Feel Kind of Strange

Just as those hormones create changes in the way the body looks on the 

outside, they also create changes on the inside. While the body is adjusting 

to all the new hormones, so is your mind. During puberty, teenagers might 

feel confused or have strong emotions never experienced before. They may 

feel anxious about how the changing body looks.

They might feel overly sensitive or become easily upset. Some teens lose 

their tempers more than usual and get angry at their friends or families.

Sometimes it can be difficult to deal with all of these new emotions. It is 

important to tell the youths that people aren't trying to hurt their feelings, 

be inconsiderate or upset you on purpose. It important for them to realize 

that it might not be the family or friends making them angry — it might be 

the new "puberty brain" trying to adjust. And while the adjustment can feel 

difficult in the beginning, it will gradually become easier. It can help to talk 

to someone and share the burden to a friend or, even better, a parent, older 

sibling, or adult who's gone through it all before.
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หนาฝนน้ีจะพาเด็กๆ ไปเท่ียวเลนท่ีไหนกันดี วันน้ี ไทย สเตมไลฟ มีสถานท่ีใหมๆ  ท่ีนาสนใจมาแนะนำคะ รับรองวาเด็กๆ จะไดทั�งความสนุกสนาน

สงเสร�มความรูและพัฒนาการ  ทั�งยังชวยเสร�มสรางความสัมพันธภายในครอบครัวไดอยางดีเยี่ยมอีกดวยคะ

Where should we take our children to in this Rainy season? THAI StemLife recommends 3-Brand New Place for 

your family where you and your children gonna have fun together!

& Interesting Place for Rainy Day Trip
3-Brand New

HARBOR PATTAYA สวรรคสำหรับทุกคนในครอบครัว ณ ใจกลางเมืองพัทยา ที่ๆ คุณและเด็กๆ จะสามารถสนุกสนาน 

รวมกัน ที่นี่คุณจะไดพบกับสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในอาเซ�ยน, KIDZOONA สวนสนุกในฝน 

ของเด็กๆ ที่สงตรงมาจากประเทศญี่ปุน, เอาใจวัยรุนดวย “JUMP XL” TRAMPOLINE PARK 

จากยุโรป สาขาที่ 15 ของโลก, MARIOLAND เกมเซ�นเตอรที่ใหญที่สุดในพัทยา และอื่นๆอีก 

มากมาย เร�ยกไดวามาที่เดียวเที่ยวกันไดทุกวัย

The Family Paradise where you and your children can pleasantly enjoy with The 

Largest Indoor Playground in ASEAN, KIDZOONA - Global Theme Park from Japan 

The Largest Branch in Thailand, JUMP XL - No.1 TRAMPOLINE PARK from Europe, 

MARIOLAND - The Biggest Arcade Game Center in Pattaya, and more.

Credit : http://www.harbor.co.th

PTT GREEN IN THE CITY

โครงการปาในกรุง (PTT Green in the City) แมวาโครงการแหงนี้จะมีมานานแลว แตยังไมเปน 

ที่นิยมเทาไหร โครงการดีๆ ที่จะมาชวยใหกรุงเทพฯ ของเรานาอยูยิ�งข�้น แหลงการเร�ยนรูแหงนี้ตั�งอยู 

บนถนนสุขาภิบาล 2 ที่ๆ คุณจะไดพาลูกๆ มาสูดอากาศบร�สุทธิ์ สัมผัสกับตนไมสีเข�ยวขจ�ในหนาฝน 

โดยไมตองขับรถออกไปไกล เพ��อใหเด็กๆ ไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจร�ง และคุณพอคุณแมก็ได 

ชารจแบตอยางสดช�่น ชวยผอนคลายใหจ�ตใจแจมใสในวันหยุดอีกดวยคะ

This nice place locates on Sukhapibarn 2 Road, where you can let your children 

breath perfectly fresh air and feel the real green in this rainy season. Moreover, 

the parent also get the great relaxation on weekend.

Credit : http://www.pttreforestation.com

DINOSAUR PLANETดาวดวงใหมใจกลางกรุงเทพฯ ที่เดียวที่คุณจะไดทำความรูจักกับสิ�งมีช�ว�ตสุดยิ�งใหญในอดีตกาล 

สวนสนุกที่ใหคุณไดมากกวาความบันเทิง เต็มเปยมดวยแหลงเร�ยนรูที่มีขอมูลและการนำเสนอที่ 

สมบูรณแบบที่สุดในอาเซ�ยน เปดใหคุณและครอบครัวไดเขาไปสัมผัสแลววันนี้ – 31 มกราคม 2560 

เทานั�น

Beyond Nova in a heart of Bangkok Dinosaur Planet is more than just an 

entertainment destination. It is complete edutainment center in ASEAN. Perfect 

for all the family members. Open daily, Now – January 31st, 2017.

Credit : http://www.dinosaurplanet.net
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มหกรรมการศึกษาเด็กไทย

กาวไกล ทั่วโลก ครั้งที่ 2

Education Expo 2016

25-27 พฤศจิกายน 2559
อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล 3

25-27 November 2016
Impact Muang Thong Thani Hall 3

http://www.exhibition1960group.com

ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Music for Children

เปดรับสมัครนักเรียนอายุ 3 ป 4 เดือนขึ้นไป
เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
For 3Y 4M years old and up

Primary Music Class for Children
College of Music, Mahidol University

http://www.mcgp-mahidol.com 

มหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใตครั้งที่ 3

Southern Book Expo 2016

2-11 กันยายน 2559
ชั้น 5 หาดใหญฮอลล

ศูนยการคาเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ, สงขลา
2-11 September 2016

5th Floor Central Festival Hatyai, Songkla

http://www.facebook.com/bookthai

รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวัล 2016

Rakluke Family Festival 2016

30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
ไบเทคบางนา

30 September - 2 October 2016
Bitec Bangna

http://www.rakluke.com

News in Town
20News in Town

สมารทฮารท พรีเซนต เพ็ทวาไรตี้ 2016

SmartHeart presents Pet Variety 2016

6-9 ตุลาคม 2559
อิมแพค เมืองทองธานี
6-9 October 2016

Impact Muang Thong Thani

http://www.pet-variety.com

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21

Book Expo Thailand 2016

13-24 ตุลาคม 2559
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

13-24 October 2016
Queen Sirikit National Convention Center

http://www.facebook.com/bookthai

งานประเพณีรับบัว 2559

Lotus Festival 2016

15 ตุลาคม 2559
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

15 October 2016
Bangpli, Samutprakarn

http://www.painaidii.com

งานไทยแลนด เบบี้ แอนด คิดส 

เบสท บาย ครั้งที่ 26

26  Thailand Baby & Kids 

Best Buy 2016

27-30 ตุลาคม 2559
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

27-30 October 2016
Queen Sirikit National Convention Center

http://www.thailandbabybestbuy.com

งานดอกไม ฟลอรา พารค

Flora Park Festival

1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ 2560
วังน้ำเขียว

1 November 2016 - 28 February 2017
Wangnamkeaw

http://www.facebook.com/flFloraparkWNK

งานคอมมารท เวิรก 2016

Commart Work 2016

3-6 พฤศจิกายน 2559
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

3-6 November 2016
Queen Sirikit National Convention Center

http://www.commartthailand.com

เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 3

Udon Book Festival 2016

4-13 พฤศจิกายน 2559
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

4-13 November 2016
4th Floor Central Plaza Udonthani

http://www.facebook.com/bookthai

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป

1000 ดวง ป 2559

1000 Krathongs Festival 2016

10-14 พฤศจิกายน 2559
จังหวัดตาก

10-14 November 2016
Tak

http://www.facebook.com/taktravel

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ

Loy Krathong, Candles, Fireworks

12-14 พฤศจิกายน 2559
สุโขทัย

12-14 November 2016
Sukhothai

http://thai.tourismthailand.org

งานลอยกระทงตามประทีป ศูนยศิลปาชีพ

บางไทรฯ ป 2559

Loy Krathong at Bang Sai Royal

Folk Arts and Crafts Center 2016

12-14 พฤศจิกายน 2559
ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12-14 November 2016
Bang Sai Royal Folk Arts 

And Crafts Center , Ayutthaya

http://www.facebook.com/bangsaiarts

ประเพณียี่เปงเชียงใหม

Yee Peng Festival

13-15 พฤศจิกายน 2559
จังหวัดเชียงใหม

13-15 November 2016
Chiangmai

http://thai.tourismthailand.org

ประเพณีลอยกระทงเมืองสองแคว

ประจำป 2559

Loy Krathong at Song Kwae 2016

14 พฤศจิกายน 2559
จังหวัดพิษณุโลก

14 November 2016
Phitsanulok

http://thai.tourismthailand.org
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        ow HMO affects the body?

         A patient with HMO has multi-

ple osteochondromas by the time 

that are located mainly near the 

joints, the end of long bones and on 

the flat bones such as the hip. HMO 

can lead to the shortening and 

bowing of bones affected a short 

stature, but this is very variable 

from patient to patient. Their location 

the osteochondromas can cause the 

following problems, tendon, nerves, 

muscle and spinal cord. The pressure 

of those osteochondromas on neigh-

boring tissues and organs causes 

often almost permanent pain.

 

Cancer risk

Osteochondromas are typically 

benign, however there is a small 

risk in some instances these tumors 

become malignant (cancerous). The 

risk is less than 1% lifetime risk of 

developing cancerous osteochon-

dromas (called osteosarcoma). 

Genetic aspect in HMO

HMO is an autosomal dominant 

hereditary disorder. This means that 

a patient with HMO has a 50% 

chance of transmitting the disorder 

to their children.

 

Prenatal diagnostics through 

chorionic villus sampling (CVS) at 

10-12 weeks gestation or amnio-

centesis at 16-18 weeks gestation is 

available that means we might 

already got HMO baby so it is 

better to aware Genetic Disorders 

before pregnancy and we can avoid 

HMO by using Assisted Reproductive 

Technology (ART) with Preimplatation  

Genetic Diagnostics (PGD) before 

pregnancy.   

Hereditary Multiple Osteochondromas (HMO)

is a genetic condition which disrupt bone growth and the presence of the bony 

outgrowths and skeletal deformities.

โรคเนื้องอกกระดูก (HMO) 

        เนื้องอกกระดูก สงผลกระทบตอ

รางกายอยางไรบาง? 

ผูปวยโรคเนื้องอกกระดูกจะมีกอนเกิดข�้น 

ตามสวนตางๆ บร�เวณกระดูกและขอของ 

แขน ขา สะโพก ขอเทา เปนตน อาจสงผล 

ใหรางกายแคระแกร�น รวมไปถึงอาจมีกอน 

เน้ือไปกดทับเอ็น เสนประสาท กลามเน้ือ 

ไขสันหลัง สงผลใหคนไขเกิดความรูสึกเจ�บ 

ปวดบร�เวณนั�นๆ

ความเสี่ยงของโรคมะเร�ง

ผูปวยโรคเนื้องอกกระดูกจะมีความเสี่ยงเล็ก

นอยที่เนื้องอกจะกลายเปนมะเร�งกระดูก 

ประมาณไมเกิน 1% เทานั�น

พันธุกรรมในโรคเนื้องอกกระดูก

โรคเนื้องอกกระดูกที่มาจากพันธุกรรม คือ 

โรคจะถูกถายทอดผานยีนเดนบนโครโมโซม

ลักษณะในการถายทอด คือ พอหร�อแมท่ีเปน 

โรค บุตรจะมีโอกาสเส่ียงรอยละ 50 ท่ีจะไดรับ 

ยีนที่ผิดปกติตามมาดวย การตรวจว�นิจฉัย 

เพ��อหาโรคพันธุกรรมเนื้องอกกระดูกของ

ทารกขณะอยูในครรภมารดา ทำไดโดยการ 

ตัดช�้นเนื้อจากรกในอายุครรภ 10-12 

สัปดาห หร�อการเจาะตรวจน้ำคร่ำในอายุ 

ครรภ 16-18 สัปดาห ซ�ง่นั�นหมายถึงคุณพอ 

คุณแมจำเปนตองยอมรับผลการตรวจ แมวา 

ทารกในครรภอาจไดรับโรค HMO มาแลว 

ดังนั ้น การตรวจโรคทางพันธุกรรม

ก่อนการตั�งครรภจ�งเปนสิ�งที่แพทยแนะนำ

โดยเราสามารถปองกันการเกิดโรคเน้ืองอก 

กระดูกได โดยใชเทคโนโลยีชวยการเจร�ญ 

พันธุ ART รวมกับการตรวจว�นิจฉัยหาความ 

ผิดปกติพันธุกรรมตัวออน (PGD) กอนการ 

ตั�งครรภ เพ��อใหลูกของเราสมบูรณพรอม 

ปราศจากโรคทางพันธุกรรมอยางสิ�นเช�ง

โรค

Hereditary Multiple
Osteochondromas (HMO)

โรคเนื้องอกกระดูก เปนหนึ่งในโรคทางพันธุกรรม เปนภาวะที่เซลลของกระดูก

และขอมีการเจร�ญเติบโตผิดปกติ ทำใหกระดูกและขอถูกทำลาย

หร�อมีกอนเกิดข�้นอยางผิดปกติ

H

Superior A.R.T.
ศูนยรักษาผูมีบุตรยากและว�นิจฉัยพันธุกรรมตัวออน
ตรวจสอบรายละเอียดโรคทางพันธุกรรมที่คัดกรองได 

หร�อติดตอสอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่
www.thaisuperiorart.com

For further details, please visit 
www.thaisuperiorart.com

Source : https://ghr.nlm.nih.gov/condition/hereditary-multiple-osteochondromas#diagnosis 
             http://www.mheresearchfoundation.org/tr_simgenetic_sec.html
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รวมมอบของขวัญที่มีคาที่สุดสำหรับลูกนอย

ดวยการมอบหลักประกันสุขภาพในอนาคตกับ ไทย สเตมไลฟ

     มากกวา 12 ป ไทย สเตมไลฟ ไดรับความไววางใจจากผูมีช�่อเสียงหลากหลายสาขาใหเปนตัวแทนในการสงมอบความรัก

ความหวงใยจากคุณพอคุณแมสูลูกนอย ดังนั้นจ�งมั่นใจไดวา ไทย สเตมไลฟ คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับลูกนอยของคุณเชนเดียวกัน

Join THAI StemLife to bestow the Gift of Gifts to your little ones.
A Unique Insurance personalized for your children’s Future Health.

   For more than 12 years, THAI StemLife is the Trusted Choice of Medical and Parenting Experts alike for Cord
Blood Collection and Storage.
   A loving and caring statement of everlasting love from Parents to their Children made possible through the
documented expertise of THAI StemLife.

ทันตแพทยหญิง พอลลีน ล่ำซำ
Dr. Pauline Lamsam DDS.

คุณฮารุ ยามากูช�
Khun Haru Yamakuchi

คุณกาย รัชชานนท สุขประกอบ
Khun Guy, Ratchanon Sukprakob

คุณกบ สุวนันท ปุณณกันต
Khun Kob, Suwanan Punnakan

คุณบรูค ดนุพร ปุณณกันต
Khun Brook, Danuporn Punnakan

คุณเปย ปานวาด บุญยรัตกลิน
Khun Pei, Panward boonyaratkalin

คุณปอป นิธิ บุญยรัตกลิน
Khun Pop, Nithi boonyaratkalin

คุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ
Khun Ning, Panita  Thumwattana

คุณบอบ ณัฐธีร โกศลพ�ศิษฐ
Khun Bob, Nattee Kosolpisit

คุณเฮี้ยง ณัฐสินี โกศลพ�ศิษฐ
Khun Heang, Natsinee Kosolpisit

บร�ษัท ไทย สเตมไลฟ จำกัด (สำนักงานใหญ)

566/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

THAI StemLife Co.,Ltd. (Headquarters)

566/3 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Prachaouthit Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel : +66-2022-7000     Fax : +66-2022-7028     Hotline (24 hrs.) : +668-1340-7676
Email : info@thaistemlife.co.th     www.thaistemlife.co.th     www.facebook.com/THAIStemLifeFamily     Instagram : THAI_STEMLIFE


