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ditor’s talke คุยกับบรรณาธิการ
 Family is Beauty...ครอบครัวเป็นสิ่งสวยงาม
	 เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่หน้าร้อนของปี	2014	กันแล้ว	 เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆ	ค่ะ	พอพูดถึงเรื่องเวลา	
ก็แอบนึกถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้	แต่ถ้ามีใครมาชมว่าคุณยังดูเป็นหนุ่มหล่อ	สาวสวยอยู่ล่ะก็	รับรองว่ายิ้มไม่หุบกันเลย
ใช่มั้ยคะ	แหม	เริ่มต้นก็พูดถูกใจกันซะแล้ว	
	 	ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามแล้วละก็	หลายคนคงจะคุ้นกับชื่อของ	คุณหมอเจี๊ยบ	พญ.อณัฏฐ์ชา	อัศดามงคล	
แห่ง	Minerva	Clinic	คุณหมอที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเนรมิตความสวยความงามให้กับสาวๆ	ในแวดวงเซเลบ	เราเลย
รีบเชิญคุณหมอ	และสามี	คุณสุภัทร	พฤกษานานนท์	มาเปิดศักราชใหม่ให้กับ	ไทย	สเตมไลฟ์ฉบับแรกของปี	พร้อมทั้งเผย
มุมมองของคุณหมอกับเรื่อง	‘ครอบครัวที่สวยงาม’	และแนวคิดดีๆ	ในเรื่องการเก็บสเต็มเซลล์ของลูกน้อยคนแรกของครอบครัว	
น้องเจสัน	วัย	5	เดือน	ในคอลัมน์	Celeb	Family	กัน
	 และสำาหรับ	ไทย	สเตมไลฟ์	ฉบับแรกของปีนี้	ถูกพลิกโฉมใหม่กันอีกครั้ง	เรารีโนเวทอะไรใหม่ๆ	เพื่อสรรหาคอลัมน์ดีๆ	
ใหม่ๆ	มาอัพเดทครอบครัวกันตลอดเวลาค่ะ	เรามีคอลัมน์	Mom	Moment	ท่ีพูดถึงเร่ือง	‘มองดูเด็กหน้าตาน่ารักตอนต้ังครรภ์ 
จะทำาให้ลูกของฉันเกิดมาน่ารักมั้ย?’	ตามด้วย	Family	Man	กับเรื่อง	‘โฟกัสที่ความสวยของคุณภรรยา’	และ	Little	Angel	
เรื่อง	‘ให้คำาแนะนำาลูกเรื่องความสวยความงาม’	แล้วเปลี่ยนบรรยากาศมา	Relaxing	Zone	กับ	‘สุดยอดงานคาร์นิวัลของโลก 
Carnevale Venezia de 2014’	พร้อมทั้งคอลัมน์	Stay	Cool	ที่อัพเดทไอเท็มใหม่ๆ	ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัว
อินเทรนด์อีกด้วยค่ะ	อย่างไรก็ตาม	กับสองคอลัมน์ประจำาเล่ม	Amazing	Stem	Cells	ฉบับนี้ให้ความรู้ในเรื่อง	‘อัพเดท
การบาดเจ็บที่สมองกับสเต็มเซลล์’	และ	Talk	with	the	Doctor	พูดคุยกับ	นพ.สุรัตน์	บุญญะการกุล	ผู้อำานวยการศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองพญาไท	 โรงพยาบาลพญาไท	1	 ในเรื่อง	 ‘การใช้สเต็มเซลล์ ในการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมอง’  
ซึ่งทั้งสองคอลัมน์ก็ยังเต็มไปด้วยความรู้และประโยชน์ของสเต็มเซลล์แบบไม่มีวันหมดจริงๆ	เลยค่ะ
	 เปิดประเด็นกันเรื่องความสวยความงาม	ก็เลยขอปิดท้ายกับเรื่องนี้กันนะคะ	สั้นๆ	ค่ะ	ครอบครัวเป็นสิ่งที่สวยงาม	และ
จะคงความสวยงามไว้ตราบนานเท่านาน	เมื่อสมาชิกทุกคนร่วมกันเติมเต็มความสวยงามซึ่งกันและกันนะคะ...เริ่มเปิด	
ไทย	สเตมไลฟ์หน้าแรก	ที่พร้อมจะแบ่งปันความสวยงามในครอบครัวของฉบับนี้กันค่ะ

บรรณาธิการบริหาร
ไทย	สเตมไลฟ์

 Family is Beauty
	 How	time	flies!	The	summer	of	2014	is	now.	Time	has	gone	by	so	quickly.	Talking	about	time	reminds	us	
about getting older. But if someone tells you that you still look young and pretty, you probably cannot stop smiling, 
right? Well, starting a conversation with compliments does make people feel good.
 Talking about beauty, many people may be familiar with the name, Khun Mor Jeab, Dr. Anatsha Asadamongkol 
at Minerva Clinic, the doctor who is popular in beauty enhancement among female celebrities. We have invited her 
and	her	husband,	Mr.	Suphat	Pruksananont	to	open	the	New	Year	for	us	in	the	first	edition	of	THAI	StemLife	
this year. The doctor will share her view on ‘Beautiful Familiy’. Find great ideas in the Celeb Family about saving 
the	family’s	first	child’s	stem	cells,	‘Nong	Jason’,	now	5		months	old.
	 Moreover,	the	first	edition	of	THAI	StemLife	this	year	has	had	another	makeover.	We	have	undergone	new	
renovations so we can bring more good columns to keep every family updated. We have the Mom Moment that 
talks about ‘Will Looking at a Beautiful Baby during Pregnancy Make My Baby Beautiful?’, followed by ‘Focusing 
on Your Wife’s Beauty’ in the Family Man column and ‘Give Your Child the Beauty Tips’ in Little Angel. Then 
change your mood to Relaxing Zone with ‘Carnevale Venezia de 2014’, the world’s most elegant Carnival and 
Stay Cool with updated items for families that like to keep up with lifestyle trends. And no matter what, in our 
two regular columns, we continue to share importance content like ‘Update on Brain Injury and Stem Cells’ 
in the Amazing Stem Cells and a talk with Dr. Surat Boonyakarnkul, M.D., Director of Phyathai Stroke Center, 
Phyathai 1 Hospital about ‘Using Stem Cells in the Treatment of Brain Injuries’ in the Talk with the Doctor. 
These	two	columns	never	run	out	of	knowledge	and	useful	information	on	benefits	of	stem	cells	to	share	with	you.
 We open with beauty and would also like to end with this matter. In brief, ‘Family is Beauty’ and will remain its 
beauty	forever	if	all	members	help	one	another	create	a	family	filled	with	beauty.	Enter	the	first	page	of	THAI	StemLife,	
we are ready to share family’s beauty with you in this edition.

Editor-in-Chief
THAI StemLife

ราจำาเป็นต้องตระหนักว่าในแต่ละช่วงอายุของคนเรานั้น	มีอัตราการเกิดโรค	
หรืออาการผิดปกติอะไรที่เกิดบ่อยที่สุด	แม้ว่าแต่ละคนอาจจะมีอัตรา

ความเสี่ยงในการเกิดโรค	และมียีนที่แตกต่างกัน	แต่เราก็ควรจะต้องทราบข้อมูล
โดยรวมของประชากรทั่วไป	เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม	
ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ	15	ปี	ซึ่งเรียกกันว่าช่วงวัยเด็กนั้น	ความเสี่ยง
ที่สำาคัญที่สุดต่อชีวิตในวัยเด็กคือความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ	ซึ่งเป็นเช่นนี้ทั้ง
ในประเทศไทย	ในอาเซียน	และทั่วโลก	เรียงลำาดับสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิต 
3	อันดับแรกในช่วงอายุนี้	 ได้แก่	 การจมน้ำา	การบาดเจ็บจากการเดินทาง 
และการถูกทำาร้าย	 ในขณะที่	สาเหตุของการบาดเจ็บรุนแรงที่พบมากที่สุด 
3	อันดับ	ได้แก่	การบาดเจ็บจากการเดินทาง	การหกล้มหรือตกจากที่สูง	และ
การถูกกระแทกจากสิ่งต่างๆ	ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต 
	 หนึ่งในสถานที่ที่มักจะเกิดการบาดเจ็บคือบ้านที่เราอยู่อาศัย	ใช่แล้ว	ในที่
ที่น่าจะปลอดภัยราวกับป้อมปราการ	คือบ้านของเรานี่เอง!	 เพราะฉะนั้น	
คุณควรจะต้องตรวจดูความปลอดภัยสำาหรับเด็กในบ้านของคุณเอง	 เช่น	
เหลี่ยมมุมต่างๆ	ที่มีความคม	ปลั๊กไฟ	พื้นห้องน้ำาลื่นๆ	สระว่ายน้ำากลางแจ้ง	
สวน	อันตรายจากสัตว์ต่างๆ	รถจักรยาน	รถจักรยานยนต์	การซ้อมเตะฟุตบอล	
และอื่นๆ	อีกมากมาย	ที่ไม่อาจจะยกตัวอย่างให้หมดได้ ในบทความนี้

pdate on 
Brain injury 
and Stem CellSu

อัพเดทการบาดเจ็บที่สมองกับสเต็มเซลล์

 | Amazing Stem Cells
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	 สิ่งสำาคัญที่ควรจะทราบก็คือ	อุบัติเหตุเหล่านี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บที่สมอง	 (TRAUMATIC	BRAIN	 INJURY:	TBI)	ผลหรือ
อาการต่างๆ	ที่จะเกิดตามมา	อันเนื่องมาจากแรงกระทำาจากภายนอก
อย่างรุนแรงต่อกะโหลกศีรษะและสมอง	อาจจะส่งผลต่อผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ทั้งในด้านร่างกาย	การรับรู้	สังคม	อารมณ์	และพฤติกรรม	ซึ่งมีระดับ
ความรุนแรงต่างๆ	กันตั้งแต่สามารถรักษาให้หายขาดจนถึงพิการ
อย่างถาวร	หรือเสียชีวิตได้	การขาดออกซิเจนก็เป็นสาเหตุร่วมอีกอย่างหนึ่ง	
การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม	และการวินิฉัยโรคอย่างรวดเร็วสามารถช่วย
ให้การรักษาได้ผลดีขึ้น	แต่ก็ยังไม่มีวิธีที่สามารถรักษาสาเหตุของโรค
โดยตรงดังนั้น	การที่สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือแสดงผลที่ดีใน
การรักษาอาการ	TBI	จึงนับเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มาก	ยิ่งกว่านั้น	แม้แต่
ในกรณีที่พบการบาดเจ็บของสมองโดยที่ไม่มีแรงกระทำาจากภายนอก	
เช่น	อาการสมองขาดเลือดระยะแรกคลอด	(cerebral	palsy)	การใช้
สเต็มเซลล์ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งในการรักษา	
	 ไทย	สเตมไลฟ์	เป็นบริษัทเอกชนผู้ให้บริการเก็บรักษาเลือดจาก
สายสะดือรายแรกของประเทศไทย	ที่เสนอรายงานในวารสารวิชาการ
ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง	และได้รับการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ	(1)
เรื่องการใช้สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือของตนเองร่วมกับสารกระตุ้น
การเจริญเติบโตของเซลล์	(growth	factors)	ในเด็กวัยหัดเดินที่มีอาการ
สมองพิการได้อย่างปลอดภัยในปี	2554	และบทความนี้ถูกนำาไปใช้

 e need to be aware of what conditions and what morbidities are 
most prevalent in every age group. We might be individuals with different 
risks and genes but we need to see the big picture in the population 

in general to be able to personalize interventions. Between the ages of 0 that is 
since	birth	and	up	to	the	age	of	15,	the	so	called	childhood	years,	the	most	important	
risk	in	the	life	of	child	 is	risks	attributable	to	ACCIDENTS	both	in	Thailand,	ASEAN	
and worldwide. The three major causes of death at that age group are in that order, 
drowning, transport injuries and assault while the three most common causes of 
severe injury are in that order, transport injuries, falls and inanimate forces. 
 One of the most common places where injuries happen is the home. Yes, our own 
castle	of	security,	our	home!	 This	is	why	you	need	to	baby	proof	your	home,	sharp	
corners  and electricity plugs,  slippery bathroom floors, outdoor pools, gardens 
and  animals,  bicycles and motorbikes, football practices and the list is long and 
not the scope of this article.
 What is important to know is that most of these accidents cause “TRAUMATIC 
BRAIN	 INJURY	(TBI)”.	The	sequence	of	events	and	symptoms	that	 result	 from	
external mechanical force violently applied to the skull and to the brain may result 
to a host of physical, cognitive, social, emotional, and behavioral effects, and outcomes
can range from complete recovery to permanent disability or death. Low oxygen 
availability	is	a	common	denominator.	Enhanced	and	swift	diagnosis	has	improved	
outcomes but there is still no causal treatment available. It is therefore a boon 
to see that cord blood stem cells have shown positive effects in TBI conditions. 

1. Papadopoulos KI, Low SS, Aw TC, 
Chantarojanasiri T. Safety and feasibility of 
autologous umbilical cord blood transfusion 
in 2 toddlers with cerebral palsy and the role 
of low dose granulocyte-colony stimulating 
factor injections. Restor Neurol Neurosci. 
2011;29(1):17-22. doi: 10.3233/RNN-2011-0572.
2. Iafolla MA, Tay J, Allan DS.Transplantation 
of umbilical cord blood-derived cells for novel 
indications in regenerative therapy or immune 
modulation: a scoping review of clinical studies. 
Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Jan;20(1): 
20-5. doi: 10.1016/j.bbmt.2013.09.010. 
3. Cotten CM, Murtha AP, Goldberg RN, 
Grotegut CA, Smith PB, Goldstein RF, Fisher 
KA, Gustafson KE, Waters-Pick B, Swamy 
GK, Rattray B, Tan S, Kurtzberg J. Feasibility 
of Autologous Cord Blood Cells for Infants 
with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. J Pediatr. 
2013 Dec 31. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.11.036. 

ที่มา/ Sources: 

อ้างอิงในบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ	อีก	11	ครั้ง	นับจากนั้น	พบว่ามี
งานวิจัยอย่างน้อย	30	เรื่องที่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วโลก	โดยมุ่งมั่นที่จะศึกษาประโยชน์ของเลือดในสายสะดือ	ตลอดทั้งการใช้
สเต็มเซลล์ในไขกระดูกและกระแสโลหิต	เพื่อช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของ
สมองที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ	ในบทวิจารณ์ล่าสุด	(2)	พบว่าประเทศต่างๆ	
ในเอเชียนั้นมีการนำาเลือดในสายสะดือมาใช้ในการรักษามากที่สุด	และ
มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งจะเอื้อให้เกิดแนวคิดที่จะฝากเก็บเลือดใน
สายสะดือ	เผื่อสำาหรับการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคแนวทางใหม่ๆ	ต่อไป
ยิ่งกว่านั้น	ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญต่อวงการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ท่านหนึ่งได้
ออกความเห็นว่า	การเก็บสเต็มเซลล์ ในสายสะดือ	การเตรียมสเต็มเซลล์
และการฉีดสเต็มเซลล์ที่เก็บใหม่ๆ	ของตนเองเพื่อรักษาเด็กทารกที่มี
การบาดเจ็บที่สมองนั้นสามารถกระทำาได้	 และสนับสนุนให้มีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป	(3)	สิ่งสำาคัญ	คือ	คุณจะต้องทราบถึงความเสี่ยงของคุณ
และของครอบครัวคุณ	เพื่อที่จะได้ป้องกันทุกคนในครอบครัวจากอันตราย
เหล่านี้	การคิดหาทางป้องกันย่อมจะดีกว่าการแก้ไข	ไม่เฉพาะแต่ที่บ้าน
หรือที่ๆ	ลูกๆ	ของคุณทำากิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แต่รวมถึงในตอนแรกเกิด
ซึ่งเป็นเวลาที่ง่ายที่สุดในการเก็บเลือดจากสายสะดือเพื่อนำาไปเก็บรักษาไว้	
การคิดล่วงหน้าด้วยความรอบคอบย่อมดีกว่าต้องมานึกเสียใจในภายหลัง	
เชื่อว่าในปี	2557	นี้จะมีข้อมูลความรู้ในเรื่องที่สำาคัญนี้เผยแพร่ให้ทราบ
เพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างแน่นอน	

 | Amazing Stem Cells

Moreover, even in conditions where a brain injury 
is evident but without external mechanical force, 
such as cerebral palsy, stem cells may offer hope. 
	 THAI	StemLife	was	the	first	private	cord	blood	
bank in the world to report in a peer reviewed 
renowned medical journal (1), the safe and feasible 
use of own cord blood stem cells and growth factors
in 2 toddlers with cerebral palsy in 2011 and that article 
has since been cited in 11 articles and reviews. 
Since then, there are at least 30 studies ongoing 
in universities around the world committed to study 
the promise of cord blood but also bone marrow and 
peripheral blood stem cells in alleviating brain injury 
of diverse causes. In the latest review (2) it is noted
that Asian countries appear most active in cord blood
treatments and this trend will likely continue and 
guide changes in banking practices related to emerging
trends in stem cell treatment. Moreover, another 
authority	in	the	field	of	transplantation	noted	that	
collection, preparation, and infusion of fresh autologous 
cord blood stem cells for use in infants with brain injuries
is feasible and urged further studies (3) It is important 
to know your risks and these of your family in order to 
hedge yourselves from these dangers. Preventive 
thinking is always better. It can  be it at home 
and/or where children practice risky activities 
but also at birth when it is easiest to keep cord blood
and store it. Forethought is more important than 
hindsight!	2014	will	certainly	bring	more	knowledge	
in	this	important	field.

การคิดหาทางป้องกัน
ย่อมจะดีกว่าการแก้ไข

 Preventive thinking is
 always better.
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Sing Stem CellS 
in the treatment of Brain injurieS 

Dr. Surat Boonyakarnkul, Director of Phyathai Stroke Center

Dr. Surat Boonyakarnkul, 
Director of Phyathai Stroke Center

THAI StemLife: What are the leading causes of brain injuries?
Dr. Surat: The most common causes are accidents that result in brain 
symptoms. There are 2 types of accidents: mild brain injuries from 
small accidents such as slip and fall accidents with a hit on the head; 
and	severe	brain	injuries	often	caused	by	car	accidents,	firearm	injuries	
such as getting shot or falling from high spots such as falling down 
a set of stairs. The most common causes of severe brain injuries 
however, are car accidents.
THAI StemLife: What are the symptoms of brain injuries, ranging 
from the beginning to the severe level?
Dr. Surat: We will observe the patient’s symptoms, the longer 
the unconscious period, the more severe. For example, in a car accident 
where the patient gets hit, thrown away for 10 meters and passes out, 
some may take over a month before regaining consciousness while 
some of them may never recover because the brain stem stops 
working which we call the ‘sleeping princess’. The most severe 
case	is	when	the	brain	swells	and	causes	pressure	that	influences	
the	control	center	for	the	heart	and	way	lead	to	death.	Slip-and-fall	
accidents occur with a higher percentage compared to car accidents 
and may cause swollen brains and mild brain bruises. Some patients 
may pass out for a short period and some may remain conscious 
the entire time. In severe cases, bleeding in the brain may be found too. 
In	non-severe	cases	with	torn	veins,	the	blood	will	slowly	leak	out.	
In	some	cases,	this	may	take	over	a	week	to	find	out.
THAI StemLife: What are directions for the treatment of brain 
injuries today?
Dr. Surat:	 In	car	accidents,	we	often	find	bone	injuries	too.	When	we	
find	 symptoms	 like	bruises,	bleeding	and	unconsciousness,	
we should assume that there may be neck bone injuries because 
broken neck bones can affect the spinal cord leading to weakness 
throughout the entire body. A neck support will be needed to 
prevent the neck from bending. If the patient’s nose and mouth 
bleed, we have to make him or her lean on one side to prevent the blood 
from going down to the lung. Make the patient lie down and take him 
or	her	to	the	hospital	 immediately.	 In	non-severe	cases	where	
the patient falls, gets a bad hit in the head and passes out, we have 
to check for bleeding in the brain. The directions for the treatment 
depend on the severity of symptoms. In very severe cases, the patient 
will have to stay in the ICU, get the treatment of the swollen brain 
and use a ventilator. If bleeding is found, a surgery will be needed 
to	remove	the	blood.	 In	moderate	cases	with	hours	or	1-2	days	
of	unconsciousness	we	may	find	some	mild	bruising	and	swelling	
of the brain, small areas of bleeding within the brain tissue and hemiplegia 
(paralysis of the arm, leg, and trunk on the same side of the body). 
Hemiplegia can be temporary, or become permanent in severe cases.
THAI StemLife:  What is the trend of using stem cells in 
the treatment of brain injuries?
Dr. Surat: Theoretically, if there is no recovery within 6 months, 
the paralysis is considered permanent and the patient will have to 
look for alternative assistance. Using stem cell is an option being 
tested	in	other	countries.	Experiments	are	conducted	in	laboratories,	
on animals and then on humans respectively; so it’s a long process. 
In some countries where the policies on using stem cells in humans
are	more	flexible,	the	experiments	will	be	straight	on	humans.	It	is	known	
that stem cells put into humans will not develop into the damaged part

THAI StemLife: สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บทางสมองของ
ผู้ป่วยคืออะไร
นพ.สุรัตน์:	 ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำาให้เกิดอาการทางสมองครับ	
ซึ่งอุบัติเหตุก็จะมี	2	ลักษณะด้วยกัน	คือ	การบาดเจ็บของสมองที่ไม่รุนแรง	
จะเกิดจากอุบัติเหตุเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	ลื่นล้มหัวกระแทก	และการบาดเจ็บ
ของสมองขั้นรุนแรง	ที่มักจะเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์	การใช้อาวุธ	เช่น	
โดนยิง	หรือการตกจากที่สูง	เช่น	ตกบันไดหลายๆ	ขั้น	ซึ่งอุบัติเหตุขั้นรุนแรง
ส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บทางสมองจะมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ครับ
THAI StemLife: อาการเริ่มแรกไปจนถึงขั้นรุนแรงของการบาดเจ็บทาง
สมองเป็นอย่างไร
นพ.สุรัตน์:	ดูจากอาการของคนไข้ครับ	ถ้าคนไข้สลบนานจะยิ่งรุนแรงมาก	
ตัวอย่างเช่น	ผู้ป่วยมีอุบัติเหตุทางรถยนต์คือโดนรถชน	ตัวลอยไป	10	เมตร	
แล้วสลบไป	อาจสลบนานเป็นเดือนกว่าจะฟื้น	บางรายอาจไม่มีฟื้นเลย	
ที่เราเรียกว่าเจ้าชายนิทรา	ซึ่งเกิดจากก้านสมองหยุดทำางาน	และในบางรายที่
รุนแรงที่สุด	คือ	สมองบวมไปเบียดศูนย์หัวใจ	จะทำาให้คนไข้เสียชีวิต	สำาหรับ
การลื่นหกล้มจะมีเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าอุบัติเหตุรถยนต์	เช่น	
ศีรษะโน	สมองช้ำาเล็กน้อย	อาจไม่รู้สึกตัวในช่วงเวลาสั้นๆ	หรือบางรายอาจ
รู้สึกตัวดีตลอด	ถ้าอุบัติเหตุรุนแรง	อาจมีเลือดออกในสมองร่วมด้วย	ถ้าไม่
รุนแรง	หลอดเลือดดำาฉีก	 เลือดค่อยๆ	 ไหลซึมออกมา	 ในบางรายกว่าจะรู้
อาจใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ครับ	
THAI StemLife: แนวทางการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมองในปัจจุบัน
ทำากันอย่างไร
นพ.สุรัตน์:	 เมื่อเราพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน	มักจะมีการบาดเจ็บของ
กระดูกร่วมด้วย	เราอาจเห็นรอยช้ำา	เลือดออกและไม่รู้สึกตัว	ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าอาจจะมีการบาดเจ็บของกระดูกคอร่วมด้วยไว้ก่อน	เพราะถ้ากระดูก
คอแตก	อาจจะไปกระทบต่อไขสันหลัง	จะทำาให้ผู้ป่วยไม่มีแรงทั้งตัว	ต้องใช้
ปลอกคอหุ้มคอไว้ไม่ให้โค้งงอก่อน	ถ้าคนไข้มีเลือดจากจมูกและปาก	เราต้องจับ
คนไข้ตะแคง	เพื่อไม่ให้เลือดไหลลงปอด	ควรจับนอนแล้วรีบส่งโรงพยาบาล

โดยเร็ว	ในรายที่อุบัติเหตุไม่ร้ายแรง	บางรายล้มแล้วหัวกระแทกแรงและ
มีอาการหมดสติร่วมด้วย	ต้องดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือไม่	 แนวทาง
การรักษาขึ้นอยู่กับอาการ	ในรายที่รุนแรงมากๆ	ต้องนอนห้อง	ICU	ลดภาวะ
สมองบวม	และใส่เครื่องช่วยหายใจ	ถ้ามีเลือดออกก็ต้องผ่าตัดเอาเลือดออก	
ผู้ป่วยท่ีความรุนแรงปานกลาง	คือสลบไปเป็นช่ัวโมง	หรือ	1-2	วัน	อาจพบว่า
มีสมองบวมช้ำาไม่มากและมีเลือดออกในเนื้อสมองเป็นบริเวณที่ไม่ใหญ่มาก	
แขน-ขาเป็นอัมพาตครึ่งซีก	อัมพาตที่เป็นนี้อาจจะเป็นชั่วคราว	ถ้ารุนแรงมาก
ก็จะเป็นอัมพาตถาวร
THAI StemLife: การใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาการบาดเจ็บทางสมอง
ในขณะนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
นพ.สุรัตน์:	 ในทางการแพทย์ถ้าเป็นอัมพาตถึง	6	เดือนแล้วไม่ฟื้นกลับ
ปกติ	ก็จะเป็นอัมพาตแบบถาวร	ผู้ป่วยต้องหาทางเลือกอื่นที่จะช่วยได้	
สเต็มเซลล์เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งในต่างประเทศก็กำาลังทดลองอยู่	การทดลอง
ตามลำาดับจากการทดลองในห้องแล็บ	ในสัตว์ทดลองและต่อมาถึงทดลอง
ในมนุษย์ต้องใช้เวลานาน	บางประเทศที่มีกฎเกณฑ์การใช้สเต็มเซลล์ในมนุษย์
ค่อนข้างผ่อนผัน	จะทดลองในมนุษย์เลย	เป็นที่ทราบกันดีว่า	สเต็มเซลล์ที่
เข้าไปในตัวคนนั้น	 ไม่สามารถเจริญกลายเป็นสมองส่วนที่เสียหายจาก
อุบัติเหตุได้	แต่สเต็มเซลล์จะช่วยปล่อยสารเคมีบางตัวออกมาให้เซลล์ระบบ
ประสาทที่ยังไม่ตายจากการช้ำา	ถูกกระตุ้นให้ทำางานได้ดีขึ้นเหมือนเป็นวิตามิน
ตัวหนึ่งสเต็มเซลล์จะทำาให้คนไข้มีอาการดีข้ึน	แม้ฉีดเข้าเส้นหลอดเลือดดำา	
สเต็มเซลล์ก็จะไปอยู่ที่สมองได้	เนื่องจากสเต็มเซลล์จะรู้ว่าตัวมันควรจะไป
จุดไหน	เหมือนรถดับเพลิงเมื่อเห็นกลุ่มควันก็รู้ว่าไฟไหม้ที่จุดไหนก็จะวิ่ง
ไปที่จุดนั้นเอง	 เช่นเดียวกับสเต็มเซลล์จะไปที่สมองที่ได้รับความเสียหาย	
และพยายามซ่อมตัวเอง	ในสมองของคนปกติก็มีสเต็มเซลล์อยู่แล้ว	แต่
ปริมาณไม่เพียงพอที่จะไปซ่อมสมองที่เสียหายจากอุบัติเหตุในบริเวณ
กว้างมากๆ	ได้	ในวงการแพทย์ไทย	มีหลายโรงเรียนแพทย์	กำาลังทำาการวิจัย
สเต็มเซลล์	 เช่น	 เลี้ยงสเต็มเซลล์ให้โตเป็นกระดูกอ่อนและไปปลูกถ่ายใน
คนไข้	หรือเลี้ยงให้เป็นเยื่อบุตา	แล้วนำาไปทดแทนส่วนที่เสีย

การใช้สเต็มเซลล์ ในการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมอง
นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุศล ผู้อำานวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท

of the brain caused by accidents; but stem cells, like a vitamin, 
can release some chemicals to stimulate nerve cells not killed 
by the bruising to work better. Stem  cells will  help the patients
to do better. Although being injected into a vein, stem cells can go 
to the brain because they know where they should go, just like 
a	fire	truck	that	finds	the	fire	location	automatically	when	seeing	smoke.	
Likewise, stem cells will go to the damaged part of the brain and try 
to	self-repair.	Brains	of	normal	people	also	have	stem	cells	but	not	enough	
to repair a damaged area of the brain that is too large. In Thailand, 
many medical schools are conducting research on stem cells such as 
using stem cells to grow cartilage for patients who need transplants 
or to grow conjunctival cells and use them to replace damaged cells.

| Talk with the Doctor

สเต็มเซลล์จะช่วยปล่อยสารเคมีบางตัว
ออกมาให้เซลล์ระบบประสาทที่ยังไม่ตาย
จากการช้ำา ถูกกระตุ้นให้ทำางานได้ดีขึ้น

 Stem cells, like a vitamin, can 
release some chemicals to stimulate 
nerve cells not killed by the bruising 

to work better.

ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอบัุติเหตุ
ที่ทำาให้เกิดอาการทางสมอง
The most common causes 
are accidents that result in 
brain symptoms.
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THAI StemLife: Was ‘being a doctor’ the reason you did not hesitate 
to save your son’s stem cells?
Doctor Jeab: Oh, yes, because stem cell advancement is now the medical 
trend in both beauty and disease treatments. And nowadays, further 
research studies on using stem cells to cure various diseases in almost 
all of body systems are carried out continuously. Stem cell saving is like
making more treatment options available to lower the risk of future diseases 
for our child. The saved stem cells can be used not only for our child 
but	also	for	others	in	the	family	or	for	our	fellow-men	in	the	future.

THAI StemLife: What are the reasons you chose to do stem cell 
saving for your son with THAI StemLife?
Doctor Jeab: Because	this	is	a	long-established	institute	with	medical	
standards, a modern system, advanced laboratories and very good 
post-collection	services.	The	institute	has	real	experience	in	using	saved	
stem cells to cure diseases for patients with a high success rate. Stem cell 
saving should not be only an investment in medical technology but 
it should be beneficial for treating future diseases.

THAI StemLife: Would you please give some suggestions for families 
that are thinking about having stem cell saving for their children?
Doctor Jeab: 	 I’d	like	to	make	a	comment;	time	flies,	never	to	return.	
For example, in all stages of our child’s development, if we were not 
with him, we would never be able to go back in time to play with him. 
This also goes for stem cell saving; if we do not do it at birth, in the future 
when we need to use them for treatments of any diseases, we will never 
be able to go back to that time at birth again. So I think this is like buying 
the best insurance for his life.

สัมภาษณ์คุณหมอเจี๊ยบ 
พญ. อณัฏฐ์ชา อัศดามงคล

Family is my first priority 
because I think that success in 

all other aspects cannot 
cover up family failure.

หมอคิดว่า คนเราแม้ว่าจะประสบความ
สำาเร็จในทุกๆ ด้าน แต่ก็ไม่สามารถเอามา
หักล้างกับเรื่องความล้มเหลวในครอบครัว

เพียงเรื่องเดียวได้เลยค่ะ

  | Celeb Family

 

THAI StemLife: เป็น ‘คุณหมอด้านความสวยความงาม’ แบบน้ี คุณหมอ
เจี๊ยบมองภาพครอบครัวที่สวยงามไว้อย่างไรบ้างคะ
คุณหมอเจี๊ยบ:	ความสวยงามสำาหรับหมอ	 คือความสุข	 ความสมบูรณ	์
มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นรูปธรรม	ก็ต้องมีความรัก	ความเข้าใจ	
การใส่ใจ	การให้อภัย	และการเสียสละ	ซึ่งเป็นนามธรรม	ถึงจะได้เป็นครอบครัว
ที่สมบูรณ์ค่ะ	ครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องถนอมและรักษาไว้ ให้ดีที่สุด	 เพราะ
ของที่มีค่า	ถ้าเราไม่รักษา	ความสวยงามก็จะหายหมดไปได้	ความสวยงาม
ของครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะ	สมาชิกในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแล	
แต่งเติม	ให้ความสวยงามมีอยู่ในครอบครัวเราตลอดไป	หมอให้ความสำาคัญ
กับเรื่องครอบครัวมากที่สุดนะคะ	เพราะหมอคิดว่า	คนเราแม้ว่าจะประสบ
ความสำาเร็จในทุกๆ	ด้าน	แต่ก็ไม่สามารถเอามาหักล้างกับเรื่องความล้มเหลว
ในครอบครัวเพียงเรื่องเดียวได้เลยค่ะ	

THAI StemLife:  ‘ลูกชายคนแรก’ เข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวของคุณหมอ
เจ๊ียบอย่างไรบ้างคะ 
คุณหมอเจี๊ยบ:	เข้าใจเลยค่ะว่า	พอมีลูกคนนึง	ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ	
เมื่อก่อนหมอจะคิดถึงแต่แค่เราสามีภรรยา	แต่พอมีลูกคนนึงทุกอย่างมัน
เหมือนไปอยู่ที่ลูกหมดเลย	ลูกเข้ามาเป็นส่วนนึงในชีวิตของเราสองคน	พอ
มีลูกแล้วความเป็นครอบครัวมันเพิ่มสูงขึ้น	ทำาให้เรารู้สึกว่าครอบครัวเรา
อบอุ่นมากขึ้น	อยากรีบกลับบ้านไปเล่นกับลูก	เราสัมผัสได้เลยว่ามันเติมเต็ม	
จากตอนแรกเราแค่มีหน้าที่เป็นภรรยาดูแลสามี	แต่ตอนนี้เรามีหน้าที่ของแม่
เพิ่มเข้ามาด้วย	ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและภาคภูมิใจ	ยอมรับว่าเหนื่อย
มากขึ้น	แต่ทำาแล้วมีความสุขค่ะ			

THAI StemLife: ด้วย ‘ความที่เป็นคุณหมอ’ อยู่แล้วหรือเปล่าคะ ก็เลย
ไม่ลังเลในการเก็บสเต็มเซลล์ของลูกชายค่ะ
คุณหมอเจี๊ยบ:	 ใช่ค่ะ	เพราะเรื่องพัฒนาการของสเต็มเซลล์ถือว่ากำาลังเป็น
เทรนด์ของวิทยาการทางการแพทย์	ท้ังในด้านความงาม	และด้านการรักษาโรค	
และปัจจุบันยังมีการทำาวิจัยต่อเนื่องเกี ่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำาเนิดใน
การรักษาโรคต่างๆ	แทบทุกระบบของร่างกาย	การเก็บสเต็มเซลล์ให้ลูก	

ถือเป็นการเพิ่มวิธีการรักษาให้กับความเสี่ยงของโรคในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ให้กับลูกค่ะ	ซึ่งสเต็มเซลล์อาจจะไม่ได้ ใช้อยู่แค่เพียงลูกของเรา	แต่สามารถ
เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นในครอบครัว	หรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ	ก็ได้ ในอนาคต
ด้วยเช่นกันค่ะ
 
THAI StemLife: แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำาให้คุณหมอเจี๊ยบเลือกที่จะ
เก็บสเต็มเซลล์ของลูกชายกับไทย สเตมไลฟ์ค่ะ 
คุณหมอเจี๊ยบ: เพราะเป็นสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนาน	มีมาตรฐานทางการ
แพทย์	มีระบบและห้องแล็บที่ทันสมัย	มีการบริการหลังการเข้ารับบริการ
ที่ดี	เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ในการนำาสเต็มเซลล์ที่เก็บไว้ไปใช้รักษา
โรคให้คนไข้ได้จริง	และมี	Success	Rate	ที่สูง	เพราะการเก็บสเต็มเซลล์
ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น	แต่จะต้อง
เป็นประโยชน์ในการนำาไปใช้รักษาโรคที่เกิดขึ้นในอนาคตได้จริงด้วยค่ะ		
 
THAI StemLife: อยากให้คุณหมอเจี๊ยบให้คำาแนะนำาครอบครัวที่กำาลัง
จะตัดสินใจเก็บสเต็มเซลล์ของลูกอยู่ค่ะ 
คุณหมอเจี๊ยบ:	อยากให้ข้อคิดว่า	เวลาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถย้อนมัน
กลับมาได้ค่ะ	เช่น	ทุกๆ	ช่วงพัฒนาการของลูก	หากเราไม่ได้อยู่กับลูก
ณ	ตอนนั้น	เราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นกับลูกช่วงนั้นได้	เช่นเดียวกันกับ
เรื่องการเก็บสเต็มเซลล์	หากเราไม่ได้เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงที่เราคลอด	ต่อไป
หากลูกเรามีความจำาเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการรักษา	เราก็ไม่สามารถย้อนเวลา
ช่วงตอนเราคลอดกลับมาได้เช่นกันค่ะ	หมอถือว่าเป็นการซื้อประกันชีวิตที่ดี
ที่สุดสำาหรับลูกค่ะ

nterview with
doCtor jeaB,

Dr. Anatsha Asadamongkol 

THAI StemLife: As a ‘specialized doctor in beauty’, what do 
you see as a beautiful family? 
Doctor Jeab: Beauty in my personal view is happiness and 
perfection. Family members being together is a concrete thing, 
while	 love,	understanding,	care,	 forgivingness	and	sacrifice	are	
abstract elements that are needed to make a perfect family. A family 
is for us to keep and take the best care of. If we don’t take good 
care of this precious thing, its beauty may vanish. Family members 
have	to	help	one	another	and	keep	our	 family	filled	with	beauty	
forever.	Family	is	my	first	priority	because	I	think	that	success	in	all	
other aspects cannot cover up family failure.
 
THAI StemLife: How has your ‘first baby boy’ filled up your 
family life?
Doctor Jeab:  I understand now that once we have a child, 
our life suddenly changes so much. Before, I only thought of 
ourselves as a couple. But now, when we have a child, it is like 
everything is about him. He has become a part of our life. When 
we have a child, the sense of being a family has become stronger. 
It makes us feel that our family is closer. We want to rush back home 
to	play	with	him.	We	can	feel	that	this	fills	up	our	life.	In	the	beginning	
I was just a wife and my role was only to take care of my husband. 
Now I have taken another role as a mother which is a valuable role 
that I am proud of. I admit that it’s harder now but doing this just 
makes me happy.
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มองดูเด็กหน้าตาน่ารักตอนตั้งครรภ์ 
จะทำาให้ลูกของฉันเกิดมาน่ารักมั้ย?

 ill looking at 
a Beautiful BaBy 
during pregnanCy 

make my BaBy Beautiful?

ม่จริง เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงจากความเชื่อ
สมัยโบราณว่า ทุกอย่างที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เห็น ได้กิน  

ได้ยิน และได้สัมผัส จะส่งผลต่อลูกในท้อง อันที่จริงมีความเชื่อ
ที่บอกต่อๆ กันมาหลายๆ อย่าง รวมถึงการศึกษาในครรภ์ 
บอกเราว่า ประสบการณ์ของคุณแม่ที่กำาลังตั้งครรภ์นั้น มีผลต่อ
ทารกในครรภ์ แต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อรูปร่างหน้าตา ซึ่งจะถูก
กำาหนดโดยยีน หรือสิ่งสืบพันธุกรรมที่ส่งต่อจากตัวคุณ และ
สามีของคุณไปยังลูก

	 ความเชื่อนี้ยังทำาให้เกิดความเข้าใจผิด	และส่งผลต่อการสร้าง
ความผูกพันกับลูกน้อยของคุณในช่วงวันแรกๆ	หรือสัปดาห์
แรกๆ	หลังคลอด	ยีนของลูกคุณเป็นตัวกำาหนดทุกอย่าง	ตั้งแต่
สีผิว	ผม	จมูก	ไปจนถึงความสูงเมื่อเขาโตเต็มที่	คุณแทบจะ
ไม่สามารถทำาอะไรได้ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของลูกคุณ

	 เด็กเกิดใหม่มักจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับท่ีพ่อแม่คาดหวังไว้	ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการอยู่ในมดลูก	และการคลอด	โดยอาจจะมีลักษณะดังนี้
•	ศีรษะมีรูปทรงคล้ายกรวยจากการที่ต้องผ่านช่องคลอดแคบๆ	ตอนแรกเกิด	
ซึ่งอาจจะทำาให้กระดูกในศีรษะเคลื่อนซ้อนทับกันนิดหน่อย
•	ขาโก่ง	เพราะว่ากระดูกขาต้องขดเล็กน้อย	เพื่อให้อยู่ ได้ ในพื้นที่จำากัดในมดลูก
•	จมูกแบน	เนื่องจากบางครั้งกระดูกอ่อนในจมูกอาจถูกกดให้แบนในระหว่าง
ที่ต้องผ่านออกมาทางช่องคลอด

W

 | Mom Moment

	 ผลที่เกิดจากสภาพในมดลูก	และการคลอดเหล่านี้	 จะเป็นลักษณะ
ที่ ไม่ถาวร	และจะหายไปในช่วง	2	ขวบปีแรกของเด็ก	มีวิธีต่างๆ	ที่คนนิยมทำา	
เพื่อจะปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเด็กแรกเกิด	เช่น
•	การบีบกดศีรษะให้กลม
•	การบีบจมูกเพื่อให้ปลายจมูกแหลม	หรือโด่งขึ้น
•	การขัดตัวเด็กเพื่อขจัดขน
•	การใช้ส่วนผสมที่มีน้ำานมถูตัวเด็กเพื่อให้สีผิวผุดผ่องขึ้น
•	การดัดขาเวลาที่นวดตัวเด็กเพื่อให้ขาตรง

	 วิธีต่างๆ	เหล่านี้ช่วยอะไรไม่ได้และอาจทำาให้เกิดอันตรายได้	ถ้าทำาบ่อย
เกินไป	หรือแรงเกินไป	เพราะฉะนั้น	สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ	การอดทนรอให้ลูกน้อย
ของคุณโตขึ้นตามลักษณะที่ยีนในตัวเขาได้กำาหนดไว้แล้ว

	 ลักษณะทางกายภาพบางประการที่ถูกกำาหนดโดยยีนยังอาจได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อม	แต่ก็มีเพียงแค่เรื่องความสูง	และสีผิว	ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพล
จากอาหาร	และการได้รับแสงแดด	เป็นต้น	ส่วนรูปลักษณ์ทางกายภาพอื่นๆ	
ของเด็กนั้น	ถูกกำาหนดมาก่อนนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเกิดมา

	 ในระหว่างตั้งครรภ์	คุณอาจช่วยลูกน้อยของคุณได้โดยทำาสิ่งที่จะช่วย
ให้ลูกมีสุขภาพที่ดีในตอนแรกคลอด	สุขภาพการตั้งครรภ์ที่ดีเป็นกุญแจ
สำาคัญสู่สุขภาพที่ดีของลูกน้อย	การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	
ออกกำาลังกายอย่างพอเหมาะและพยายามลดความเครียด	นอกจากนั้น	
คุณยังอาจจะพบว่า	ลูกน้อยของคุณนั้นเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกอีกด้วย!

o. It’s an old wives’ tale based on the traditional belief 
that everything a pregnant woman sees, tastes, hears 
and touches will affect her baby. Indeed, many traditions 

including Garbh sanskar tell us that what an expectant mother
experiences can affect her growing baby. But that does not apply 
to physical appearances. What your baby looks like will be determined 
by the genes that are passed on to him from you and your husband. 

 This belief can be very misleading and affect the way you bond 
with	your	baby	in	the	first	few	days	or	weeks	after	your	delivery.	
Your baby’s genes determine everything from his skin colour, hair and 
nose to how tall he becomes when he reaches adulthood. There is 
very	little	you	can	do	to	influence	his	physical	appearance.	

 Newborns often look different to what parents expected. This is 
because a newborn’s appearance is affected by his stay in the womb 
and his birth. A newborn might:
•	 have	a	cone-shaped	head	as	the	narrow	passage	through	which	he	comes	
in a natural or vaginal birth makes the bones in his head overlap slightly
•	 have	bow-shaped	legs	as	your	baby’s	leg	bones	curb	in	slightly	
to	fit	into	the	space	available	in	your	womb
•	 have	a	squashed	nose	as	sometimes	the	soft	nose	bones	get	squashed	
during your baby’s passage through the birth canal

 All these effects of the womb and birth are temporary and disappear 
within	the	first	two	years	of	your	baby’s	life.	There	are	many	traditional	
practices that are used to change a way a newborn looks such as:
•	 pressing	the	head	to	make	it	round
•	 pinching	the	nose	to	make	it	pointed
•	 rubbing	atta or uptan over the baby’s body to remove hair 
•	 rubbing	a	milk-based	mixture	over	the	baby’s	body	to	give	him	a	fair	
complexion
•	 pressing	hard	on	the	legs	during	a	massage	to	make	them	straight

 None of these practices will help and can even prove to be dangerous 
if	done	too	frequently	or	too	strongly.	So	it	 is	best	 just	to	be	patient	
and let your little one grow into the person his genes have designed 
him to be. 

 Some physical aspects that are determined by genes can also be 
influenced	by	the	environment.	But	this	only	applies	to	things	like	height	
and	skin	complexion	that	can	be	influenced	by	diet	and	exposure	to	direct	
sunlight for example. The general physical makeup of your baby is 
written long before his birth. 

 While you are pregnant, you can help your baby by doing what you can
to ensure he is healthy at birth. A healthy pregnancy is the key 
to	a	healthy	baby.	Eat	healthily,	exercise	moderately	and	minimise	stress.	
Besides,	you	will	in	all	probability	find	that	you	have	the	most	beautiful	baby
in	the	world!

ที่มา/ Source: 

http://www.babycenter.in/x1049954/will-looking-at-a-beautiful-
baby-during-pregnancy-make-my-baby-beautiful#ixzz2ogxBr8GL
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โฟกัสที่ความสวยของคุณภรรยา

oCuSing on your 
wife’S Beauty 

| Family Man

รั้งนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องที่คุณภรรยาของเราอยากให้เราพูดถึง
ความสวยของพวกเธอ ครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องที่ว่าคุณคือกระจกบาน

สำาคัญที่สุดของภรรยา ประการแรก คุณคือคนที่เธอพยายามจะดูดีมีเสน่ห์
ในสายตาของคุณอยู่แล้ว และคุณคือคนแรกที่ช่วยให้เธอสบายใจ และรู้สึก
ผ่อนคลายจากความกดดันภายนอกต่างๆ ที่ถาโถมใส่เธออยู่ตลอดเวลา
	 ลองมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะช่วยให้ภรรยาของเราสวยยิ่งขึ้น

    บอกให้เธอรู้
	 วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ	เอ่ยชมว่าเธอสวยขนาดไหน	ถ้าภรรยาของคุณชม
ว่าคุณหล่อแค่ปีละครั้ง	ก็คงจะมากพอแล้วสำาหรับคุณ	แต่สำาหรับภรรยาของ
คุณแล้ว	พวกเธออยากจะได้ยินคำาชมเล็กๆ	น้อยๆ	ของคุณซ้ำาๆ	แทบจะทุกวัน	
เวลาพูดถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแสดงความรักต่อภรรยานั้น	แนวทางที่
ปลอดภัยและใช้ได้ดีสำาหรับทุกๆ	สถานการณ์ก็เหมือนๆ	กับขั้นตอนการใช้
แชมพูนั่นเอง	คือ	 “สระ...ล้างออก...สระซ้ำา”	 เพราะฉะนั้น	อย่าลืมพูดชม
ภรรยาคุณบ่อยๆ	ล่ะ
	 อีกอย่างที่ภรรยาคุณจะปลื้มมากๆ	และจะทำาให้เธอรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ
ไปนานเลยก็คือ	การชมเธออย่างเจาะจงและจริงใจ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาได้ยากกว่า
ที่คิด	และผู้เขียนเองก็ยังทำาได้ไม่ดีนัก	แต่อย่างไรก็ตาม	คำาชมที่ใช้ได้ดีเสมอ
ก็คือคำาชมง่ายๆ	เช่น	“คุณดูดีมากๆ	เลย”	“ผมชอบผมทรงนั้นของคุณจัง”	
หรือ	“ชุดนี้คุณใส่แล้วสวยสุดๆ	เลย”	ยังมีอีกเรื่องที่คุณควรจะทราบ	ภรรยา
ของคุณจะรู้สึกขาดความมั่นใจมากที่สุดเวลาที่เธออยู่กับผู้หญิงสวยคนอื่น	
เพราะฉะนั้น	 เวลาที่คุณกำาลังจะออกไปร่วมงานสังสรรค์	หรืองานเต้นรำาที่
มีแต่สาวสวยๆ	และแต่งตัวกันอย่างจัดเต็ม	นั่นแหละเป็นโอกาสอันดีที่สุด
ที่จะเอ่ยชมภรรยาคุณอีกครั้ง	เพื่อย้ำาให้เธอมั่นใจว่า	เธอสวยเสมอในสายตา
ของคุณ	และคุณภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของตัวเธอ
	 พยายามหาคำาชมทีเด็ดที่คุณสามารถงัดเอามาใช้ได้ในเวลาที่คุณนึก
ไม่ออกว่าจะชมเธอยังไงดี	อย่างเช่น	ภรรยาของผู้เขียน	 เธอมีดวงตาที่
สวยมากๆ	และเธอสามารถทำาให้ห้องทั้งห้องสว่างไสวขึ้นมาได้ด้วยดวงตา
สีฟ้าสดใสแสนสวยของเธอ	และผู้เขียนก็ใช้จุดเด่นของเธอข้อนี้ได้เสมอเวลา
ที่ต้องการจะชมเธอ

    ชมเธออย่างจริงใจ
	 การเอ่ยคำาชมภรรยาของคุณนั้นเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว	แต่สิ่งที่เธออยาก
จะได้ยินจริงๆ	ก็คือความรู้สึกจากภายในของคุณที่มีต่อเธอ	เจฟฟ์	เฟลด์ฮาห์น	
ได้เขียนในคอลัมน์	เรื่องของคุณผู้ชาย	เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า	“ก็แค่หาวิธีที่จะ
บอกอย่างจริงใจว่าคุณกำาลังคิดอะไรอยู่”	 จริงๆ	แล้ว	สิ่งที่จะต้องทำาก็คือ
พยายามเข้าใจว่าภรรยาของคุณนั้นรู้สึกขาดความมั่นใจในเรื่องอะไรเกี่ยวกับ
รูปร่างหน้าตาของเธอ	และทำาให้เธอทราบว่าคุณชื่นชมเธอเสมอแม้ว่าเธอ
จะมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง		

    เอ่ยชมเธอทันที
	 โปรดระลึกเสมอถึงเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่า	คุณคือกระจกเงาบาน
สำาคัญที่สุดของภรรยา	ลองใช้เรื่องนี้ ในชีวิตจริงดูสิ	เวลาที่คุณกำาลังเตรียมตัว
จะออกไปข้างนอก	และภรรยาของคุณเพิ่งจะ	“แต่งองค์ทรงเครื่อง”	เธอใส่	
“ชุดเก่ง”	เสร็จ	และก้าวออกมาจากห้องแต่งตัว	คุณจะต้องทำาตัวเป็นกระจกเงา
บานแรกสำาหรับเธอ	และบอกเธอทันทีในเวลาไม่เกิน	30	วินาทีว่าเธอ
สวยขนาดไหน	 เธอได้ทุ่มเททำาทุกอย่างเพื่อที่จะดูดีในสายตาของคุณ	และ
ถ้าคุณไม่บอกให้เธอรู้ว่าคุณสังเกตเห็นความสวยของเธอ	 เธอก็จะรู้สึกถึง
ความไม่สนใจของคุณ

    ระวังเรื่องการใช้คำาชมของคุณ 
	 ผู้เขียนทราบดีว่าจุดนี้เป็นจุดที่ตัวเองมักจะทำาพลาด	และเป็นเรื่องที่ทำาให้
ภรรยารู้สึกแย่ที่สุดเรื่องหนึ่ง	ซึ่งก็คือการใช้คำาชมความสวยของภรรยาที่คุณ

คิดว่าฟังดูดีแล้ว	แต่กลับไม่โดนใจเธอเลย	คุณควรจะหลีกเลี่ยงคำาชมประเภท	
“ใช้ได้”	“ก็ดี”	หรือ	“โอเค”	ภรรยาของคุณไม่ได้อยากจะรู้ว่ามันโอเคที่เธอไม่ได้
แต่งตัวประหลาดๆ	เช่น	เอากระเป๋าไปสวมไว้บนหัว	คืนนี้เธออยากได้ยิน
แค่ว่า	คุณยังรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยของเธออยู่ต่างหาก

       ชมเธอบ่อยๆ
	 ผมทราบว่าคุณกำาลังคิดว่า	“คิดจะชมเธอก็ยากอยู่แล้ว	น่ียังจะให้ชมบ่อยๆ	
อีกเลยหรือ”	เอาละ	บางครั้งภรรยาของคุณอาจจะพยายามปฏิเสธคำาชม
ของคุณว่า	“ไม่จริง”	ซ่ึงชอนต้ี	เฟลด์ฮาห์นอธิบายเร่ืองน้ีไว้ว่า	“การท่ีเธอมีท่าที
ลังเลท่ีจะรับคำาชมน้ัน	 เป็นสัญญาณว่า	 เธอต้องการคำายืนยันอีกคร้ังน่ันเอง”	
สำาหรับภรรยาของคุณ	 เธอมักจะเช่ือว่าข้อด้อยหรือข้อบกพร่องของตัวเองท่ี
เธอพะวงอยู่น้ันเป็นอย่างน้ันจริงๆ 	เพราะฉะน้ันก็คงจะไม่เกินไปท่ีจะเช่ือได้ว่า	
เธอน่าจะลังเลสักหน่อยที่จะยอมรับคำาชมของคุณ	และลืมความกลัวของ
ตัวเธอเองเสีย
	 เว็บไซต์	Peacefulwife	 เขียนไว้ว่า	แม้แต่ผู้หญิงท่ีม่ันใจในตัวเองท่ีสุด
ก็ยังไม่ค่อยจะมองว่าตัวเองเป็นคนสวย	พวกเธอมักจะกังวลอยู่แต่กับข้อบกพรอ่ง
ท่ีตัวเองพะวงอยู่	แทนท่ีจะคิดถึงความสวยงามของตัวเอง	แม้แต่สิวเม็ดเล็กท่ีสุด
ท่ีแทบจะมองไม่เห็น	ก็ทำาให้เธอรู้สึกราวกับว่ามีแขนขางอกออกมาจากสิวเม็ดน้ัน

    บอกเธอถึงความงดงามที่อยู่ภายในจิตใจของเธอ
	 ภรรยาของคุณจะปลื้มใจที่คุณมองเห็นความงามที่ฉายออกมาจาก
ภายในจิตใจของเธอ	การบอกให้ภรรยาทราบว่าคุณชื่นชมหัวใจที่เต็มเปี่ยม
ด้วยความรักและทัศนคติที่ดีงามของเธอ	จะช่วยให้ภรรยาของคุณเอาชนะ
ความรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองได้	 ลองหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักในตัว
ภรรยาของคุณ	อะไรคือรัศมีของความงามที่ฉายออกมาจากตัวเธอ	และ
จงพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆ	ซึ่งการทำาเช่นนี้จะส่งผลให้ความดีงามนั้นยิ่งจะเปล่ง
ประกายมากข้ึน	และจะปรากฏให้คุณเห็นบ่อยข้ึน	และมากข้ึน

    จงเข้าใจเรื่องการใช้เงินเพื่อความงาม
	 มีอีกเรื่องที่บรรดาคุณสามีมักจะเข้าใจได้ยาก	คือ	เรื่องจำานวนเงินที่คุณ
ภรรยาใช้จ่ายไปกับเสื้อผ้า	เครื่องสำาอาง	หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ	
มาถึงตรงนี้คุณคงได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่ภรรยาของคุณทำาไปนั้น	แท้ที่จริงแล้ว
ก็เพื่อให้เธอเป็นจุดสนใจในสายตาของคุณนั่นเอง	สิ่งที่เธอต้องการก็คือ
การสร้างความมั่นใจในรูปลักษณ์ของเธอเองให้มากที่สุด	ภรรยาของคุณ
อาจจะไม่เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้	 เพราะคุณได้มองเห็นความงามของเธอ
แล้ว	 เพราะฉะนั้น	การคิดว่าคุณจะประหยัดเงินได้ในระยะยาวโดยการชม
เธอนั้น	ไม่ใช่แผนการที่ดีนัก	แต่คุณก็อาจจะไม่ต้องจ่ายมากกว่าที่จ่ายอยู่แล้ว
ในทุกวันนี้

บทสรุป
การทำาให้ภรรยาของคุณมีความสุขด้วยการสะท้อน
มุมมองที่สวยงามเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอนั้น	
สามารถช่วยให้เธอเกิดความมั่นใจ	มั่นคง	
และรู้สึกใกล้ชิดแนบแน่นกับคุณมากยิ่งขึ้น	
เวลาที่คุณสังเกตเห็นความงามของเธอ	

เธอก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากแรงกดดันรอบข้าง	สบายใจ	
และมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับคุณ	

ลองดูนะครับ	วันนี ้...พรุ่งนี้...และทำาซ้ำาอีกเรื่อยๆ	
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      Tell Her
 The easiest way is to just tell her how beautiful she is. While if your wife 
said that you are handsome once a year that would probably be enough, 
your wife needs this little reminder almost daily. Pretty much with anything 
that I talk about when it comes to showing your wife love, it is pretty safe 
to use the shampoo directions in all of these circumstances. “Wash…
Rinse…Repeat.” So, make sure to say it and say it often.
 Another little thing that your wife will really appreciate and will really 
carry	her	a	long	way	is	using	specific,	honest	compliments.	This	is	
much harder than it sounds and I struggle with it, but you will probably 
never	go	wrong	with	just	the	simple	“You	look	Great!”,	“I	like	your	hair	
that way”, or “That dress looks great on you.” Also, another little tip is 
that your wife’s insecurities will be strongest in the presence of other 
attractive	people.	So,	if	you	are	heading	out	to	the	rodeo	and	a	square	
dance breaks out full of attractive boot wearing girls, this would be 
a great opportunity to remind your wife how beautiful you think she is 
and thank her for being yours.
 Find a never miss compliment that you can have on hand when 
you might struggle coming up with a great one. My wife has absolutely 
unbelievably great eyes that can light up a room. They are bright blue 
and they are one feature that I can count on as a never ending source 
of compliments for my wife.

      Tell Her Sincerely
 It is nice to say these  words to your  wife, but what  she really 
wants to hear is how you feel about her from within. Jeff Feldhahn in 
For Men Only describes this by saying that “it’s just a matter of learning 
to say what you’re already sincerely thinking.”  What you are really 
trying to do is understand what areas of your wife’s appearance
she may be insecure about and help her understand that you appreciate
her despite her own perceived problems.

      Tell Her Right Now
 Remember again how we talked about you being your wife’s 
most important mirror. Try putting this into practice. When you are 
getting ready to go somewhere and your wife has just “spiffy’d” up and 
put on a “going to town” dress, within 30 seconds of her coming out of 
her	dressing	room	you	need	to	be	the	first	mirror	that	she	sees	and	tell	her	
how great she looks. She has put most of her work on her appearance 
solely for you and if you do not acknowledge that you notice it, she will.

      Beware Of Your Response
 I know I am very guilty of this one and probably one of the worst 
offenders. There are words to express your wife’s beauty that work 
perfectly for us, but do not work for our wife. You should always stay away 
from	descriptive	words	like	“ fine”,	“good”,	and	“ok”.	Your	wife	doesn’t	want	
to know if she is acceptable to not wear a bag on her head tonight. 
What she wants to hear is that you still get excited by her appearance.

 Conclusion
 Your ability to lift your wife’s spirit 
by	reflecting	a	positive	image	of	her	appearance

	can	help	her	feel	more	confident,	secure,	
and close to you. When you notice her, 

she is able to take off a load of the pressures 
that surround her and just enjoy
 being with you. Try it today…

and tomorrow…repeat.

ที่มา/ Source: 

http://respectedhusband.wordpress.com/2012/03/22/focusing-
on-your-wifes-beauty

o, we are going to spend some more time talking about 
our wives’ need to hear us talk about their beauty. Last time, 
we discussed how you are your wife’s most important 

mirror. You are the one person that she is trying to look attractive 
for in the first place and the first one that can ease her mind of all 
of the outside pressures she is bombarded with all of the time.
 Let’s take a look at some ways that we can accomplish the task 
of beautifying our wife.

      Insist On Telling Her
 I can see that you are thinking, “I have a hard time thinking to tell her 
in	the	first	place	and	now	you	want	me	to	insist	on	telling	her?”	Well,	there	
are times when your wife might try to deny your compliment and say 
it is not true. Shaunti Feldhahn explains this as “her reluctance is a sign 
that	she	needs	the	affirmation	even	more.”	It	is	very	true	to	your	wife	
what	she	perceives	as	flaws,	so	it	should	not	be	too	much	of	a	stretch	
to believe that she will be a bit reluctant to let her own fears subside 
to take your compliment. 
 The Peacefulwife also reminded me that it is hard for even the most 
confident	women	to	see	themselves	as	beautiful.	They	will	always	be	more
aware	of	any	perceived	flaws	than	their	attractiveness.	Even	the	smallest	
blemish that we would hardly recognize was there will make her feel like 
she grew another limb in that spot. 

          Tell Her About Her Inner Beauty As Well
	 Your	wife	will	also	appreciate	that	you	find	her	inner	beauty	attractive.	
Letting your wife know that you appreciate her loving spirit or gracious attitude 
can go a long way in helping your wife overcome her insecurities. Find 
something that you really love about your wife that really radiates from 
her and tell her often. Chances are good that it will strengthen and you will see
it more often or more abundantly.

      Understand The Price
 One area that husbands often have a problem is understanding 
the amount of money their wife might spend on clothes, makeup, 
or other beauty treatments. By now, you have been able to deduce
that what  your  wife is really doing is make sure she is in the center 
of	your	vision.	What	your	wife	would	like	is	to	have	as	much	confidence	
about her appearance as possible. Your wife probably will not stop using 
these products because you notice her beauty, so the idea that you might 
save money in the long run by doing this isn’t a good plan. You probably 
will not spend any more than you are now, though.

  | Family Man
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  | Little Angel

ให้คำาแนะนำาลูกเรื่องความสวยความงาม

ive your Child 
the Beauty tipS

กี่ครั้งที่คุณมองดูตัวเองในกระจกเงาด้วยความเสียใจและบ่นกับคุณแม่
ของคุณว่า ตอนเด็กๆ ท่านน่าจะส่งเสริมให้คุณกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

และบังคับให้คุณเลิกกินอาหารขยะทั้งหลาย ผู้เขียนเองคิดอย่างนี้บ่อยมาก 
อันที่จริงเรื่องที่ผู้เขียนบ่นกับคุณแม่เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องที่คุณแม่ไม่ได้ขจัดขน
บนใบหน้าของผู้เขียนให้หมดจด ซึ่งท่านอธิบายว่าเป็นเพราะ ผู้เขียนคอยแต่
โวยวายและเบนศีรษะเล็กๆ หนี เมื่อไรก็ตามที่คุณแม่จะใช้แป้งถั่วและครีม
มาถูตัวและใบหน้าเล็กๆ ของผู้เขียน แต่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ ที่ ในที่สุด
ท่านก็ช่วยขจัดมันออกไปได้เป็นส่วนใหญ่ สำาหรับสิวและน้ำาหนักส่วนเกินนั้น 
ผู้เขียนกำาลังพยายามจัดการกับมันอยู่อย่างสุดความสามารถ แต่น่าเสียดายว่า 
เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปลบความผิดพลาดในอดีตได้ คงทำาได้แค่พยายาม
ให้ดีที่สุด ซึ่งก็คงเหมือนๆ กับผู้อ่านทุกท่าน
	 แต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำาได้	 คือ	 เราจะต้องไม่ทำาสิ่งผิดพลาด
เหล่านี้กับลูกๆ	ของเรา	ตอนที่พวกเขายังเล็กอยู่	 ผู้เขียนมั่นใจว่าพ่อแม่
ของเราก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว	อย่างในกรณีของผู้เขียนก็เป็นเพราะ
ความหัวแข็งและดื้อแพ่งกับท่านเอง	แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพยายาม

ปลูกฝังนิสัยที่ดีๆ	แก่ลูกๆ	ตั้งแต่เด็ก	 เพื่อมอบความงามและสุขภาพที่ดี
แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป	มันเป็นหน้าที่โดยตรงของพ่อแม่อย่างเรา
 เริ่มตั้งแต่ก่อนคลอด	ในระหว่างตั้งครรภ์	ทำาใจให้ผ่อนคลาย	พยายามคิด
อะไรที่ทำาให้รู้สึกสงบ	และจิตใจอบอุ่นด้วยความรัก	 เพราะมีข้อพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์แล้วว่า	ทัศนคติในใจของคุณมีผลต่อทารกในครรภ์	นี่คือเหตุผล
ที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนา	และฟังเพลงเกี่ยวกับ
ศาสนาหรือบทสวดต่างๆ	ทัศนคติที่ดีจะนำาไปสู่สุขภาพกายและใจที่ดี	ซึ่ง
เราทราบกันดีว่าเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของความงาม 
	 ถ้าผลการตรวจอัลตร้าซาวด์บอกว่า	คุณกำาลังจะได้ลูกผู้หญงิ	คุณต้อง
บอกให้แพทย์ที่ทำาคลอดใช้รกถูผิวของลูกน้อยของคุณตั้งแต่อยู่ในห้องคลอด	
ซ่ึงจะช่วยให้เด็กมีผิวท่ีเกล้ียงเกลา	และช่วยกำาจัดขนตามลำาตัวและใบหน้า	และ	
ลูกสาวตัวน้อยๆ	ของคุณ	ก็จะไม่ต้องใช้แว็กซ์หรือยากำาจัดขนอีกเลยตลอดชีวิต	
แต่อย่าทำาแบบนี้กับเด็กผู้ชายเชียวล่ะ	ไม่อย่างน้ันลูกจะกล่าวโทษคุณทีหลัง
ได้ว่า	ทำาให้ความเป็นชายของเขาหายไป

นิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์
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 But there is one thing that we all can do. And that is not to repeat 
the same mistakes on our young ones. I am sure our parents 
did	the	best	they	could,	as	 in	my	case	I	was	 just	to	strong-willed	
and insisted on my own way. But we must at least try to inculcate 
good habits from the very beginning, and give the future generation 
a beautiful, healthy advantage. We owe this to them. 
 Start before the cradle During your pregnancy, keep calm and 
encourage	peaceful,	loving	thoughts	because	it	has	been	scientifically	proved	
that your attitude of mind affects the fetus. Reason why pregnant woman 
are expected to read religious books and listen to spiritual songs and hymns. 
The correct attitude leads to good physical and mental health, which as 
we	know	is	the	basic	requirement	of	beauty.	
 If an ultrasound scan tells you that you are expecting a female 
child, make sure that you ask your gynaecologist  to rub your newborn 
with the placenta, in the delivery room itself. This will ensure clear skin 
with a minimum of facial or body hair, and your baby girl will never need 
to wax or bleach all her life. Please do not do this for a male child, or 
he will blame you for robbing him of a macho advantage. 
 Good food habits  As you know, good skin and hair is the result
of a healthy diet. Lotions and shampoos are attempted cures 
and not preventions. If you start your daughter on the right foods, 
she will automatically gain the healthy advantage. All parents 
try to teach their children the right food habits, but if you explain it 
to	her	correctly,	she	herself	will	want	to	eat	right.	Especially,	if	you	start	
her off young. You can give her a few sweets and chocolates, but make sure
that	they	are	rationed.	Encourage	her	to	eat	good	wholesome	food	
like milk, cheese, eggs, fish, meat and plenty of green vegetables 
and fresh fruits.  Snack time can be fun time as you whip up some
interesting healthy snacks and discourage fried foods. Nowadays you get 
a lot of healthy munchies in the market. Stock your ladder with 
these instead of fried stuff and you will be laying a good foundation 
for her future health and beauty. 
 Hair and skin care Teach your little girl to keep her hair clean 
and neat. A mild shampoo and regular brushing should keep them 
in good condition.  Regular  trims are a  must as are oil massages. 
At this age it is always better to keep hair short so that they are well 
maintained and healthy. When she grows up, the choice is hers. As for 
her skin, you should teach her to massage her face with homemade face 
packs	of	gram	flour	and	cream	or	milk,	depending	on	her	skin	type,	
especially in winter. This will keep her skin soft and smooth.  

 Hygiene A daily bath is a must. And should be doubled in summers. 
A fragrant talcum powder will help her feel fresh and clean. Deodorants 
should not be encouraged before her teens. After this you can teach her to 
use a little eau de cologne in her bath for an even fresher cleaner feeling. 
Self-esteem	is	important	to	a	growing	teenager.	Does	your	daughter	
brush her teeth twice a day? Do teach her the habit of good dental 
hygiene and make a visit to your dentist at least twice a year for best 
results. You are laying the foundation to an attractive, sparkling smile. 
 Foot care This is a very important area to maintain, as good 
foot care would mean a good style of walking. And walking and 
exercise	are	necessary	to	maintain	a	good	figure.	Shoes	are	one	area	
where	hand-me-downs	should	be	avoided,	as	you	need	a	good	fit.	
If the shoe is too tight, or pinches her little feet, she might get 
into the habit of walking in an odd manner. Comfort is of the utmost 
importance and you should go in for straps or lace ups for young 
children. If your child’s foot is not arched as it should, it would be best 
to seek expert advice. 
 Basically, all babies are blessed with soft and tender the skin. 
How you and she maintain it is entirely up to you. Good training will go 
a long way. Always remember that you have a potential beauty on 
your hands. 

ที่มา/ Source: 
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 นิสัยการกินที่ดี อย่างที่ทราบกันดี	ผิวที่ดีและเส้นผมที่สวยงามนั้น	
เป็นผลมาจากการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 การใช้โลชั่นและแชมพูนั้น
เป็นการพยายามแก้ไขไม่ใช่การป้องกัน	ถ้าคุณเริ่มจากการให้ลูกสาวของ
คุณกินอาหารที่ดี	 เธอจะได้รับประโยชน์จากสุขภาพดีโดยอัตโนมัติ	พ่อแม่
ทุกคนพยายามสอนให้ลูกๆ	มีนิสัยการกินที่ดี	 แต่ถ้าคุณอธิบายให้ลูกเข้าใจ
อย่างถูกต้อง	ลูกจะอยากกินอาหารที่ดีเอง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ถ้าคุณเริ่ม
ตั้งแต่ยังเด็ก	คุณอาจจะให้ลูกกินขนมหวานหรือช็อคโกแลตได้บ้าง	แต่ก็ต้อง
จำากัดปริมาณ	พยายามให้ลูกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	เช่น	นม	เนยแข็ง	ไข่	
ปลา	 เนื้อสัตว์	 ให้กินผักสีเขียวและผลไม้สดมากๆ	 เพิ่มความเพลิดเพลิน
ในเวลาอาหารว่าง	ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพที่น่ากิน	และลดรายการของทอดลง	
เดี๋ยวนี้มีอาหารกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพวางขายมากมาย	ซื้อของพวกนี้ตุนไว้ ใน
ชั้นเก็บอาหารแทนที่ของทอดทั้งหลาย	การทำาแบบนี้จะช่วยวางพื้นฐานที่ดี
ให้กับสุขภาพและความงามในอนาคตของลูกๆ
 การดูแลเส้นผมและผิวพรรณ สอนให้ลูกสาวตัวน้อยๆ	ของคุณรู้จัก
ดูแลรักษาเส้นผมให้สะอาด	และดูเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ	แชมพูอ่อนๆ	
และการแปรงผมบ่อยๆ	จะช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดี	การเล็มผมและนวด
ด้วยน้ำามันเป็นประจำาเป็นสิ่งที่จำาเป็น	ในวัยเด็กนั้นควรจะไว้ผมสั้นอยู่เสมอ	
เพื่อให้ดูแลรักษาง่าย	และเพื่อให้เส้นผมมีสุขภาพดี	 เมื่อลูกโตขึ้นจึงค่อยให้
เธอเลือกไว้ผมทรงที่เธอชอบ	สำาหรับผิวพรรณนั้นคุณควรจะสอนให้ลูกสาว
รู้จักนวดหน้า	ด้วยส่วนผสมจากแป้งถั่วและครีมหรือน้ำานมที่ทำาขึ้นเอง	โดย
ต้องดูแลตามลักษณะผิวของลูกด้วย	และดูแลเป็นพิเศษในฤดูหนาว	ซึ่งจะช่วยให้
ผิวของลูกอ่อนนุ่มและเกลี้ยงเกลา

ow many times have you looked in the mirror ruefully 
and complained to your mom about how she could have 
encouraged a healthy diet and forced you to give up junk 

food. I have done so many a time. In fact my one grouse against 
my mom has been that she did not completely get rid of my facial 
hair. Her defence is that I used to shriek my little head off whenever 
she came towards me with a mixture of gram flour and cream to 
massage my little frame and face. But thankfully she managed to 
get rid of most of it. Well, as for the acne and excess weight, I am 
trying my very best right now. But unfortunately I cannot go back 
in the past and wipe the slate clean. Just have to make do 
the best that I can. The same goes for all of you. 

 สุขอนามัย	ต้องอาบน้ำาทุกวัน	และควรจะอาบน้ำาวันละ	2	ครั้งในฤดูร้อน	
การใช้แป้งหอมโรยตัว	จะช่วยให้ลูกรู้สึกสดชื่นและสะอาด	 ไม่ควรให้ ใช้ยา
ระงับกลิ่นกายก่อนจะถึงช่วงวัยรุ่น	จากนั้น	คุณอาจจะสอนให้ลูกใช้โคโลญจน์
เวลาอาบน้ำา	ซึ่งจะยิ่งช่วยให้รู้สึกสดชื่นและสะอาดยิ่งขึ้น	ความรู้สึกภูมิใจ
ในตัวเองเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับวัยรุ่นที่กำาลังเติบโต	ลูกสาวของคุณแปรงฟัน
วันละ	2	ครั้งหรือเปล่า	คุณควรจะสอนให้ลูกสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลฟัน
ของตัวเอง	และควรจะไปพบหมอฟันอย่างน้อยปีละ	2	ครั้งเพื่อดูแลสุขภาพ
ฟันให้ได้ผลดีที่สุด	ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานที่ดี	และช่วยให้เธอมีรอยยิ้มที่สวย
สดใสในอนาคต
 การดูแลรักษาเท้า	เท้าเป็นส่วนสำาคัญมากๆ	ของร่างกายที่จะต้องดูแล
รักษาให้ดี	เพราะจะส่งผลต่อลักษณะการเดินที่ดี	การเดินและการออกกำาลังกาย
นั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการรักษารูปร่างให้ดี	รองเท้าเป็นสิ่งของที่ไม่ควร
จะใช้ต่อจากคนอื่น	 เพราะว่าเราควรจะสวมรองเท้าที่พอดีกับเท้าของคุณ	
ถ้ารองเท้าคับเกินไป	หรือกัดเท้าน้อยๆ	ของลูก	จะทำาให้ลูกมีท่าการเดิน
ที่ผิดปกติ	ความสบายในการสวมใส่เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด	ควรเลือกรองเท้า
แบบที่มีสายหรือเชือกสำาหรับปรับความกระชับให้ลูกน้อยของคุณ	ถ้าเท้า
ของลูกมีรูปร่างผิดปกต	ิก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ โดยเฉพาะจะดีที่สุด
	 โดยปกติแล้ว	เด็กทารกมักจะมีผิวพรรณที่บอบบางและนุ่มนวล	การ
จะดูแลรักษาผิวพรรณให้มีสุขภาพดีได้นั้น	ขึ้นอยู่กับทั้งคุณและตัวของลูกเอง	
การฝึกสอนนิสัยที่ดีจะทำาให้ได้ผลดีในระยะยาว	จำาไว้เสมอว่า	ความงามใน
อนาคตของลูกนั้นอยู่ในกำามือของคุณนั่นเอง

  | Little Angel



22 23

| Relaxing Zone

                    เมื่อพูดถึงเมืองแห่งสายน้ำา และคูคลองสุด
คลาสสิคของโลก คงเป็นที่อื่นไปไม่ได้เลย

นอกจาก ‘เมืองเวนิส’ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เมือง
สุดโรแมนติกติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกตลอดกาล ที่
หลายคนเฝ้ารอคอยโอกาสของการได้ไปเยือนที่นี่สักครั้ง
หนึ่งในชีวิต แค่ได้นั่งเรือกอนโดลาชมวิวยามดวงอาทิตย์ลับ
ขอบฟ้า ณ คลองหลักแห่งเมือง Canale Grande ก็นับเป็น
ไฮไลท์ของการมาเยือนเวนิสแล้วค่ะ นี่ยังไม่รวมการเที่ยว
ชมสุดยอดสถาปัตยกรรมยุโรปต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น Piazza 
san Marco ที่ได้สมญานามว่า ‘ห้องจิตรกรรมของยุโรป’ 
ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร St. Mark’s Basilica หรือแม้แต่
จัตุรัส St. Mark’s Square อันลือชื่อของเมือง รวมทั้ง
สถานที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย แต่นั่นดูเหมือนจะเป็น
ทริปที่ ใครก็ตามที่ได้ไปเยือนเวนิสจะได้สัมผัสกันอยู่แล้วค่ะ 
แต่หากได้ ไปตรงกับช่วงเวลาสำาคัญอย่าง ‘เวนิส คาร์นิวัล’ 
ด้วยแล้ว จะเหมือนกับถูกสะกดด้วยมนต์เสน่ห์ยังไงยังงั้น
กันเลยทีเดียวค่ะ

สุดยอดงานคาร์นิวัลของโลก 
Carnevale Venezia de 2014

he World’s 
topmost Carnival, 
CaRnEvalE vEnEzia dE 2014

	 ตามภาษาอิตาเลี่ยนเรียก	‘เวนิส	คาร์นิวัล’	 ว่า	 Carnevale	Venezia	เป็นเทศกาล
ประจำาปีของชาวเมืองเวนิส	โดยมีระยะเวลาประมาณ	10	วัน	ซึ่งจะไปสิ้นสุดก่อนวันพุธ
รับเถ้า	(First	day	of	Lent)	เป็นเวลา	40	วันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต	์
ดังนั้น	‘เวนิส	คาร์นิวัล’	ในแต่ละปี	จึงถูกกำาหนดวันจัดงานแตกต่างกันไป	ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ
วันอีสเตอร์ ในแต่ละปี	แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม
ของทุกปี	ในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	15	กุมภาพันธ์	-	4	มีนาคม	2557	ค่ะ	
	 ว่ากันว่า	‘เวนิส	คาร์นิวัล’	น้ันเร่ิมต้นข้ึนคร้ังแรกด้วยชัยชนะของ	Serenissima	Repubblica	
ท่ีมีเหนือพระสังฆราชแห่ง	Aquileia,	Ulrico	ในปี	ค.ศ.1162	ผู้คนได้ ให้การต้อนรับในเกียรติ
ของชัยชนะคร้ังน้ัน	ด้วยการเฉลิมฉลองเต้นรำากันอย่างสนุกสนาน	และได้กลายเป็นงานเทศกาล
อย่างเป็นทางการในยุคเรเนสซอง	อันท่ีจริงแล้วการเฉลิมฉลองโดยมีการสวมหน้ากาก	รวมถึง
แต่งองค์ทรงเคร่ืองกันอย่างอลังการ	เพ่ิงจะมีข้ึนในเกือบสองร้อยปี ให้หลัง	เม่ือช่างทำาหน้ากาก	
หรือ	Mascareri	รวมตัวกันก่อต้ังสมาคมข้ึนอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1436	
	 ในคริสตศตวรรษที่	 18	นั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองของการสวมหน้ากาก	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำาวันกันเลยทีเดียว	แต่หลังจากการยึดครองของกองทัพนโปเลียนในปีค.ศ.1797
เมืองเวนิสกลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรลอมบาร์ดี-เวเนเทียนโปเลียนส่ังห้ามการจัดงาน	
เฉลิมฉลองรื่นเริงเป็นเวลาหลายปี	ผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หน้ากากเพื่อปกปิดหน้าตา	
งานเต้นรำาสวมหน้ากากก็ถูกห้าม	จนกระทั่งในทศวรรษที่	1970	ประเพณีดังกล่าวถูกฟื้นฟู
ขึ้นมาอีกครั้ง	 เมื่อกลุ่มของอดีตนักศึกษา	Academy	of	Fine	Art	 เปิดร้านขายหน้ากาก
สมัยใหม่แห่งแรกของกรุงเวนิสขึ้นในปีค.ศ.1978	และในปีค.ศ.1979	รัฐบาลอิตาลีได้ตัดสินใจ
ที่จะนำาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเวนิสกลับมาอีกครั้ง
	 หากแต่ความเก่าแก่ที่ย้อนกลับไปถึงยุคกลาง	 (ศตวรรษที่	 12)	 ได้รับการสืบสานจาก
ลูกหลานชาวเวนิสมาจนถึงปัจจุบัน	ระหว่างเทศกาลชาวเมืองจะร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้า
อาภรณ์ที่ประดับประดาอย่างสวยสดงดงาม	พร้อมสวมหน้ากาก	 ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก
รูปคน	หรือรูปสัตว์	 ออกมาประชันโฉมกันที่จตุรัสประจำาเมือง	ลานวิหารสำาคัญของเมือง	
สะพานข้ามคลอง	ท่าเทียบเรือ	หรือแม้แต่บนเรือกอนโดลา	สร้างสีสันให้แก่เมืองเวนิสอย่าง
มากมาย	เทศกาลนี้จัดขึ้นนานเป็นสัปดาห์	โดยในแต่ละปีจะจัดขึ้นภายใต้ธีมต่างๆ	ไม่ซ้ำากัน	
	 สำาหรับปีนี ้ ใช้ธีมว่า	Wonder	and	Fantasy	Nature	 โดยมีไฮไลท์ของงานอยู่ที่วันที่	
14	กุมภาพันธ์	อารัมภบทวันวาเลนไทน์	วันที่	15	กุมภาพันธ์	เปิดเทศกาลเวนิสกับการแสดง	
ณ	Cannaregio	วันที่	16	กุมภาพันธ์	นั่งเรือประกวดเส้นทาง	Grand	Canal	–	Cannaregio	
วันที่	22	กุมภาพันธ์	ประเพณีดั้งเดิม	Festa	delle	Marie	วันที่	23	กุมภาพันธ์	
การต่อสู้ของนางฟ้า	วันที่	1	มีนาคม	ขบวนเรือ	Marghera	วันที่	2	มีนาคม	การต่อสู้ของ
นกอินทรีย์	และการต่อสู้ของลา,	เมสเตร	วันที่	4	มีนาคม	การต่อสู้ของราชสีห์และพิธี
มอบรางวัล	 ‘มาเรีย’	ของคานิวัล	2014	ตั้งแต่วันที่	 22	กุมภาพันธ์	 -	4	มีนาคม	
เป็นการประกวดเครื่องแต่งกายสวมหน้ากากที่ดีที่สุด	และสิ่งนี้เองที่ทำาให้นักท่องเที่ยว
และชาวเมืองนับไม่ถ้วนต่างเฝ้าคอยที่จะชมความแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นทุกปีค่ะ	
	 แน่นอนค่ะว่า	 ‘ ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกรา’	แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่างานเลี้ยง
นั้นจะไม่มีการจัดขึ้นอีกหลายครั้ง	 โดยเฉพาะกับ	 ‘เวนิส	คาร์นิวัล	หรือ	Carnevale	
Venezia’	ที่เว็บไซต์	Skyscanner	 ได้การันตีให้เป็นสุดยอดของงานคาร์นิวัลที่เฉลิมฉลอง
กันอย่างสุดเหวี่ยงอันดับ	1	ของโลก	ดังนั้น	อย่าพลาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอด
งานคาร์นิวัลนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ ได้ ในปีใดปีหนึ่งหรือทุกปีกันนะคะ

 หน้ากากแบบ Commedia dell’Arte	ซึ่งเป็นละครตลกในศตวรรษที่	16-18	
จะเป็นหน้ากากที่ทำาขึ้นตามตัวละคร	เช่นตัวตลกอย่างฮาร์เลควิน	กับปิเอโรต์
 หน้ากากแฟนตาซี	ประดิษฐ์ขึ้นตามจินตนาการของช่างทำาหน้ากาก	ส่วนใหญ่
จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการออกแบบในประวัติศาสตร์
 หน้ากากแบบดั้งเดิมของชาวเวนิส	เช่น	หน้ากากขาวปลายแหลมคล้ายปากนก	
ซึ่งเป็นหน้ากากที่พวกหมอเคยใช้ ในสมัยที่กาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ช่วงศตวรรษที่	14	
และจะใส่สมุนไพรเอาไว้ที่ปลายแหลม	เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศที่สูดเข้าไป

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหน้ากากที่สวมในคาร์นิวัลของเวนิส
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อัพเดทไอเท็มสุดชิคเพื่อบิ้วตี้แฟมิลี่

	 ผลงานของ	 3	 นักออกแบบไทย	 ท่ีคว้ารางวัลระดับนานาชาต	ิ
Red	Dot	Award	for	Design	Concept	2013	ด้วย	Air	Purified	Bike	
ไอเดียสุดรักษ์โลก	ปั่น	2	ล้อ	แถมช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้น	หลักการง่ายๆ	
ขณะออกแรงปั่น	อากาศเสียที่ผ่านแผ่นกรองฟิลเตอร์ที่ด้านหน้า	ซึ่งจะคลีน
ก่อนปล่อยสู่ตัวคนปั่น	แม้ว่าจอดไว้เฉยๆ	ฟังก์ชั่นนี้ก็ยังทำางานได้ด้วย
แบตเตอรี่ค่ะ	แหม	ถ้าผลิตขายจริงเมื่อไหร่	จะถอยมาปั่นทั้งบ้านให้อากาศ
บริสุทธิ์ทั้งเมืองกันไปเลย
 An invention developed by 3 Thai designers that won an international 
award, Red Dot Award for Design Concept 2013 with the world 
conservation idea, Air Purified Bike. Bike and help purify the air 
at the same time. It’s a simple concept. When you bike, the polluted air 
passing	through	the	filter	 in	front	will	be	purified	before	reaching	
the	rider.	Even	when	the	bike	is	parked,	this	function	can	still	work	with	
a battery. Oh, if this product really comes out, let’s get it for our family 
and	go	biking	to	make	our	city	full	of	pure	air!

	 ความทรงจำาดีๆ	 เกิดขึ้นได้เสมอ	แต่ที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นเมื่อมี		
Remember	Ring	ที่ใช้เทคโนโลยี	Hot	Spot	 เพื่อเตือนให้คุณทราบ	
24	ชั่วโมงล่วงหน้า	ก่อนที่จะถึงวันพิเศษของคุณ	แหวนจะเริ่มร้อนขึ้นถึง	
48ºC	เป็นเวลา	10	วินาที	และจะร้อนขึ้นทุกชั่วโมงจนนิ้วของคุณทน
แทบไม่ได้	เว็บไซต์	JK	ผู้ผลิตแหวนวงนี้ระบุว่า	แหวนที่ ได้รับความร้อนมากพอ
ที่จะทำาให้แค่รู้สึกอึดอัดเท่านั้น	แหม	ซื้อให้คุณสามีก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะ	
 Good memories can be created any time. But what we found more 
amazing is the Remember Ring that uses the Hot Spot technology 
to remind you 24 hours before your special dates. The ring will warm up 
to 48ºC for 10 seconds and get warmer every hour until it almost 
reaches the point that you can hardly stand it. According to the JK website 
which is the producer, the ring will warm up just enough to make
you	feel	uncomfortable.	Hmm…	it	will	be	quite	a	good	 idea	to	buy	
this	ring	for	your	husband!				

hen it comes to the world’s most classical city of 
waterways and canals, no other place can beat ‘Venice’, 
‘The Queen of the Adriatic Sea’; being one of the world’s 
top 10 most romantic cities of all time it is the destination 

many people dream to visit once in a lifetime. By riding a gondola to see 
the beautiful sun set in the main canal of the city, the Canale Grande, 
you will simply experience the highlight of Venice, not to mention many 
remarkable architectural structures in European  styles being Piazza 
san Marco, famously called ‘the drawing room of Europe’ where 
the Cathedral Church of St. Mark’s Basilica is located, the city’s famous 
St. mark’s Square and many other interesting places. All of these are 
usually included in every trip to Venice but if it is during the important 
festival ‘Venice Carnival’, this place will make you feel just like being 
under a magic spell.   
 ‘Venice Carnival’ in Italian is ‘Carnevale Venezia’. This annual Venetian 
festival	lasts	for	about	10	days,	ends	before	Ash	Wednesday	(the	first	
day	of	Lent)	and	comes	40	days	before	Easter,	a	Christian	festival.	
Therefore the date for ‘Venice Carnival’ changes every year depending on 
the	date	of	Easter	but	will	mostly	be	between	late	January	to	early	March	
of	every	year;	and	this	year	it	is	between	15th February	-	4th  March 2014.
 It is believed that ‘Venice Carnival’ started out in 1162 from the victory
of	Serenissima	Repubblica	against	the	Patriarch	of	Aquileia,	Ulrico.
In honor of this victory, the people celebrated and had fun dancing 
and	it	became	an	official	festival	during	the	Renaissance	period. 	In	fact	
the celebration with fancy masks and elegant costumes began about 
200	years	later	when	the	mask	makers	(Mascareri)	established	an	official	
association in A.D. 1436.
 The 18th century was the golden period of wearing masks which 
became a part of everyday life. But after the fall to Napoleon’s army in 1797, 
Venice	became	a	part	of	the	Kingdom	of	Lombardy-Venetia	and	the	carnival	
was banned by Napoleon for many years. People were not allowed 
to wear masks to cover their faces and dancing parties with masks 
were prohibited. During the 1970’s decade, this festival was renewed 
once	again	when	a	group	of	ex-students	of	Academy	of	Fine	Art	opened	
the	first	modern	mask	shop	in	Venice	in	1978.	And	in	1979,	the	Italian	
government decided to bring back the history and culture of Venice. 
 However, the ancient practices back to the Middle Ages (the 12th century) 
have been passed on to Venetian children and grand children until 
the present generation. During the festival, the Venetians will wear beautifully 
decorated costumes and masks designed after images of human or animals. 
The	people	will	come	out	to	show	off	everywhere,	at	the	main	city	square	
and cathedral churches, on the bridges crossing over the canals, 
in the ports or even on the gondolas, making this an extremely colorful city. 
The festival lasts longer than a week and has a different theme every year.
 The theme of this year is Wonder and Fantasy Nature with the highlight 
on 14th	February,	Prologue,	Valentine’s	Day.	15th February: Opening of
the Venetian Festival with a show at Cannaregio. 16th February: Boat
pageant – Grand Canal – Cannaregio. 22nd February: The traditional 
‘Festa delle Marie’. 23rd February: Fight of the Angel. 1st March: Float parade, 
Marghera. 2nd	March:	Fight	of	the	Eagle	and	Fight	of	the	Donkey,	Mestre.	
4th March: Fight of the Lion and ‘Maria’ award announcement for 2014. 
Between 22nd	February	-	4th March: Best Masked Costume contest 
which is the event that travelers and the Venetians look forward to and 
get excited for something new every year.

 Certainly, ‘No parties go on forever’ but it does not mean that 
such parties cannot be held again many more times especially 
‘Venice Carnival (or Carnevale Venezia)’ which has been guaranteed 
by the Skyscanner website as the greatest carnival and the world’s 
number 1 extreme celebration. So make sure you do not miss to be 
a part of this carnival once in a lifetime any year or every year.

  | Stay Cool

Remember RingTM,

เทคโนโลยีสุดฮอตเตือนครบรอบวันพิเศษ

ChiC item updates 
for a Beauty family

the Hottest Technology That Reminds You 
of Your Coming up Anniversary

 Commedia dell’Arte masks, inspired by the comedy 
performances between the 16th	-	18th centuries, were 
designed	after	characters	of	comedians	such	as	Harlequin	
and Pierrot.
 Fantasy masks were created after mask makers’ 
imagination and mostly inspired by historical art and designs.
 Original Venetian masks such as a white mask 
with	a	 long	bird-like	beak.	This	type	of	mask	was	used	
by doctors when the spread of bubonic plague occurred during 
the 14th	century.	The	beak	was	filled	with	herbs	to	purify	
the air the doctor breathed.

Information about masks worn in Venice Carnival

Air Purified Bike, 
a Super Thai Bike Won 
a 2013 International Award
สุดยอด 2 ล้อไทยคว้ารางวัลระดับ
นานาชาติ 2013



26 27

	 เปล่ียนทีวีเป็น	Smart	TV	ได้ในพริบตา	ด้วย	Google	Chromecast	อุปกรณ์เสริม
ขนาดเท่า	USB	 ท่ีจะมีหัวเสียบเป็น	HDMI	 โดยแค่นำาไปเสียบเข้ากับจอทีวี	หรือ
มอนิเตอร์ท่ีมีพอร์ต	HDMI	เพียงเท่าน้ีทีวีธรรมดาๆ	ของบ้านก็จะสามารถรับสัญญาณ	
ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอ	หรือเพลงได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	หรือคอมพิวเตอร์ได้
ท้ังหมด	ท่ีสำาคัญ	Google	Chromecast	สามารถรองรับการทำางานร่วมกับ	Android,	
iOS,	Mac,	Windows	ฯลฯ	ย่ิงน่าใช้เข้าไปใหญ่เลยใช่ม้ัยคะ		
 Turn a normal TV into a smart TV in the blink of an eye with Google 
Chromecast, an accessory about the size of a USB with an HDMI tip.
Just plug it into a TV monitor or any monitor with an HDMI port. Your normal TV 
will pick up the signals and you can then enjoy videos or music sent from 
your smart phone, tablet or computer. The important point is that Google 
Chromecast can work with Android, iOS, Mac, Windows, etc. which makes it 
a	nice-to-have	product.

Google Chromecast, 
the Latest Innovative Item That Turns a Normal TV into a Smart TV
Google Chromecast ไอเท็มสุดล้ำาเปลี่ยนทีวีเป็น Smart TV

	 ถ้าคุณอยู่คอนโด	อาจจะปวดหัวกับพ้ืนท่ีจำากัดของห้องครัว	หรือเม่ือออก	ไปปิคนิค
กับเพ่ือนๆ	อาจจะหงุดหงิดกับกระเป๋าท่ียัดของไม่พอ	กาต้มน้ำาท่ีทำาจากยางซิลิโคนช้ินน้ี	
Cuissential	SlickBoil	ต้องเหมาะกับคุณแน่ๆ	ค่ะด้วยดีไซน์สไตล์เรียบง่าย	แต่แอบเก๋ไก๋
ตรงสไลด์ลงพับเก็บได้น่ีแหล่ะท่ีเป็นข้อดี	แต่ก็มีข้อระวัง!	เวลาต้มน้ำาเท่าน้ัน	ท่ีต้องใช้ไฟอ่อนๆ	
อย่าให้ ไฟไปโดนซิลิโคนเข้าเท่าน้ันเอง	ว่าแต่ถ้าชอบใจมีไว้สักเคร่ืองก็สะดวกดีนะคะ	
 If you live in a condo you may have a headache with the limited kitchen space. 
Or when going out for a picnic with friends, you may be frustrated with the basket 
that cannot hold all your stuff. This Cuissential SlickBoil kettle made of silicone
is the right answer for you. Having a simple design, the collapsibility makes 
it	a	chic	and	cool	kettle.	Just	be	careful	-	keep	the	heat	 low	and	do	not	 let	
the	flame	get	in	contact	with	the	silicone	part.	If	you	like	it,	get	one	to	make	your	life	
more convenient.

	 Chobi	Cam	Block	เป็นกล้องจ๋ิวท่ีออกแบบเป็นช้ินส่วนบล็อค	LEGO	ด้านบนจะมี
ช่องเลนส์อยู่ระหว่างตรงกลาง	ปุ่มขวาบนจะสามารถกดเป็นชัตเตอร์	เพ่ือบันทึกภาพ
หรือวิดีโอได	้ส่วนปุ่มล่างท่ีพิมพ์ตัว	M	จะใช้สำาหรับถ่ายภาพ	หรือวิดีโอขาวดำา	ท่ีด้านข้าง
ของช้ินตัวต่อยังมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำา	SDHC	ได้สูงสุด	32GB	มีให้เลือก	3	สี	คือ	
เขียว	ส้ม	และแดง	เด็กเล็กๆ	ก็สามารถเล่นได้โดยไมต้่องกลัวพังนะคะ
	 Chobi	Cam	Block	is	a	tiny	camera	designed	to	look	like	a	LEGO	block.	
The lens is in the middle of the top and the upper right button is the shutter. 
It can take pictures and videos. The button with the M letter is for taking pictures 
and videos in black and white. There is a socket on the side to insert an SDHC 
memory stick up to 32 GB. Available in 3 colors: green, orange and red. 
Small kids can play with it, not having to worry about breaking it.

 | News & Activities

Cuissential SlickBoil, 
a Stylish and Collapsible Kettle
กาต้มน้ำาสุดเก๋ด้วยดีไซน์สไลด์พับเก็บได้

Chobi Cam Block, 
a Super Small LEGO Design Camera to Go Everywhere
กล้องเลโก้สุดจิ๋วพกติดตัวฉิวไปเลย

THE 17th 
THAILAND BABY &
KIDS BEST BUY

THAI StemLife
FAMILY CLUB DINNER

	 เมื่อวันที่	 6-9	มกราคม	 2557	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	
ไทย	สเตมไลฟ์	ได้ร่วมออกบูธในงาน	THAILAND	BABY	&	KIDS	BEST	BUY	
ครั้งที่	17	เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บสเต็มเซลล์	
ที่เป็นหลักประกันชีวิตของลูกน้อยในอนาคต	
	 On	6-9	January	2014	at	Queen	Sirikit	National	Convention	
Center, THAI StemLife joined the 17th THAILAND BABY & KIDS 
BEST	BUY	to	advise	the	benefits	of	Stem	Cell	storage	that	can	
insure your baby’s healthy life in the future.   

	 เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2556	ณ	International	Business
Center	กรุงย่างกุ้ง	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
นายณัฐพร	ยูประพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
พร้อมผู้บริหารและพนักงานของไทย	สเตมไลฟ์	 ได้จัดงาน	
THAI	StemLife	FAMILY	CLUB	DINNER	 เพื่อขอบคุณ
ลูกค้าชาวเมียนมาร์ที่ ไว้วางใจเลือกใช้บริการเก็บสเต็มเซลล์
กับไทย	สเตมไลฟ์	
 On 20 December 2013 at International Business 
Center in Yangon, Myanmar, Mr.Nuttaporn Youprapat  
as	Chief	Executive	Operator	with	executives	including	
staff of THAI StemLife organized the THAI StemLife 
FAMILY	CLUB	DINNER	for	Myanmar	customers	
trusting to store Stem Cells with us.
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กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์
ตัดคูปองที่อยู่ด้านขวาของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับ
การชำาระเงิน	ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

Rules & Regulations
Cut the coupons on the right page of THAI StemLife Magazine 
and bring them along to use with the participating shops below.  
Privileges for each participating shop as follows: 

privileges for the memBerS of the
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สิทธิประโยชน์สำาหรับสมาชิกไทย สเตมไลฟ์

what iS 
      a life 
        inSuranCe?
     การประกันชีวิตคืออะไร?

	 ช่วงเวลานั้นของปีได้มาถึงอีกครั้ง	การเริ่มต้นของปีใหม่ที่แสนจะ
สดใส	หลังจากที่วางแชมเปญแก้วสุดท้ายลง	ในหัวของคุณนั้นช่างเต็มไปด้วย
ความหวัง	ความคิด	ทางออก	และความคาดหวังใหม่ๆ	ปีน้ีจะเป็นปีของฉันเสียท	ี
ฉันจะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ	ออกกำาลังกายทุกวัน	ทำางานอย่างเป็น
ระบบ	ทุ่มเทเวลามากขึ้น	 เพื่อตัวเองและครอบครัว	ฟังดูคุ้นๆ	 ใช่ไหมล่ะ?	
มันฟังดูคล้ายกับเรื่องที่คุณซื้อประกันชีวิต	 เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเพิ่ม
ขึ้น!	หรือเรื่องการทำาประกันชีวิตเพิ่มเติม	 เพื่อชดเชยเวลาที่คุณควรจะได้
ทุ่มเทให้กับครอบครัวของคุณ	 เป็นช่วงเวลาของปีที่โฆษณาจะโหมกระหน่ำา
ทั้งทางทีวี	วิทยุ	การออกบูธตามห้างสรรพสินค้า	หรือแม้แต่ป้ายขนาดยักษ์
บนทางด่วน	จริงๆ	แล้วคุณกลัวที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า?	คุณเคยเป็น
กังวลกับโรคหัวใจบ้างมั้ย?	จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณต้องล้มป่วยขึ้นมาจริงๆ?	คุณ
ไม่ต้องตอบคำาถามเกี่ยวกับสุขภาพใดๆ	คุณไม่จำาเป็นต้องเข้ารับการตรวจก่อน

 คำาตอบก็ดูเหมือนจะเป็นการประกันชีวิต 
       หรือการประกันโรคภัยไข้เจ็บ

 									แต่จริงๆ	แล้วมันคืออะไร	การประกันชีวิตหรือการประกันโรคภัยไข้เจ็บ	
จะช่วยคุณได้อย่างไร?	โปรดช่วยอธิบายให้ฉันได้เข้าใจสักหน่อยเถอะ	สิ่ง
เหล่านั้นจะช่วยในการรักษาโรคอย่างนั้นหรือ?	มันจะช่วยทำาให้คุณอาการ
ดีข้ึนอย่างน้ันใช่ม้ัย?	 มันจะช่วยทำาให้โรคภัยเหล่าน้ันหายไปใช่ม้ัย?	แต่สิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือการจากไปของคุณ	ทิ้งไว้แต่ภาระและ

ผลประโยชน์	 อะไรก็ตามให้กับคนที่คุณมีเวลาให้น้อยลง	และน้อยลงทุกวัน	
เงินจำานวนนั้นจะถูกจ่ายเพื่อเป็นการชดเชยทางการเงินแทนที่การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณ	
คุณไม่อยู่ตรงนี้แล้ว	 เงินค่างวดก็ยังต้องจ่ายอยู่	 ลูกๆ	ก็ยังศึกษาเล่าเรียนกันอยู่	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	
ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มันช่างเป็นการลงทุนที่วิเศษเหลือเกิน	แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย
แม้แต่น้อย!
	 สิ่งที่จะช่วยคุณได้จริงๆ	คือการได้รู้ว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรบ้าง	คุณรู้หรือเปล่าว่าโอกาสที่
คุณจะยังมีชีวิตอยู่ในอีก	10	ปีข้างหน้าเป็นเท่าไร?	ขอบอกอะไรหน่อย	คุณไม่มีทางรู้	แต่บริษัท
ประกันภัยต่างหากที่รู้ดี	 และรู้ดีมากเสียด้วย	นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาสามารถนำาเสนอกรมธรรม์
ต่างๆ	มากมายให้กับคุณได้	 คุณหมอก็คงจะรู้เช่นกัน	ถ้าหากว่าคุณถามพวกเขา	และถ้าหากว่า
เขาตอบไม่ได้	 คุณก็ควรจะเปลี่ยนคุณหมอได้แล้ว	ด้วยการประเมินจากระดับความสมบูรณ์ของ
ร่างกายของคุณ	น้ำาหนัก	ความสูง	ระดับไขมันในร่างกาย	อุปนิสัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	และการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ความดันโลหิต	และระดับไขมันในเลือดของคุณแล้ว	คุณหมอสามารถที่
จะบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรบ้าง	และที่สำาคัญที่สุด	ความแข็งแรงของร่างกายและโภชนาการ	
จะสะท้อนให้เห็นว่าสภาพร่างกายของคุณนั้นเป็นอย่างไร	 ไม่ว่าคุณจะพูดอะไร	หรือจะยืนยัน
ว่าการใช้ชีวิตของคุณนั้นดีแค่ไหนก็ตาม	ร่างกายของคุณจะบอกเล่าความจริงได้ดีที่สุดอยู่เสมอ	

(ตัดส่วนนี้)

(ตัดส่วนนี้) (ตัดส่วนนี้)

(ตัดส่วนนี้)

ส่วนลด 50% 
สำาหรับ Laser และ Treatment 
ทุกชนิดในร้าน จากราคาปกติ 1 ครั้ง 
ระยะเวลา: วันน้ี - 30 มิถุนายน 2557
เงื่อนไข 
• คูปองน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอ่ืนๆ ได้
• คูปองสามารถใช้ได้ 1 สิทธ์ิต่อ 1 ใบเสร็จ
• ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
• กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนเข้ารับบริการ
• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร. 02-658-0080-1

ทดลองเรียนฟรี 1 ชั่วโมง มูลค่า 800 บาท
    - เรียนภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
    - ฝึกทักษะรอบด้านและเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
    - พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา Active Learning
    - สำาหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี UK Programme

ส่วนลดพิเศษเมื่อสมัครร่วมกิจกรรม
    - ลด 20% ค่าอุปกรณ์และสื่อการสอน
    - แถมฟรี เสื้อเบบี้ส์ จีเนียส ซีดีเพลง

เม่ือสมัครโปรแกรมใดก็ได้ ฟรี!! ให้คำาปรึกษาด้านพัฒนาการเด็กโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก มูลค่า 1,500 บาท

ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข 
• ผู้รับบริการจะต้องโทรแจ้งล่วงหน้าท่ี สนญ. สยามพารากอน 
   ท่ีเบอร์ 02-610-9786
• ทดลองเรียนฟรี 1 ชม. สามารถใช้ได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน
• ไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดได้
• หากมีข้อขัดแย้งไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้ถือคำาตัดสินของทางบริษัทเป็นอันส้ินสุด
• ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านท้ัง 19 แห่งท่ัวประเทศได้ท่ี www.babiesgenius.com

www.facebook.com/higraff to

ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข
• ผู้รับบริการจะต้องโทรแจ้งล่วงหน้าทุกคร้ัง ท่ีเบอร์ 02-746-0545
• ทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง สามารถใช้ได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน
• ไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดได้
• หากมีข้อขัดแย้งไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้ถือคำาตัดสินของทางบริษัท
   เป็นอันส้ินสุด
• ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านได้ท่ี http://www.kolorme.com

ระยะเวลา: วันน้ี - 30 มิถุนายน 2557
เงื่อนไข
• 1 สิทธ์ิ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 คร้ัง
• ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้
   ร่วมกับรายการอ่ืนได้
• กรุณานัดหมายล่วงหน้าท่ีสตูดิโอฯ
• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร. 083-036-6161, 02-519-2553 

ฟรี!
ภาพขนาด 20x30 น้ิว  
จำานวน 1 ภาพ มูลค่า 5,900 บาท
สำาหรับลูกค้าที่รับบริการถ่ายภาพที่ GRAFFITOSTUDIO   

สิทธิพิเศษ
สมาชิกใช้สิทธิทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง มูลค่า 500 บาท
สมัครเรียน 1 คอร์ส (8 ครั้ง) 
สมาชิกได้แถมเรียนฟรีเพิ่ม 1 ครั้ง
สมัคร 3 คอร์ส ราคา 9,600 บาท ได้รับส่วนลด 1,200 บาท

สิทธิพิเศษ
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 The time of the year is here again. Beginning of an all fresh 
New Year. After the last glass of champagne is put down, your head 
is full of hope, ideas, resolutions, and expectations. This is going to be 
my	year!	I	am	going	to	eat	healthy,	exercise	daily,	work	sensibly,	devote	
more time to myself and my family. Sounds familiar right? As familiar as 
the	fact	that	you	bought	a	life	insurance	to	avoid	that	extra	tax!	Or	that	
extra life insurance to compensate for the less time you devoted 
to	your	family.	It	is	the	time	of	the	year	that	advertisements	fly	all	over	
on	TV,	radio,	stands	and	expressways.	Are	you	afraid	of	CANCER?	

Is the answer really
LIFE	INSURANCE	or

DISEASE	INSURANCE.?

 But is it really? How can a Life or Disease Insurance help you? 
Please	do	help	me	understand!	Is	it	going	to	treat	you?	Heal	you?	Make	
it all go away? Most probably you will be departing leaving the burden 
and	whatever	benefits	to	those	you	have	spent	less	and	less	time	with.	
And	that	money	most	probably	will	be	used	to	financially	compensate	
your demise. You depart, mortgages need to keep being paid, kids 
need to continue school and attend university, and bills must be paid. 
It	is	a	fantastic	investment	indeed	but	id	does	NOT	help	you	a	bit!

 What helps is knowing your risks. Do you know what your chance 
is 	to	survive	 the	next	10	years?	Well,	 let	me	 tell	 you	 the	news!	
You do not, but insurance companies DO KNOW, and they know very well. 
That is why they can offer you packages. Doctors can also know 
if you ask them, and if they cannot answer, change them. By knowing 
your	fitness	 level,	your	weight	and	height,	body	fat	percentage,	
smoking and alcohol habits, blood pressure and also blood fat levels, 
a	doctor	can	tell	you	your	RISKS!	Most	importantly	fitness	and	nutrition	
reflect	on	how	your	body	looks	and	no	matter	what	you	say	or	how	
much you insist your lifestyle is healthy, your body speaks and tells 
the truth all the time. You can increase risk calculation accuracy levels 
by	comparing	your	family	history	to	your	genetic	make-up.	If	a	disease
exists in the family and you have the genes for it then you will get 
that disease. Knowing early can help you intervene and avoid. No amount 
of life insurance premium will change that. 

 Do not ignore simple facts. Do not lie to yourself. Do not hear 
the	people	telling	you	how	handsome	and	fit	you	look	because	
they lie and they are afraid that you will change and if you change 
you will expose their weaknesses. Don’t make resolutions, just renounce 
your past. Burn your bridges and your ships and commit to one issue: 
Your Health. Only then you will have the courage to close your ears 
to the liars and to the lying voice in your head, cast aside the advice 
of the marketers of products and actually push through for a lifestyle 
change.  Or you can go on just like last year and lie to yourself more. 
Maybe a life insurance is the right thing for you after all.

 ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมากส่งผล 
ให้มนุษย์ได้เรียนรู้และรู้จักสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 
การตรวจ TotalHeathGeneInsight เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
 การทดสอบด้านพันธุกรรมจึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ชีวิตที่บอก
ถึงอนาคตของเราได้ ผลการตรวจเป็นความลับส่วนบุคคล และ
ปลอดภัย เพียงแค่ใช้ตัวอย่างน้ำาลายในการทดสอบเท่านั้น จะทำาให้ 
ท่านและแพทย์ทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่ท่านอาจถ่ายทอด
ให้กับลูกหลาน ยาที่อาจตอบสนองหรือไม่ตอบสนองกับท่าน และ
แนวโน้มในการเป็นโรคบางชนิดของท่าน

พันธุกรรมจะช่วยให้ท่านค้นพบ...
•การตอบสนองต่อยาหรือภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา (PharmaGeneInsightTM)
	 การแพทย์เฉพาะบุคคลจะช่วยให้แพทย์สามารถให้ข้อมูลว่าท่านมีโอกาสตอบสนองต่อยาบางกลุ่มอย่างไร	
รหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลจะช่วยระบุว่ายามีแนวโน้มจะออกฤทธิ์	 และจะเกิดผลข้างเคียงกับท่านหรือไม่	
และช่วยให้แพทย์ของท่านสั่งขนาดยาที่ดีที่สุดให้กับท่าน	รายงานข้อมูล	GeneInsightTM	จะเป็นตัวบ่งชี้
ทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลสามารถประเมินว่าการทานยา	การตอบสนองต่อยาปริมาณยาที่เหมาะสม
กับตัวคุณหรือไม่	GeneInsightTM	สามารถตรวจหาการตอบสนองต่อยาได้มากกว่า	9	ชนิด	เช่น	Plavix,	
Coumadin,	Tamoxifen

•การวางแผนก่อนตั้งครรภ์ Pre-Pregnancy PlanningInsightTM (Carrier Status)
	 การเลือกว่าจะมีบุตรหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตมนุษย์	การตรวจหา	
Carrier	Status	ของเราจะบอกข้อมูลก่อนการตั้งครรภ์ว่าบุคคลนั้นเป็นพาหนะของโรคที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมหรือไม่	 โรคเหล่านี้สามารถถ่ายทอดอย่างเงียบๆ	 ในครอบครัวมาหลายชั่วอายุ	
โดยไม่มีผู ้ใดแสดงอาการ	หากท่านและคู่สมรสต่างเป็นพาหะของโรคเดียวกัน	บุตรของท่านในอนาคต
ก็อาจเป็นโรคดังกล่าวได้	การตรวจ	GeneInsightTM	ท่านจะทราบถึงโรคทางพันธุกรรมบกพร่องกว่า	70	โรค	
เช่น	โรคซีสติกไฟโบรซีส	โรคเบต้าธาลัสซีเมีย	โรคคานาวาน	โรคเทย์แซคส์	และอื่นๆ	อีกมาก

•การตรวจสอบความเสี่ยงการเกิดโรคซับซ้อน (Health&CancerGeneInsightTM)
	 ผลการตรวจ	GeneInsightTM	จะให้ข้อมูลแต่ละบุคคลที่มีแนวโน้มทางพันธุกรรมต่อการเกิดโรคบางชนิด	
จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าสุด	ผลการตรวจจะคำานวณความเสี่ยงทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคล	
บุคคลที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อโรคแต่ละชนิดอาจเป็นหรือไม่เป็นโรคก็ได้	อย่างไรก็ดีข้อมูลรายงานผล	
GeneInsightTM	ช่วยแพทย์ในการให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	เช่น	ประวัติครอบครัว	สภาพแวดล้อม	
การทานอาหาร	การออกกำาลังกาย	และไลฟ์สไตล์	ผลการตรวจ	Health&CancerGeneInsightTM	สามารถหาโรคเก่ียวกับ	พันธุกรรมได้มากกว่า	24	โรค	
เช่น	โรคหัวใจ	โรคมะเร็งเต้านม	มะเร็งลำาไส้	โรคอัลไซเมอร์	โรคพาร์กินสัน	โรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันไวเกิน	เป็นต้น	ทำาให้คุณสามารถป้องกันและวางแผน
การดูแลสุขภาพในรูปแบบการใช้ชีวิตเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษา

ท่านจะได้รับทราบรายละเอียดอันน่าทึ่ง
    เกี่ยวกับพันธุกรรมของท่านเอง
   เพื่อการวางแผนสุขภาพทีดีของตัวท่าน

คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำาของการประเมินความเสี่ยงได้	ด้วยการ
เปรียบเทียบโครงสร้างยีนของคุณกับประวัติของครอบครัว	หากว่ามีคนใน
ครอบครัวเคยมีประวัติของโรค	และคุณเองก็มียีนลักษณะเดียวกัน	คุณก็มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเช่นกัน	การได้รับรู้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณสามารถ
รับมือและหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้	เบี้ยประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นวงเงิน
มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนข้อเท็จจริงตรงนี้ไปได้
	 โปรดอย่าหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงเล็กๆ	น้อยๆ	อย่าโกหกตัวเอง	อย่าฟัง
แต่คนรอบข้างที่ชมคุณว่าดูดี	และแข็งแรงจัง	เพราะวา่พวกเขาไม่ได้พูด
ความจริง	พวกเขากลัวว่าคุณจะเปล่ียนแปลงตัวเอง	เพราะถ้าคุณเปลี่ยนแปลง
ตัวเองแล้ว	 จะทำาให้พวกเขาดูอ่อนแอลง	 อย่าเพิ่งปกัใจเชื่ออะไรง่ายๆ	
จงละทิ้งสิ่งเดิมๆ	กลับหลังหันและให้ความสำาคัญกับเพียงสิ่งเดียว	นั่นก็คือ
สุขภาพของคุณ	ต่อเมื่อคุณมีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่รับฟังคำาโกหก
อีกต่อไป	ไม่ได้ยินสิ่งที่ไม่เป็นความจริงที่ดังก้องอยู่ในหัวของคุณอีกต่อไป
ท้ิงคำาโฆษณาชวนเช่ือของนักขายสินค้า	และฝ่าฟันเข้าสู่การเปล่ียนรูปแบบ
การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเสียที	หรือว่าคุณจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ	เหมือน
ปีที่แล้วอีก	โกหกตัวเองซ้ำาๆ 	ต่อไป	 บางทีการประกันชีวิตคงจะเป็นสิ่ง
ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ	ก็เป็นได้
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