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Editor’s Talk

เรียน ผู มี อุปการะ คุณ ทุก ทาน ไทย ส เตม ไลฟ เปน บริษัท 
ที่ เต็ม ไป ดวย นวัตกรรม ใหมๆ ตั้งแต เริ่ม กอ ตั้ง บริษัท เรา ได หา วิถี 
ทาง ท่ี สราง สรรนวัตกรรม ใหม ที่ เปน เอกลักษณ สำหรับ คุณ เพ่ือ 
ปกปอง สขุภาพ ของ คณุ และ บตุร อนั เปน ทีร่กั เพราะ ใน ทีส่ดุ สขุภาพ              
คอื ส่ิง เดียว ท่ี สำคัญ ท่ีสุด ของ ชีวติ ใน สมัย กรีก โบราณ เคย มี คำ กลาว 
วา “สขุภาพ น้ัน คอื ระดับ ของ อิสรภาพ ท่ี คณุ จะ ใช ชวีติ ของ คุณ เอง” 
ซึง่ ไมม ีความ จรงิ อืน่ ใด มาก ยิง่ กวา เมือ่ คณุ ม ีสขุภาพ ด ีทองฟา เทานัน้ 
ที่ เปน ขีด จำกัด แต ถา คุณ โดน ไข หวัด เลน งาน อิสรภาพ ของ คุณ ก็ จะ 
หาย ไป ใน ทุก ดาน (ถึง แมวา ความ ตองการ นั้น จะ อยู ใกล แค เอื้อม)                                                                                 
ถา โรค ราย มา เยือน ไม วา ความ รำ รวย หรือ หุน หรือ เงิน ฝาก ใน 
ธนาคาร หรือ บัตร เครดิต ก็ ไม สามารถ ที่ จะ เขา มา ชวย เหลือ สุขภาพ 
ที่ เสีย ไป ได

องคการ อนามัย โลก ได จัด อันดับ ของ โรค อวน และ การ ขาด 
การ ออก กำลัง กาย เปน สาเหตุ อันดับ ท่ี 3 และ 4 ของ การ มี สุขภาพ 
ที ่ไม ด ีและ การ เสยี ชวีติ กอน วยั อนั ควร รอง จาก ภาวะ ความ ดนั โลหติ 
สูง ที่ เปน อันดับ ที่ 1 และ การ สูบ บุหรี่ ซึ่ง เปน อันดับ ที่ 2 เปน สี่ ง ที่         
นา เสียดาย ที่ ทั้ง สี่ สาเหตุ ลวน เปน สาเหตุ ท่ี มนุษย สามารถ ปองกัน ได         
ถา คุณ ยอม ท่ี จะ เปล่ียนแปลง รูป แบบ การ ใช ชีวิต หรือ ไลฟ สไตล ของ 
คุณ เอง ใช! ผม เช่ือ คุณ วา คุณ เคย พยายาม แลว และ ผม ก็ เชื่อ วา คุณ 
ก็ ตองการ แต ผม รู วา คุณ ประสบ ความ ลม เหลว ใน ความ พยายาม ท่ี 
จะ ลด น้ำ หนัก ควบคุม อาหาร เลิก สูบ บุหรี่ เริ่ม ออก กำลัง กาย และ 
ผม ยัง รู ถึง สาเหตุ ของ ความ ลม เหลว เหลา น้ัน เพราะ ผม ก็ เคย เปน              
มา กอน ใน ความ เห็น ของ ผม หน่ึง ใน สาเหตุ หลัก น้ัน คือ เรา ไม เช่ือ 
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน สมัย ที่ เรา ยัง วัย รุน วา เรื่อง สุขภาพ ไม ดี น้ัน เปน 
เรื่อง ที่ สำคัญ เรา พยายาม ที่ จะ หาเหตุ ผล เพื่อ บอก ตัว เรา เอง วา สิ่ง ที่ 
ไม ดี เหลา น้ี เกิด ข้ึน กับ คน อ่ืน เทาน้ัน และ เรา ก็ ลืม และ ปลอย มัน เลย 
ผาน ไป แต คณุ เชือ่ ผม ส ิการ เดนิ เขาไป ใน โรง พยาบาล นัน้ จะ บอก คณุ 
เอง วา สขุภาพ ที ่ไม ด ีน้ัน สามารถ เกดิ ขึน้ ได ทุก ชวง อายุ และ สามารถ 
ที่ จะ ปองกัน และ ยืด เวลา กอน ท่ี จะ เจ็บ ปวย ได

 ขณะ น้ี ไทย ส เตม ไลฟ มี ผลิตภัณฑ ท่ี หลาก หลาย มาก ข้ึน 
นอก เหนือ จาก การ เก็บ ส เตม เซลล จาก เลือด ใน รกและ สาย สะดือ 
และ การ เก็บ ส เตม เซลล จาก กระแส โลหิต ผลิตภัณฑ แรก คือ Thai 
Diagnogene ซึ่ง เปน ชุด ตรวจ ที่ จะ สามารถ หา โรค ทาง พันธุกรรม 
เพือ่ ปองกัน ความ ทุกข ทรมาน ท่ี ไม สมควร เกิด กับ การ สราง ครอบครัว 
ใหม การ ม ีบตุร เปน โร คธา ลสั ซ ีเมีย cystic fi brosis ห ูหนวก และ อกี 
กวา 76 โรค จะ กลาย เปน อดตี ถา เรา สามารถ รู ลวง หนา และ ถงึ แมวา 
คณุ จะ เปน พาหะ ก็ตาม ท่ี Superior ART สามารถ ทำการ ตรวจ เซลล 
ของ ตัว ออน จาก เด็ก หลอด แกว เพื่อ คัด เลือก ตัว ออน ที่ ปราศจาก 
โรค ทาง พันธุ กร รม น้ันๆ กอน การ ยาย กลับ เขา สู โพรง มดลูก เพื่อ การ 
ตั้ง ครรภ ตอ ไป สง ผล ให คุณ มี ลูก ท่ี แข็ง แรง ปราศจาก โรค ยิ่ง ไป กวา 
นั้น การ ตรวจ สอบ การ ตอบ สนอง ตอ ยา ที่ ใช กัน เปน ประจำ มากกวา 
11 ชนิด จะ ทำให คุณ ม่ันใจ วา คุณ จะ ได รับ ปริมาณ ยา ที่ ถูก ตอง เพื่อ 
ประสิทธิภาพ การ รักษา สูงสุด ลด ผล ขาง เคียง ที่ ไม ตองการ ให นอย 

ที่สุด และ หลีก เล่ียง ภาวะ แทรกซอน ที่ คุกคาม ตอ ชีวิต สุดทาย การ 
ตรวจ รหัส พันธุกรรม อยาง ละเอียด จะ บอก แนว โนม ทาง พันธุกรรม 
ใน การ ปวย เปน โรค ที่ เกิด จาก หลาย ปจจัย กวา 30 โรค เชน มะเร็ง 
(มะเร็ง เตา นม มะเร็ง ลำไสใหญ มะเร็ง ตอม ลูก หมาก มะเร็ง ปอด 
มะเร็ง ของ เม็ด สี ที ่ผวิหนัง มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว โรค หัวใจ (ภาวะ หัวใจ 
ขาด เลือด) โรค ของ หลอด เลือด แดง หัวใจ ภาวะ หัวใจ เตน ผิด จังหวะ 
โรค ภูมิคุมกัน ไว เกิน โรค หอบ หืด โรค ตา โรค อวน และโรค เบา หวาน 
เพื่อ ที่ คุณ จะ สามารถ วางแผน การ ท่ี จะ หลีก เล่ียง โรค ตางๆ  เหลา นี้         
ใน อนาคต ได อยาง มี ประสิทธิภาพ

ยิง่ ไป กวา น้ัน การ ตรวจ รหัส พันธกุรรม เพ่ือ เสาะ หา ไลฟ สไตล 
ที ่เหมาะ กบั พนัธกุรรม ของ คณุ (NutriCheckUp) คุณ จะ ทราบ ขอมลู 
ประเภท อาหาร สาร อาหาร และ การ ออก กำลัง กาย ที่ เหมาะ สม กับ 
พนัธุกรรม ของ คณุ และ ได รบัคำ แนะนำ การ เลอืก รบั ประทาน อาหาร 
และ การ ออก กำลัง กาย ที่ เหมาะ สม ที่สุด สำหรับ คุณ เพื่อ ให คุณ ลด      
น้ำ หนัก ได อยาง มี ประสิทธิภาพ สูงสุด และ ออก กำลัง กาย ใน แบบ ที่ 
ได ประโยชน สงูสดุ การ วิจยั ทางการ แพทย พบ วา ผู หญิง ท่ี เลือก ทาน 
อาหาร ที ่เหมาะ กบั พนัธกุรรม สามารถ ลด นำ้ หนกั ได มากกวา สาม เทา 
และ ลด รอบ เอว ได มากกวา สอง เทา เม่ือ เปรียบ เทียบ กับ หญิง ท่ี ลด                                                                                    
น้ำ หนัก ดวย การ รับ ประทาน อาหาร ใน แบ บท่ัวๆ  ไป คุณ จะ ทราบ 
ความ เสี่ยง ที่ คุณ จะ เปน โรค อวน โรค เบา หวาน และ ไข มัน ใน เลือด 
สูง ทำให คุณ สามารถ บรรลุ ความ ตองการ ชีวิต ท่ี ปราศจาก โรค ภัย 
ไข เจ็บ ได

สุดทาย น้ี รายงาน การ ใช เลือด จาก รกและ สาย สะดือ ของ 
ทาง บริษัท รวม กับ ยา G-CSF ใน ผู ปวย ที่ มี ความ พิการ ทาง สมอง ท่ี 
เกิด จาก การ ขาด ออกซิเจน ใน สมอง ใน ระยะ แรก คลอด ได รับ การ      
ต ีพิมพ ใน วารสาร Restorative Neurology and Neuroscience 
(impact factor 4) ฉบับ เดือน กุมภาพันธ ป นี้ นับ เปน ครั้ง แรก ของ 
โลก ที ่ม ีการ รายงาน ประสทิธภิาพ ความ ปลอดภยั และ ความ เปน ไป 
ได ใน การ รักษา โรค ทาง สมอง ท่ี ไม เคย มี วิธี รักษา ให หายขาด มา กอน

อีก ครั้ง หนึ่ง ที่ ไทย ส เตม ไลฟ  ใน ฐานะ ผูนำ ใน การ คนควา 
และ ทำการ วิจยั ระดับ นานาชาติ รวม กับ แผนก ศัลยกรรม กระดูก ของ 
โรง พยาบาล ตำรวจ ทำการ ศกึษา การ ใช ส เตม เซลล จาก กระแส โลหติ 
ใน การ รกัษา โรค ขอ เขา เสือ่ม ใน ระยะ แรก ควบคู ไป กบั การ รกัษา แนว 
ใหม โดย ใน การ ศึกษา คร้ัง นี้ ได รับ การ อนุมัติ จากแพทยสภา ซ่ึง จะ มี 
การ รายงาน ผล งาน วิจัย ใน เร็วๆ  นี้

เมื่อ คุณ มอง หา ธนาคาร เก็บ ส เตม เซลล ไม ตอง มอง อื่น ไกล 
คณุ ไม เพยีง แค ตองการ สถาน ท่ี สำหรับ เก็บ ส เตม เซลล ของ คุณ เทาน้ัน 
แต คณุ ตองการ สถาบนั ที ่จะ คอย ดแูล เรือ่ง ทัง้หมด ที ่เกีย่ว กบั สขุภาพ 
และ เสนอ ทาง เลือก ที่ ทัน สมัย ใน การ รักษา สุขภาพ ของ คุณ

บริษัท ไทย ส เตม ไลฟ เก็บ รักษา ตน กำเนิด ของ ชีวิต และ 
สุขภาพ เพื่อ คุณ

º·¤ÇÒÁà¡Õ่ÂÇ¡ÑºÊØ¢ÀÒ¾
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Dear Families, THAI StemLife is a company 
full of novelties. Since its inception, we have tried to 
use inventive, unique, and innovative ways for you to 
safeguard your health and that of your children, because 
at the end this is the only thing in life that really matters. 
The ancient Greeks used to say that “health is the degree 
of freedom you live your life with” and indeed nothing 
is truer. When you are healthy, the sky is the limit but 
see when a cold hits you, away goes your freedom (and 
that of those that are near you) in all aspects. If worse 
happens then no wealth, no stocks, no bank deposits, 
or credit cards can substitute for ill health.

The World Health Organization, WHO, places 
obesity and lack of exercise as the third and fourth 
reasons respectively to bad health and early preventable 
death with high blood pressure on fi rst place and smoking 
second. It is a pity that all four reasons are preventable, 
amenable to change and associated to our lifestyle! Yes, 
I believe you that you have tried and I believe you that 
you want, but I know that you have failed in whatever 
effort to lose weight, control eating, quit smoking, start 
exercising and I know also the reasons for the failures, 
for I have been there! In my opinion, one of the main 
reasons is that we do not believe, especially when we 
are still young that bad health is an issue. We try to 
rationalize and tell ourselves that bad things only happen 
to others and then we forget and go on. But, trust me, 
a walk in a hospital will convince you that bad health 
can happen at all ages and can be preventable and to 
an extent predictable.

Now THAI StemLife has an increased line of 
products, apart from cord blood and peripheral blood 
stem cells that pertain to your unique individuality: YOUR 
GENES. The fi rst product Thai Diagnogene is a panel 
will explore hereditary diseases to prevent unnecessary 
suffering when planning for a new family; thalassemia, 
cystic fi brosis, deafness and 76 other conditions, all can 
be a thing of the past if you know in advance and even 
if you are a carrier, preimplantation genetic screening at 
Superior ART can give you a healthy child. Furthermore, 
drug response screening for more than 11 common 
drugs will make sure you get the right dose to maximize 
effi cacy, minimize unwanted side effects, and avoid 
life threatening complications. Finally, it will scrutinize 
your personalized genetic predisposition in more than 
30 complex diseases such as cancers (breast, colon, 
prostate, lung, melanoma, leukemia), heart diseases 

(myocardial infarction, coronary artery disease, fi brillation, 
etc), autoimmune diseases, asthma, eye diseases, obesity 
and diabetes so that you most effi ciently can plan on 
how to avoid these conditions in the future! 

Moreover, our personalized lifestyle DNA testing 
(NutriCheckUp) will explore which diet, nutrition, and 
exercise are most suitable according to your own genes 
and suggest the best type of nutrition and exercise to 
MAXIMIZE weight loss and take full advantage of your 
athletic performance. Research show that women on 
gene appropriate diet lose more than 3 times more 
weight and reduce their waist more than twice compared 
to indiscriminate dieting! Your individual risk in obesity, 
diabetes, and blood lipids will be outlined for you so 
that a life free of ailments can be achievable. 

Finally, our paper on Cerebral Palsy and autologous 
cord blood use along with G-CSF has appeared in the 
February issue of Restorative Neurology and Neuroscience 
(impact factor 4) marking the fi rst article worldwide to 
report on effi cacy as well as safety and feasibility of this 
novel combination in this incurable condition.

On the research front again, THAI StemLife is 
at the vanguard of international research once again 
together with the Department of Orthopedics at The 
Police Hospital, exploring the use of peripheral blood 
stem cells in early osteoarthritis along with other 
innovative interventions, in this fi rst study approved by 
the Thai Medical Council! Results soon to be streaming 
out…

When you look for a cord blood bank, look no 
further. You need not only a place for your stem cells 
but an institute that will look after your whole health 
and offer novel ways to preserve it. 

THAI StemLife : preserving the Origins of Your 
Life and Health.

ºÃÔÉÑ· ä·Â ÊàμÁäÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´
5/3 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

 เขตปทุมวัน กทม.  10330

THAI StemLife Co., Ltd.
5/3 Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee,

Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66(0)2 655 5757  Fax: +66(0)2 655 5756

Hotline (24 Hours) 081 340 7676
Website: www.thaistemlife.co.th

E-mail: Info@thaistemlife.co.th

The HEALTH ISSUE

¹ÒÂá¾·Â� ¤Í¹ÊμÒ¹μÔ¹ÍÊ ¾Ò¾Òâ´¾ÙÅÍÊ
Dr. Kostas I. Papadopoulos

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่½†ÒÂÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ò§¡ÒÃá¾·Â�
Chief Medical Research

and Development officer



4

Contents

18

¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹àª×้Íáº¤·ÕàÃÕÂ¤×ÍÍÐäÃ?

º·ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ ·ÒÂÒ·μÃÐ¡ÙÅ “â¾¸ÔÃÑμ¹Ñ§¡ÙÃ” 
ÁØÁÁÍ§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ãÊ‹ã¨à¡็º ÊàμÁà«ÅÅ�

7 àÃ×่Í§â¡Ë¡... ·Õ่´ÙàËÁ×Í¹¨ÃÔ§

ÊÑÞÞÒ³¤ÇÒÁÍŒÇ¹ áÅÐ»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾àÃÔ่ÁμÑ้§áμ‹ 4 ¢Çº

à·Õ่ÂÇ “μÃÑ§” ÊÑÁ¼ÑÊÁ¹μ�¢ÅÑ§àÁ×Í§Ê§ºáË‹§ÍÑ¹´ÒÁÑ¹

Photo Gallery

Activities

6
10

14
18
22
26
28



Viability Testing
of Stored Control Cord Blood Stem Cells

CONTROL SAMPLES  (MEDIAN)

April - June 2011

5

Viability

 THAI StemLife  in its relentless effort towards 
transparency is again thrilled to show to our Clients 
and supportive Doctors that their efforts and hopes 
are not in vain as we can proudly show that our SIX 
year viability curve is remaining well in the nineties 
with a STUNNING >98% in the real life RELEASED 
cases, something that NO OTHER BANK in THAILAND 
can boast about.  When you store with THAI StemLife 
you know what viabilities you get; with others YOU 
DON’T.  It is that simple.  They do not know because 
they have never released not even ONE case. 

 In addition, our releases have become 
published articles in peer reviewed journals with 
high impact factors in the medical community! Our 
results also follow the hopeful information in a recent 
article in the acclaimed journal “Blood” by the guru 
in cord blood preservation, professor Broxmeyer that 
cord blood stored for 23.5 years shows “excellent 
recovery of all cell types which bodes well for Cord 
Blood banking and use”.  Dear Parents, you have 
made TWO magnifi cent decisions: fi rst, storing cord 
blood and second, storing it with THAI StemLife.

 ดวย ความ พยายาม อยาง ไม ลดละ ของ ไทย  ส เตม ไลฟ  
และ เพื่อ ความ โปรงใส นี่ เปน อีก ครั้ง ที่ รูสึก ยินดี ที่ จะ แสดง ตอ 
ลูกคา  และ ทีม แพทย ที่ คอย สนับสนุน วา ดวย ความ พยายาม  
และ ความ หวงั เหลา นัน้ ไม ได สญู เปลา ดงั ที ่เรา สามารถ นำ เสนอ 
ดวย ความ ภาค ภูมิใจ ตลอด 6 ป ของ การ ดำเนิน ธุรกิจ  ที่ ดำเนิน 
ไป ไดดวย ด ีอยาง นา ประหลาด ใจ โดย ส เตม เซลล ที ่ถกู เบกิ ไป ใช ม ี
อัตราอยูรอด มากกวา 98% ซึ่ง สามารถ บอก ได วา ไมมี ธนาคาร 
แหงใดที่สามารถ ทำได อยาง นี้ เม่ือ คุณ ได ฝากสเตมเซลลไว 
กับ ไทย  ส เตม ไลฟ คุณ จะรู วาคาความมีชีวิต อยูในการเบิก              
สเตมเซลลไปใชอยูที่เทาไหร แตถาฝากไวกับธนาคารอ่ืน                                                                                             
คุณไมสามารถทราบไดเลย ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา เพราะไมมี           
ธนาคาร ใดมีการเบิกสเตมเซลลไปใชในการรักษา นอกเหนือจาก 
ไทย  ส เตม ไลฟ

 นอกจาก นี ้ผลของการเบกิสเตมเซลลทีน่ำไปใชรกัษา
โรคของ เรา ได รบั การ ตี พมิพ ใน วารสาร ซ่ึง สง ผล ตอ วงการ แพทย 
เปน อยาง มาก ผล งาน ของ เรา นัน้ เปน ไป ตาม ขอมลู ที ่คาด หมาย 
เอา ไว ใน บทความ เมือ่ ไม นาน มา นี ้ใน วารสาร ที ่ได รบั การ ยกยอง 
อยาง “Blood” โดย ผู เช่ียวชาญ ทาง ดาน การ เก็บ ส เตม เซลล 
จาก เลือด ใน รก และ สาย สะดือ โดย ศาสตราจารย Broxmeyer 
แสดงใหเห็นวาส เตม เซลล ที่เก็บมานานถึง 23 ปครึ่ง มีอัตรา     
การอยูรอดสูงในบรรดาเซลลเม็ดเลือดทุกชนิดที่ไดเคยเก็บมา 
ซึ่ง เปน ผลดี สำหรับ การ เก็บ ส เตม เซลล จาก เลือด ใน รกและ สาย 
สะดือ สำหรับ คุณ พอคุณ แม มี ทาง เลือก ใน ทางการ ตัดสิน ใจ อยู 
2 ทาง คือ หน่ึงเก็บ ส เตม เซลล จาก เลือดในรก และ สาย สะดือ 
และ สองเก็บ ส เตม เซลล กับ ไทย  ส เตม ไลฟ 
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New Technology

 ใน การ ดำเนิน ชีวิต ใน ปจจุบัน หลาย ตอ หลาย คน คง ทราบ 
อยู แลว วา ผิวหนงั ของ เรา จะ ถูก ปกคลมุ ไป ดวย เช้ือ แบคทีเรีย หลาย ตอ 
หลาย ชนิด แต แบคทีเรยี เหลา น้ี ไม สามารถ ทำให รางกาย ของ เรา เกิด 
โรค ตางๆ  ได เพราะ แบคทีเรีย เหลา น้ี เปน สวน หนึ่ง ของ รางกาย เรา 
ทุก คน รางกาย มนุษย มี จำนวน เชื้อ แบคทีเรีย มากกวา จำนวน เซลล 
ใน รางกาย ถึง 10 เทา นัก ชีววิทยา ได คน พบ ความ มหัศจรรย ของ 
การ เลือก ท่ี อยู อาศัย ของ ส่ิง มี ชี วิต เล็กๆเหลา นี้ บน ผิวหนัง ของ เรา                               
โดย แบคทีเรีย ที่ อาศัย อยู ระหวาง หัว ค้ิว จะ แตก ตาง กับ แบคทีเรีย                                                                                      
ที่ อาศัย อยู บน ขอศอก หรือ กน ของ เรา แต จะ เหมือน กัน กับ ที่ พบ ใน 
คน อื่น ซึ่ง หมายความ วา เชื้อ แบคทีเรีย ที่ อาศัย อยู บน คิ้ว ของ ผม 
จะ เหมือน กัน กับ ที่ อาศัย อยู บน ค้ิว ของ คุณ แต จะ ไม เหมือน กับ เชื้อ 
แบคทีเรีย ท่ี อาศัย อยู ท่ี เทา ของ ผม แลว เรา ก็ ยัง มี ความ เช่ือ อีก วา 
ผิวหนัง ของ เรา เปรียบ เสมือน ทะเล ทราย และ ภาย ใต ทะเล ทราย                                                                                     
แหง นี้  ยัง มี ทาง น้ำ และ โอเอซิส ท่ี ชุม ช่ืน อุดม สมบูรณ หลอ เล้ียง 
อยูน่ัน ก็ คือ บริเวณ รอย ยน ของ ผิวหนัง และ บริเวณ ใต วง แขน 
หรือสะดือ

 จาก รูป แสดง ให เห็น วา มี เชื้อ แบคทีเรีย หลาก หลาย ชนิด 
อาศัย อยู บน ผิวหนัง ใน บริเวณ ที่ แตก ตาง กัน ออก ไป แต ความ               
นา อัศจรรย ของ สิ่ง มี ชี วิต เล็กๆเหลา นี้ คือ มัน สามารถ อาศัย อยู ใน 
สวน ตางๆ ของ รางกาย ไม วา จะ เปน ชอง ปาก จมูก รู หู ทาง เดิน 
อาหาร และ อวัยวะ เพศ เปนตน และ เช้ือ แบคทีเรีย เหลา นี้ ก็ อยู 
ระหวาง ศึกษา วิจัย ตอ จาก โครงการ วิจัย รหัส พันธุกรรม ของ 
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มนุษย (Human Genome Project) ท่ี มีชือ่ โครงการ วา “โครงการ 
วิจัย จุลชีพ ท่ี พบ ใน มนุษย” (Human Microbiome Project 
(HMP-http://commonfund.nih.gov/hmp)) ซึง่ ใน ความ เปน 
จริง แลว เรา จะ ไมมี วัน เขาใจ ตัว เรา จนกวา จะ ตระหนัก อยาง แทจริง 
ถึง ความ สำคัญ ของ เชื้อ แบคทีเรีย เหลา นี้ ท้ัง ที่ เก่ียว กับ สุขภาพ  และ 
การ เกิด โรค

 เมื่อ ทารก ท่ี กำลัง คลอด ออก มา หลาย ตอ หลาย คน เช่ือ 
วา เขา หรือ เธอ จะ อยู ใน สภาพ แวดลอม ท่ี สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจาก 
เชื้อ โรค เรา อาจ จะ ตอง เปลี่ยน ความ คิด นั้น เพราะ การ คลอด แบบ 
ธรรมชาติ ทารก จะ คลอด ผาน ทาง ชอง คลอด  และ สัมผัส กับ เชื้อ 
แบคทีเรีย ทุก ชนิด ที่ อยู บริเวณ น้ัน และ ยิ่ง ไป กวา นั้น ทารก อาจ จะ                                                
สัมผัส กับ เชื้อ แบคทีเรีย ที่ ปน เปอน กับ สิ่ง ท่ี ออก มา จาก ระบบ 
ทาง เดิน ปสสาวะ หรือ ระบบ ขับ ถาย ซึ่ง เช้ือ แบคทีเรีย เหลา น้ี 
จะ อยู กับ เด็ก คน น้ัน ไป ตลอด ชีวิต หลัง จาก นั้น ทารก ก็ จะ ได รับ 
เชื้อ แบคทีเรีย อีก มากมาย เม่ือ ได สัมผัส กับ แม หรือ เม่ือ ดื่ม นม แม                                                                         
สำหรับ การ ผา คลอด นั้น จะ มี การ สัมผัส เชื้อ แบคทีเรีย นอย กวา 
เพราะ ไม ได ผาน ทาง ชอง คลอด แต จะ มี การ สัมผัส เชื้อ แบคทีเรีย 
เหมือน กัน  เมื่อ เด็ก ได สัมผัส กับ พอ และ แม

 สิ่ง สำคัญ ของ การ เก็บ เลือด จาก รก และ สาย สะดือ 
คือ วิธี การ คลอด บุตร เพราะ วิธี การ คลอด  และ สถาน ที่ คลอด                           
ม ีความ สะอาด แตก ตาง กัน สำหรับ การ คลอด แบบ ธรร มชาติ แพทย 
ผู เก็บ เลือด จาก รกและ สาย สะดือ จะ ตอง ใช น้ำยา ฆา เช้ือ ทำความ 
สะอาด สาย สะดือ  และ เปล่ียน ถุงมือ ใหม ทุก คร้ัง กอน การ เก็บ เลือด                 
แต สำหรับ การ ผา คลอด สถาน ท่ี ผา จะ ตอง เปน บริเวณ ที่ ปลอด เช้ือ 
ตลอด กระบวนการ ผาตดั บรษิทั ไทย ส เตม ไลฟ ได เลง็ เห็น ถงึ ความ 
แตก ตาง จาก การ รายงาน การ ติด เชื้อ ตลอด 1 ป ที่ ผาน มา ของ บริษัท 
เรา ม ีความ ภมูใิจ ที ่จะ นำ เสนอ การ รายงาน อตัรา การ ปน เปอน ของ 
เชื้อ แบคทีเรีย ที่ ต่ำ มาก อยู ท่ี รอย ละ 0.68 ใน ป 2010 ท่ี ผาน มา                        
และ ใน ป กอนๆ ที่ มี ระดับ ตัวเลข ที่ ใกล เคียง กัน
 หลาย ตอ หลาย ครั้ง มี การ ถก เถียง กัน ถึงท่ี มา ของ การ ปน 
เปอน ของ เชื้อ ตางๆ หอง ปฏิบัติ การ ของ บริษัท ไทย ส เตม ไลฟ 
สามารถ แยก ท่ีมา ของ เช้ือ ตางๆ ได เน่ืองจาก ภาย ใต กระบวนการ 
ทำงาน ของ หอง ปฏิบัติ การ ท่ี ได รับ มาตรฐาน การ รับรอง คุณภาพ        
ตอง ทำการ เพาะ เชื้อ ท้ัง กอนและ หลัง การ แช แข็ง ส เตม เซลล                
ซึ่ง หมาย ถึง เมื่อ เลือด จาก รกและ สาย สะดือ มา ถึง หอง ปฏิบัติ การ 
จะ มี การ เก็บ ตัวอยาง เลือด และ นำ มา เพาะ เช้ือ เพื่อ หา การ ปน เปอน 
ของ เชือ้ ตางๆ กอน เขา สู กระบวนการ ตางๆ ของ หอง ปฏบัิต ิการ และ 
ภาย หลัง จาก การ จบ กระบวนการ ของ หอง ปฏิบัติ การ จะ มี การ เก็บ 
ตัวอยาง เพื่อ นำ ไป เพาะ เชื้อ อีก ครั้ง ถา ผล ของ การ เพาะ เชื้อ ทั้ง สอง 
เปน ลบ แสดง วา ไมมี การ ปน เปอน ของ เชื้อ แต ถา ผล การ เพาะ เชื้อ 
กอน เขา หอง ปฏิบัติ การ เปน บวก และ หลัง เปน ลบ แสดง วาการ ปน 
เปอน เชือ้ เกดิ ขึน้ กอน เลอืด มา ถงึ หอง ปฏบิตั ิการ ของ เรา โดย โอกาส ที ่
เปน ไป ได มาก ท่ีสดุ คือ การ ปน เปอน ระหวาง การ เก็บ เลือด เน่ืองจาก 
ภาย หลัง การ เก็บ เลือด ถุง บรรจุ เลือด จะ ถูก ผูก ปด สนิท หมาย ถึง 
ไมมี การ สัมผัส กับ ส่ิง แวดลอม ภายนอก อีก แต ถา ผล การ เพาะ เช้ือ 
กอน กระบวนการ ของ หอง ปฏิบัติ การ เปน ลบ แต หลัง กระบวนการ 
ของ หอง ปฏบิตั ิการ เปน บวก แสดง วา ม ีการ ปน เปอน เชือ้ ภายใน หอง 

ปฏิบัติ การ ซึ่ง เหตุการณ น้ี ไม เคย เกิด ขึ้น ใน การ ทำงาน ของ หอง 
ปฏิบัติ การ ไทย ส เตม ไลฟ 
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 เม่ือ เลือด มา ถึง หอง ปฏิบัติ การ เลือด บาง สวน จะ ถูก นำ ไป 
เพาะ เชือ้ แบคทเีรยี เพือ่ ตรวจ หา วา ม ีการ ปน เปอน ของ เชือ้ แบคทเีรยี 
หรือ ไม ซึ่ง การ ตรวจ สอบ นี้ เปน มาตรฐาน ของ หอง ปฏิบัติ การ ท่ี จะ 
ตอง ตรวจ สอบ เลือด ทุก ถุง ท่ี เขา มายัง หอง ปฏิบตั ิการ ไทย ส เตม ไลฟ 
ระยะ เวลา ของ การ ตรวจ สอบ จะ ใช เวลา อยาง นอย 7-10 วัน กอน สง 
รายงาน ขั้น สุดทาย (Final Report) ถึง ลูกคา และ ใน ระหวาง นั้น 
เลือด จาก รกและ สาย สะดือ จะ เขา สู กระบวนการ คัด แยก และแช 
แข็ง ส เตม เซลล เพื่อ นำ ไป เก็บ ใน ถัง เก็บ ส เตม เซลล เพื่อ รอ ผลการ 
เพาะ เช้ือ ถา ผล การ เพาะ เช้ือ เปน บวก บริษัท จะ ทำการ สงตัวอยาง 
เลือด ไป ยัง หอง ปฏิบัติ การ ภายนอก เพื่อ ตรวจ หา เชื้อ ที่ปน เปอน 
นั้น คือ เชื้อ อะไร เพื่อ เปน ขอมูล ใน การ ตัดสิน ใจ เก็บ หรือ ยกเลิก การ 
เก็บ ส เตม เซลล ทั้งนี้ ข้ึน อยู กับ ชนิด ของ เชื้อ ที่ ปน เปอน เพราะ การ                            
ปน เปอน เชื้อ บาง ชนิด สง ผล ให เกิด การ เจ็บ ปวย ทั้ง แมและ ทารก  
ดัง ตัวอยาง เชน ทารก ที่ บริษัท ตรวจ พบ การ ปน เปอนของ เชื้อ ใน 
เลือด จาก รกและ สาย สะดือ บริษัท เปน คน แรก ที่ ตรวจ พบ การ ปน 
เปอน ของ เชือ้ จาก ตวัอยาง เลอืด บรษิทั ได แจง ผล ให แพทย เจาของ ไข                                                                               
และ คณุ แม ทราบ ทนัท ีสง ผล ให ทารก ได รบั การ วนิจิฉยั และ รกัษา ได 
ทัน ทวงที 

 หนงัสอื Cellular Therapy Manual of the American 
Association of Blood Banks (AABB, 2009 edition) ตอน ท่ี 
31 กลาว ไว อยาง ชัดเจน วา ส เตม เซลล แช แข็ง โดย เฉลี่ย จะ มีการ ปน 
เปอน เช้ือ รอย ละ 1.2-1.6 ซ่ึง มากกวา การ ปน เปอน ของ  บริษัท              
ไทย ส เตม ไลฟ อยาง ชัดเจน และ มี กา รนำส เตม เซลล ที่ปน เปอน 
เชื้อ ไป ใช ใน การ รักษา โรค บอย ครั้ง จาก การ ศึกษา ผล งาน วิจัย 
จาก การ ใช ส เตม เซลล ที่ ปน เปอน เช้ือ แบคทีเรีย ใน การ รักษาผู ปวย                         
พบ วา มี ผู ปวย จำนวน นอย มาก ท่ี มี ผล ของ การ เพาะ เช้ือ จาก เลือด 
เปน เชื้อ ชนิด เดียวกัน กับ เชื้อ ที่ มี อยู ใน ส เตม เซลล ที่ นำ มา ใช ใน การ 
รักษา และ ดู เหมือน วา อัตรา การ รอด ชีวิต ของ ผู ปวย ไม ขึ้น กับ                                                                                 
ส เตม เซลล ที่ ได รับ วา มี การ ปน เปอน ของ เช้ือ หรือ ไม ตราบ เทา ที่ มี                                                                              
การ ให ยา ปฏิชีวนะ ท่ี เหมาะ สม ต้ังแต แรก ใน การ ใช ส เตม เซลล           
แนว ใหม กับ เวชศาสตร การ สราง เซลล ทดแทน กา รนำส เตม เซลลที่ 
มี การ ปน เปอนมา ใช ใน การ รักษา ก็ สามารถ ทำได เชน กัน แต ตอง ได 
รับ การ พิจารณา วา ตอง ใช ยา ปฏิชีวนะ รวม กับ การ รักษา ดวยหรือ 
ไม ซ่ึง การ วิจัย ใน ลำดับ ถัด ไป เปน สิ่ง จำเปน อยาง มาก ที่ จะ นำ มา ใช 
กับ มนุษย การ วิจัย นี้ อยู ระหวาง การ ศึกษา และ ได รับ ความ สนใจ 
อยาง มาก จาก ประเทศ ตางๆ  ทัว่ โลก แต สำหรบั ส เตม เซลล ที ่อยูภาย 
ใต การ ดูแล ของ บริษัท ไทย ส เตม ไลฟ ที่ มี การ เบิก ไป ใชทั้งหมด                  
ยัง ไม พบ การ ปน เปอน เชื้อ ทั้ง กอน และ หลัง การ ละลายส เตม เซลล

 นี่ คือ ส่ิง สำคัญ ท่ี ตอง อธิบาย ให ลูกคา ท้ัง เกา และ ใหม        
ทราบ วา ส เตม เซลล มี โอกาส จะ ได รบั การ ปน เปอน เช้ือ แบคทีเรยีแต 
ดวย ระบบ การ ทำงาน ของ บรษิทั ไทย ส เตม ไลฟ รวม กบั การ ทำงาน 
ของ สูติแพทย ของ เรา ทำให ความ เส่ียง ของ การ ติด เช้ือ แบคทีเรีย          
ต่ำ มาก อยู ที่ รอย ละ 0.68 และ นี่ คือ เหตุผล อีกขอ ที่ ตอง เลือก เก็บ  
ส เตม เซลล กับ บริษัท ไทย ส เตม ไลฟ
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Bacterial 
Contamination :
what is it?

As you may know, your skin is crawling with hundreds of kinds of bacteria. 
Those bugs are not diseases -- they are part of us! The human body contains 10 times 
as many bacterial cells as it does human cells. Biologists have characterized many 
of the bacteria that live on our skin, and it turns out that the diversity of life there is 
quite remarkable. The bacteria between our eyebrows are different from those on the 
elbow or in our buttocks but very similar between people! That means that bacteria 
on my eyebrows are very like the ones on your eyebrows but different from those in 
by feet! We think of the skin as a desert but within the desert of our dry skin, there 
are these streams, and those are the creases of our bodies. Then there are the oases, 
so places that are very moist and rich. That would be something like the underarm 
or the bellybutton.  

As you see in the picture (on page 6), different types at different places! Amazing 
eh?! Not to forget that we also have bacteria in our mouths, noses, ear canal, digestive 
tract and in the genital tract as well. The bacteria that live on and in our bodies are 
now the focus of a huge project as a follow up of the Human Genome Project, the 
so-called Human Microbiome Project (HMP-http://commonfund.nih.gov/hmp). We 
will never really understand ourselves until we realize the importance of all these 
bacteria for health and disease.
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So, when a baby is coming to the world, we used 
to think that he or she was living in a sterile, utterly 
clean environment. We may have to revise our ideas. In 
a normal delivery, the baby will pass the delivery canal 
and will sample all bacterial that live there, he/she may 
encounter urinary and fecal mater from the urinary and 
digestive tract and all this he/she will carry along for the 
rest of his/her life. More bacteria will come in when the 
baby touches the mother and when lactation starts! In 
a cesarean section, the genital tract is bypassed and less 
exposure to bacteria occurs but very soon, this balance 
will be restored when the baby and the parents meet!

The type of delivery is important for the collection 
of cord blood as the collection fi elds are not similarly 
sterile. In a normal delivery, the collecting doctor will 
have to carefully clean the cord with sterile solutions, 
ideally change to new, sterile gloves, and then collect. 
In a cesarean section, the fi eld is utterly clean as the 
whole procedure happens in a sterile operating theater. 
We at THAI StemLife see these differences in our yearly 
contamination publications (reference). We can proudly 
report that we boast low contamination rate at 0.68% 
for the year 2010 and in the previous years, the numbers 
have been similar. 

Sometimes, arguments can arise as where the 
contamination originated. THAI StemLife’s process can 
help to differentiate as our accredited procedures include 
pre and post sampling. That means, when the cord blood 
sample/bag arrives to our laboratory a sample is taken for 
culture to see if bacteria grow BEFORE (pre) the sample 
enters the laboratory process and again when the process 
in the clean room is complete (post). If the sample was 
sterile both in the “before” culture and in 
the “after” one, then the sample is 
NOT contaminated. If “before” is 
positive and “after” negative 
it means that the sample 
IS contaminated and the 
contamination happened 
outside our laboratory, 
most probably at the 
collection as after the 
collection the whole 
bag system is a “closed 
system” meaning no 
more contact with the 
environment occurs. If the 
“before” is negative and 
the “after” is positive, then 
the contamination occurred at 
the laboratory, but this has actually 

NEVER happened with THAI StemLife.

What happens if contamination has occurred? 
When the sample arrives to our laboratory, a small 
part will be taken (the “pre” sample) for “a bacterial 
culture” in a special instrument to identify whether that 
has been a contamination or not and is routine for ALL 
incoming cord blood samples. This process usually takes 
7-10 days and is the reason for the delay to send the 
fi nal reports to our customers. In the meanwhile, the 
collected cord blood will be processed and stored as 
usual awaiting the culture results. If the process shows 
contamination, we will send the small pre-sample 
to a reference laboratory to characterize the type of 
contaminant. The cord blood sample may or may not 
be possible to be stored depending on the type of the 
contamination and that will have to be discussed from 
case to case. Certain contaminants can cause disease in 
the mother and the child as in one case, THAI StemLife 
has been the one to fi rst detect potentially threatening 
infections thus aiding in a quick diagnosis and treatment 
after alerting the treating doctors. 

In Chapter 31 of the Cellular Therapy Manual of 
the American Association of Blood Banks (AABB, 2009 
edition), it clearly states that contamination occurs 
in 1.2-1.6% of the samples (signifi cantly more than                                 
THAI StemLife’s rate!) and are often infused. In several 
large studies that transfused culture—positive products, 
very few patients had bacteria in their blood that 
matched the initial isolate! It seems that recipient survival                                             
DOES NOT differ between culture-positive and culture-
negative stem cell infusions if appropriate antibiotics are 
given early. In the newer applications in regenerative 

medicine, the sample may equally be usable 
provided antibiotic treatment need 

is observed. Further research is 
needed in the subject and is 

already ongoing worldwide. 
All our released samples 
were pre- and post-thaw 
negative.

I t  i s  therefore 
important to explain to 
all our families old and 
new that the possibility of 
contamination exists but 

with THAI StemLife and 
our network of doctors, this 

risk is negligibly low at 0.68%! 
Another good reason to store 

with us.
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 หลายคนคงจะเร่ิมคุนชินหูกับคำวาสเตมเซลลกันบางแลว                  
แตในความเปนจริงมีคนไมมากนักที่จะเขาใจจริงๆ วาสเตมเซลล                 
คืออะไร มีประโยชนอยางไร กรรมวิธีการเก็บ การฝาก และการนำไปใช       
ที่ถูกตองเปนอยางไร แตก็มีครอบครัวไมนอยท่ีพยายามศึกษาคนควา      
หาขอมูลอยางจริงจังเพ่ือสรางเกราะคุมกันใหลูกนอยตั้งแตยังไมลืมตา               
ดูโลก ดังเชน ครอบครัว โพธิรัตนังกูร ซ่ึงเราไดมีโอกาสมาน่ังสนทนา 
ในวันนี้ กับคุณกอง หรือคุณธนวรรธ โพธิรัตนังกูร และคุณอร หรือคุณ                         
ธนิตา โพธิรัตนนังกูร คุณแมมือใหมของนองกรี เด็กชาย ชวัฒน 
โพธิรัตนังกูร สมาชิกตัวนอยของครอบครัว

: à¡º็ Ê àμÁ à«ÅÅ� ã¹ ÇÑ¹ ¹Õ ้à»š¹¡ÒÃ ÊÃŒÒ§ à¡ÃÒÐ ¤ØŒÁ¡Ñ¹ ãËŒ ÅÙ¡ ¹ŒÍÂ 
ã¹ Í¹Ò¤μ

 ดวยความทีเ่ปนคุณแมมอืใหมเพิง่จะมนีองคนแรกจะทำอะไร                   
ก็ตองทำการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ดวยตัวเองสำหรับเรื่องการเก็บ      
สเตมเซลลเคยไดยินขาวมาบางแตก็ไมไดมากมายอะไร และเม่ือรูวา               
ตัวเองกำลังจะมีนองจึงไดทำการคนควาศึกษาขอมูลอยางจริงจัง จึงได   
รูวามันสามารถชวยรักษาโรคตางๆไดมากมายไมวาจะเปน โรคเลือด              

โรคเบาหวาน รวมท้ัง โรคมะเร็งตางๆ ซึ่งในปจจุบันโรคเหลานี้มีโอกาส                
ที่จะเปนสูง ครอบครัวเราจึงใหความสำคัญ เพราะถาวันขางหนาเกิด                                                                            
อะไรขึ้นการนำสเตมเซลลของคนอื่นมาใชคอนขางหายากและมีราคา 
ทีส่งูกวาการใชเกบ็สเตมเซลลของนองเอง อีกทัง้การเกบ็กส็ามารถทำได 
ตั้งแตตอนคลอด โดยเก็บจากเลือดในรกและสายสะดือ ซึ่งทำใหแม 
และนองไมตองเจ็บตัว ก็เลยคิดวาเก็บไวดีกวา สำหรับนองคนที่ 2               
ที่กำลังจะเกิดมานี้ ก็วางแผนไววาจะตองเก็บสเตมเซลลไวเชนกัน

: ÁØÁ ÁÍ§ ¡ÒÃ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� à»ÃÕÂº àÊÁ×Í¹ ËÅÑ¡ »ÃÐ¡Ñ¹ ªÕÇÔμ 
·Õ่ ¤ØŒÁ ¤‹Ò

เหตุผล ที่ ตัดสิน ใจ เก็บ ส เตม เซลล ลูก ไวคือเรา มอง วา ถา ไม เก็บ ไว 
ใน ตอน น้ี เกิด ลูก เรา เปน อะไร ข้ึน มา ซ่ึง เรา ก็ ไม สามารถ รู ได วา ใน อนาคต 
อะไร จะ เกิด ข้ึน เรา ก็ ตอง ไป ใช หรือ ไป หาส เตม เซลล ของ คน อ่ืน มา แทน   
ซึง่ ยาก ที ่จะ เขา กัน ได กบั ของ ลกู เรา ดงั นัน้  การ เกบ็ ส เตม เซลล ไว ใน ตอน นี ้                       
เปน หลัก ประกัน ท่ี ดี  และ คิด วา เปน ทาง เลือก อีก ทาง หน่ึงท่ี เรา สามารถ 
วางแผน ไว ให กับ ลูก ของ เรา ได ดี กวา เม่ือ เปน อะไร ขึ้น มา แลว เรา ถึง ไป หา 
วิธี แกไข ใน ภาย หลัง คา ใช จาย ก็ มากกวา ความ เส่ียง ก็ มากกวา ทาง เลือก 
ก็ นอย กวา หรือ แทบ จะ ไมมี  ซึ่ง เรา ก็ ไม สามารถ รู ได วา ใน อนาคต อะไร จะ 
เกิด ขึ้น และ ยิ่ง ใน กลุม คน ใกล ชิด ที่ เรา รูจัก ดวย แลว เคา ก็ ให ความ สำคัญ  
และ เก็บ ส เตม เซลล ให กับ ลูก กัน เปน สวน ใหญ จึง ยิ่ง ทำให เรา มั่นใจ  และ 
เชื่อ ใจ ใน การ เก็บ ส เตม เซลล กับ  ไทย  ส เตม ไลฟ 

ปจจบุนั นอกจาก จะ เขาใจ กนั วา การ เกบ็ ส เตม เซลล จะ ชวย รกัษา 
โรค เลอืด ของ ลกู นอย ได แต ทางการ แพทย ขณะ นี ้บรษิทั ไทย  ส เตม ไลฟ                                                                                     
ไดทำการ คนควา วิจยัพฒันา รวม กับ โรง พยาบาลตำรวจ  โดย นำส เตมเซลล  
มารักษาผูปวย ที่ เปน โรค ขอ เขา อักเสบ ซ่ึง ถา ประสบ ความ สำเร็จ ก็ จะ 
เปน อีก หนึ่ง มาตรฐาน ใน การ รักษา โรค นี้ ตอ ไป และ เมื่อ 2 ป ที่ ผาน มา            
บริษัท ไทย  ส เตม ไลฟ ได ทำการ วิจัย รวม กับ โรง พยาบาล กรุงเทพ  และ                   
โรง พยาบาล สมิติเวช  ศรีนครินทร ใน การ วิจัย รักษา ผู ปวย ที่ เปน แผล จาก 
โรค เบา หวาน โดยนำ ส เตม เซลล มา รักษา ผู ปวย แผล เบาห วาน ซ่ึง ก ็ประสบ 
ความ สำเร็จ เปน อยาง ดี

: ´ÙáÅÊàμÁà«ÅÅ�¢Í§ÅÙ¡¹ŒÍÂ

 ตอน แรก ไมม ีความ รู เร่ือง การ เก็บ ส เตม เซลล เลย จึง ได สอบถาม 
ไป ยัง เจา หนาที่ ของ บริษัท  ไทย ส เตม ไลฟ ซึ่ง ยอมรับ วา ให ขอมูล ได ดี 
ทำให เขาใจ ได งาย ทั้ง ยัง มี หลัก ประกัน ที่ ดี ใน การ เก็บ รักษา คือ ถา ลูกคา 
ตอง การ เบิก ส เตม เซลล มา ใช ภายใน 20 ป และ เกิด ความ เสีย หาย ตอ           
ส เตม เซลลทาง บริษัท  ไทย ส เตม ไลฟ จะ ทำ การ เก็บ ส เตม เซลล จาก 
กระแส โลหิต ให ฟรี โดย ไม คิด คา ใช จาย ใดๆ ทั้ง สิ้น  และ หาก ภายใน ระยะ 

ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ ·ÒÂÒ·μÃÐ¡ÙÅ¾àÈÉ 

â¾¸ÔÃÑμ¹Ñ§¡ÙÃÃ
ÁØÁÁÍ§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹.... 
ãÊ‹ã¨à¡็ºÊàμÁà«ÅÅ� 
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เวลา 20 ป ถา นอง หรือ เจา ของ เบิก ส เตม เซลล มา ใช รกัษา โรค เลือด โดย การ 
ปลูก ถาย ไขกระดูก ทาง บริษัท  ไทย ส เตม ไลฟ จะชวย คา รักษา พยาบาล         
ใน วงเงิน ไม เกิน 1 ลาน บาท ซ่ึง ถือวา เปน ขอดี  และ มี ผล ตอ การ ตัดสิน 
ใจ เลือก เก็บ ส เตม เซลล เน่ืองจาก มี ความ แตก ตาง จาก บริษัท อื่นๆ และ                                                                
ที ่สำคญั ก็ คือ ส เตม เซลล ถูก เกบ็ รกัษา ไว ใน เมอืง ไทย เมือ่ ตองการ ใช ก็ เรยีก 
ใชได เลย ไม ตอง เสีย เวลา รอ คอย มาก หรือ เสีย เวลา กับ ข้ัน ตอน ท่ี ยุง ยาก   
เมื่อ นำ เขา มา จาก ตาง ประเทศ

สำหรับ เร่ืองความมั่นคงขององคกรนั้น ก็เปนสิ่งที่สำคัญที่            
ขาด ไม ไดที่ เรา จะ ตอง นำ มา พิจารณา เน่ืองจาก ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา 
ยาวนาน หลาย สิบ ป แต เมื่อ ทราบ วา ผู ถือ หุน ของ  บริษัท  ไทย ส เตม ไลฟ 
ประกอบ ไป ดวย หมอ สูติ นรี แพทย ช่ือ ดัง  และ โรง พยาบาล ชั้น นำ ของ 
เมือง ไทย ยิ่ง ทำให เกิด ความ ไว วางใจ มาก ย่ิง ข้ึน  

: à·¤â¹âÅÂÕ ãËÁ‹ Å‹ÒÊØ´ Gene Testing ¡Ñº ¡ÒÃ »‡Í§¡Ñ¹ âÃ¤ 
150 ª¹Ô´

ปจจุบัน  ไทย ส เตม ไลฟ ได มี การนำ เขา เทคโนโลยี ใหม ลาสุด 
จาก ประ เทศ ส วิต เซอร แลนด คือ การ ตรวจ Gene Testing หมาย ถึง 
การ ตรวจ สุขภาพ จาก พันธุกรรม ของ ตัว เอง ซึ่ง สามารถ ตรวจ หา โรค ทาง 
พันธุกรรม กวา 150 ชนิด เหมาะ สำหรับคู แตงงาน ท่ี ตองการ วางแผน 
ครอบครัว และ ให กำเนิด สมาชิก ใหม รวม ท้ัง กลุม ครอบครัว ที่ มี ประวัติ                                                                                       
เปน โรค หวัใจ โรค เบา หวาน โร คอลั ไซ เม อร โรค พาร กนิ สนั และ โรค มะเรง็ 
เชน มะเรง็ เตา นม มะเร็ง ลำไส มะเร็ง ปอด มะเร็ง ตอม ลูก หมาก เปนตน

ดัง นั้น เรา จึง คิด วาการ ตรวจ Gene Testing เปน เทคโนโลยี ใหม 
ที ่นา สนใจ เพราะ เปนการ ตรวจ เพือ่ ปองกนั  และ เพือ่ หาความ เสีย่ง ใน การ 
เกิด โรค ตางๆ ซ่ึง ทำให เรา ดูแล ตัว เอง ให มาก ข้ึน และ หลีก เล่ียง กับ อัตรา 
ความ เส่ียง นั้นๆ ที่ ทำให เกิด โรค ตางๆ  ได ก็ เห มือ นส เตม เซลล  เก็บ เพื่อ 
ปองกัน ไว เผื่อ มี เหตุ จำเปน ซ่ึง เรา ไม สามารถ รู หรือ คาด การณ ลวง หนา ได

: ¤Ó á¹Ð¹Ó ã¹ àÃ×่Í§ ¡ÒÃ à¡็ºÊ àμÁ à«ÅÅ� ̈ Ò¡ ¤Ø³ áÁ‹          
Á×Í ãËÁ‹ ¶Ö§ ¤Ø³ áÁ‹ ÃØ‹¹ ËÅÑ§

คดิ วา พอ มี นอง ก็ ควร จะ ทำ อะไร เพ่ือ เปน หลัก ประกัน 
ไว ให เคา ดี กวา เมื่อ เปน อะไร ข้ึน มา แลว เรา ถึง ไป หา วิธี แกไข     
ใน ภาย หลัง คา ใช จาย ก็ มากกวา ความ เสี่ยง ก็ มากกวา            
ทาง เลือก ก็ นอย กวา  หรือ แทบ จะ ไมมี  

สุดทาย สำหรับ คุณ แม มือ ใหม อยาง เชน คุณ แม        
ธนิต า โพธิ รัตน นัง กูร ได กลาว ฝาก คุณ แม รุน หลัง ที่ กำลัง 
มอง หา หลัก ประกัน ชีวิต ที่ คุม คา วา “การ เก็บ ส เตม เซลล 
ไว ตั้งแต ตอน คลอด ถือวา เปน ทาง เลือก  และ ส่ิง ท่ี ดี ที่สุด 
สำหรับ ชีวติ เจา ตัว นอย เพราะ บาง คร้ัง เงิน ก็ ไม สามารถ 
ชวย ชีวิต ลูก ยาม วิกฤต ได เสมอ ไป” 

ศกึษา ขอมูล และ สอบถามราย ละเอียด เพ่ิม เติม 
ไดที่  THAI StemLife
Hot Line (24 Hours) โทร. 08-1340-7676
www.thaistemlife.co.th

Á×Í ãËÁ‹ ¶Ö
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Despite the fact that people are increasingly aware of the 
word “stem cell”, only a few really know the real meaning 
of these two simple words, the benefi ts and advantages of 
keeping them and even fewer understand the collection 
process and the preservation/storage methods.  Families are 
seriously searching for stem cell information for their baby 
well before birth.  Today, we have the unique opportunity 
through this interview of a new mother : Khun Kong or 
KhunThanawat Bodiratnangkura and Khun Orn or Khun 
Thanita Bodiratnangkura mother of Nong Kri or Chawat 
Bodiratnangkura to understand in depth how parents view 
and try to gather objective information about a once in a 

The Perspective of someone 
committed to keep their child’s 

cord blood stem cells!

SPECIAL INTERVIEW lifetime opportunity to shield their family form unexpected 
events. 
: Collect cord blood today, best shield for your 
baby’s future

As a mummy novice, I have to search for a lot of information 
by myself. I heard about cord blood before, but not much. 
When I found out that I was pregnant, I started searching 
for this crucial knowledge more intensely, and found out 
that cord blood can be used to cure many diseases such as 
blood diseases and childhood cancers.  We might be facing 
those kinds of diseases also in our family in the future, and 
in my opinion, fi nding/using stem cell from other people 
is quite diffi cult and improbable but also very expensive.                          
It is better and easier to collect cord blood during my baby’s 
birth from the placenta and the umbilical cord.   As it seemed 
safe and painless for both my baby, and me I decided to do 
it.  I also intend to do the same for my second baby when 
the time comes.
: Collecting cord blood is a precious life 
insurance

The reason we kept our baby’s cord blood is that if that time 
ever comes in the future when he may need a stem cell 
transplant, we may fi nd ourselves in a hard situation where 
fi nding compatible stem cells from another person can be a 
daunting and most often impossible task, thus keeping cord 

BODIRATNANGKURA 
FAMILY

of
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blood at birth is the best guarantee that we envisage for our 
baby at this moment.  It cannot be better to let problems 
arise fi rst and trying to fi nd a solution afterwards.  It is going 
to be more costly, associated with a higher risk and less or 
no choices!  We can never know the future but we can plan. 
Most of our closest friends have also emphasized cord blood 
collection and did it for their babies too with THAI StemLife. 
This makes us confi dent for THAI StemLife!

Nowadays, stem cells seem to go beyond blood diseases. 
THAI StemLife is involved a research project with the Police 
hospital in using own stem cells in osteoarthritis and hopes 
are high for success and use as new medical standard. Two 
years ago, THAI StemLife completed a research project with 
Bangkok and Samitivej Srinakarin Hospitals in using own stem 
cells in diabetic ulcers, which was highly successful.  Moreover, 
THAI StemLife is the FIRST company in the world that has 
published results on cord blood in cerebral palsy in a peer 
reviewed journal!

: Choosing THAI StemLife as a guardian for your 
baby

Initially our knowledge about cord blood collection was 
limited so we inquired at THAI StemLife.  We can attest 
that they really provided us with easy–to-understand 
information.  Their guarantees were reassuring, for example 
if a family would like to use their cord blood within 20 years 
from the day of the initial deposit and if the cord blood after 
thawing is deemed by the treating specialists as unusable for 
the intended treatment, THAI StemLife will perform a free 
of charge peripheral blood stem cell stem cell collection. 
Additionally, THAI StemLife will offer a help for bone marrow 
transplantation up to 1,000,000 THB.  Defi nitely better benefi ts 
than other companies!  Most importantly, our cord blood will 
be kept in Thailand, easy to release, easy to use, without 
time to waste and without worries of where it is, if it is safe 
or if it will be allowed to be imported.

Organization constancy is an important factor for us in making 
a decision.  This cannot be neglected because the period of 
keeping the stem cell is for decades.  When we know that 
the shareholders of THAI StemLife are famous obstetricians 
and leading hospitals in Thailand, therefore we know can 
certainly rely on this company.

: Gene Testing, the newest technology for 
protecting life from 150 kinds of conditions

At present, THAI StemLife is SE Asia’s and Thailand’s 
exclusive purveyor of the newest technology from the 
US and Switzerland in “Genetic Testing”, which means 
decoding your own genes to understand your risk in disease.                           
This way, more than 150 conditions including genetic disorders 
(suitable for new couples that want to have a healthy baby), 
drug responses to most often used drugs and the genetic 
risk of complex diseases such as heart diseases, diabetes, 
Alzheimer’s, Parkinson’s and cancers (breast, colon, lung, 
prostate, skin and blood) can be appraised.

We feel that genetic testing is an interesting technology 
development that can tell you your risk in many conditions 
early, which makes people, focus in taking care of their health, 
and devise strategies to avoid developing those diseases.         
It is in a way similar to keeping stem cells for unpredictable 
events in the future.

: Advice from the mummy novice to future 
moms

I feel that we need to do whatever it takes to make sure that 
our little ones are safe.  It cannot be better to let problems 
arise fi rst and trying to fi nd a solution afterwards.  It is going 
to be more costly, associated with a higher risk and less 
or no choices!  We can never know the future but we can 
plan. Lastly I want to tell to future mothers that keeping 
cord blood is a wonderful option and a probably one of 
the best thing we can do for our babies even before they 
are born.  Money cannot substitute for a belated decision 
when it comes to cord blood.  Find more information and 
ask THAI StemLife at
THAI StemLife
Hot Line (24 Hours) Tel. 081-340-7676
www.thaistemlife.co.th



14

·ÓäÁ? ¡ÒÃ Å´ ¹้Ó Ë¹Ñ¡ áÅÐ ¤ÇÒÁ ¾ÂÒÂÒÁ ã¹ ¡ÒÃ Å´ ¹้Ó Ë¹Ñ¡ 
ÁÑ¡ ̈ º Å§ ́ ŒÇÂ ¤ÇÒÁ ÅŒÁ àËÅÇ à¾ÃÒÐ àÃÒÁÕ¡ÃÐáÊ ¤ÇÒÁ àª×่Í ·Õ่ 
¼Ô´ à¡Õ่ÂÇ ¡Ñº âÀª¹Ò¡ÒÃ ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¤ÇÒÁ ̈ ÃÔ§
7 àÃ×่Í§ â¡Ë¡ ·Õ่ à¾Ô่Á ¹้Ó Ë¹Ñ¡ ¤Ø³

งด อาหาร วัน ละ ม้ือ จะ ชวย ใน การ ลด น้ํา หนัก: • ซึ่ง ตรง ขาม กับ ความ 
จริง โดย ส้ิน เชิง! โดย เฉพาะ อยาง ย่ิง การ อด อาหาร ม้ือ เชา ระบบ                     
การ เผา ผลาญ พลังงาน จะ ต่ำ ลง หลัง อด อาหาร มากวา 7 ช่ัวโมงในขณะ 
ที ่คุณ นอน หลบั ทำ ให รางกาย ของ คณุ เชือ่ วา คณุ กำลงั เขา สู สภาวะ ขาด 
อาหาร และ มี หลัก ฐาน ยืนยัน วา คน บาง คน สามารถ ลด อัตรา การ ใช 
พลังงาน จาก การ อด อาหาร แต เร่ือง นี้ เปน เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น เฉพาะ บุคคล 
สำหรับ พันธุกรรม ที่ กำหนด นิสัย การ ทาน อาหาร ของ คน สวน ใหญ จะ 
รูสึก หิว ใน เวลา กอน เท่ียง จึง ตัดสิน ใจ เลือก ทาน อาหาร อยาง รีบ เรง         
เพื่อ ระงับ ความ หิว ดวย การ ทาน ท่ีมา กก วา ปกติ

ไข มนั เปน สิง่ ไม ดี: • การ งด ไข มัน บาง ชนิด จะ สง ผล ให นำ้ หนัก เพ่ิม อาหาร 
ที ่ม ีไข มนั ชนดิ โอ เม กา 3 สงู และ เมือ่ เทยีบ อตัราสวน กบั โอ เม กา 6 เปน 
1-2:1 (ไมใช 1:20 ที ่พบ ใน อาหาร จาน ดวน) จงึ ทำให ความ รูสกึ อิม่  และ 
อัตรา การ เผา ผลาญ พลังงาน มาก ขึ้น แต สิ่ง ที่ ควร ระวัง คือ ไข มัน ชนิด 
แปลง รูป ซ่ึง สามารถ พบ ได ใน อาหาร ทอด ทุก ชนิด  และ อาหาร ท่ี ผาน 
กระบวนการ แปรรูป ให อาหาร สามารถ คง สภาพ ได เปน เวลา นาน ใน           
อณุ หภูม ิสูง คุณ เคย แปลก ใจ ไหม? ท่ี เคก ไม ละลาย ใน อุณหภมู ิ40 องศา 
เซลเซียส แต ใน ขณะ ท่ี ตัว คุณ เหง่ือ ออก จน แทบ จะละลาย

อาหาร ไข มัน ต่ำ  และ อาหาร ท่ี ปราศจากน้ํา ตาล มี สวน ชวย ใน การ ลด • 
นำ้ หนกั: อาหาร ไข มัน ต่ำ หรือ อาหาร ท่ี ม ีน้ำตาล นอย ไม ได หมายความ 
วา จะ มี แคลล อรี่ นอย กวา เสมอ ไป สวน ใหญ เปน กลเม็ด ทางการ ตลาด 
ที่ กระตุน ให ผู บริโภค เกิด การ ซ้ือ สินคา แต เมื่อ ไข มัน ถูก กำจัด ไป แลว          
สิ่ง ที่ เขา มา แทนท่ี จะ เปน พวกน้ำตาล เทียม กลิ่น สังเคราะห ที่ ถูก นำ มา 
ปรุง แตง ซึ่ง ไม ได มา จาก ธรรมชาติ

การ ออก กำลัง กาย 1 ช่ัวโมง เทากับ การ ทาน อาหาร ม้ือ ใหญ                    • 
1 มื้อ: การ ออก กำลัง กาย และ การ เผา ผลาญ พลังงาน ของ แตละ คน จะ             
แตก ตาง กัน ตาม พันธุกรรม ขนาด ของ กลาม เน้ือ ความ แรง ของ การ 
ออก กำลัง กาย อัตรา การ เตน ของ หัวใจ และ ตัว แป รอ่ืนๆ  ที ่ควบคุม การ                     
เผา ผลาญ พลังงาน ขณะ ออก กำลัง กาย การ ลงทุน ซื้อ นาิกา เพื่อ จับ 
อัตรา การ เตน ของ หัวใจ ที่ สามารถ วัด ความ แรง ของ การ ออก กำลัง กาย 
อัตรา การ เตน ของ หัวใจ และ อัตรา การ เผา ผลาญ พลังงาน เพ่ือ ที่ จะ ได 
ขอมลู อางอิง ของ ตนเอง เพราะ การ ออก กำลัง กาย ท่ี ออกแรง ปาน กลาง 
ใน เวลา 30 นาที (การ ว่ิง ดวย ความเร็ว 11 หรือ 8 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง 
สามารถ เผา ผลาญ พลงังาน เฉลีย่ 400 หรอื 300 กโิล แคลล อรี)่ สำหรับ 
ใน สวน ของ การ ยก น้ำ หนัก อยาง หักโหม สามารถ เผา ผลาญ พลังงาน 
ได 200 กิโล แคลล อร่ี แต อาหาร มื้อ ใหญ 1 มื้อ โดย ทั่วไป แลว จะ ให 
พลังงาน มากกวา 1,000 กโิลแคลลอร่ี “บิก๊แมค” 1 ชิน้ ให พลงังาน 600                                                                                       
กิโลแคลล อร่ี ไม รวม มัน ฝร่ัง ทอด (ขนาด กลาง ให พลังงาน 400                  
กิโล แคลล อร่ี) สวน โคก ให พลังงาน 350 กิโล แคลล อร่ี แต ถึง อยางไร 
ก็ตาม ไม วา กอน หรือ หลัง ออก กำลัง กาย ไม ควร ให รางวัล ตัว เอ ง ดวย       

การ ด่ืม เคร่ือง ดื่ม ที่ ให พลังงาน ควร ด่ืม น้ำ เปลา ดี ที่สุด!

อาหาร ประ เภท คาร โบ ไฮ เดรต ทำให เรา อวน:•  ไมมีหลักฐานทาง 
วทิยาศาสตร ชิน้ ใด ที ่สามารถ ยนืยนั ได วา อาหาร ประ เภทคาร โบ ไฮ เดรต             
เปน สาเหตขุองความอวนแต คาร โบ ไฮ เดรต ชนดิ ยอย เรว็จำ พวก นำ้ตาล 
จะ ชวย เพิ่ม การ หล่ัง ของ ฮอรโมน อินซูลิน และ ลด ความ รูสึก อิ่ม ชา ลง 
จึง ทำให ทาน อาหาร ได มาก ย่ิง ขึ้น แต สำหรับ อาหาร ท่ี มี คาร โบ ไฮ เดรต 
ต่ำ มาก เกิน ไปก็ มี สวน ชวย ใน การ ลด น้ำ หนัก ได เร็ว ขึ้นแต จะ สง ผล ให 
มี อาการหงุดหงิด งาย ออนเพลีย นอน ไม หลับ ทำใหการ ลดอาหาร                                                                                            
ประ เภท คาร โบ ไฮ เดร ตอ ยาง ตอ เน่ือง น้ัน เปน ไป ได ยาก และ น่ี ก็ 
เปนหลัก ฐาน สำคัญ ที่ แสดง ให เห็น ถึง ผล เสีย ตอ สุขภาพ ความ ไวของ                                                                                          
การ เพ่ิม  และ ลด อาหาร จำ พวก คาร โบ ไฮ เดรต จะเปน ไปตามพันธุกรรม 
ของแตละคน

อด อาหาร คือ คำ ตอบ สุดทาย ของ การ ลด • นํ้า หนัก: 1 ใน 4 ของ ชาว 
ตะวันตกที่กำลังควบคุมอาหาร (รอยละ 44 ของผูหญิง) ซึ่งความ 
พยายาม ใน การ ควบคมุ อาหาร ที ่ขาด การ พจิารณา อยาง ถีถ่วน ยอม พบ 
กับ ความ ลม เหลว อยาง หลีก เลี่ยง ไม ได และ ความ หลงใหล ใน อาหาร 
ตอง หาม เมื่อ ถึง จุด ที่ ไม สามารถ ทำ ตาม ได ก็ จะ ทำให หัน หลัง กลับ ไป สู 
นิสัย การ กิน เดิมๆ  ในอดีต สงผลตอการ เพิ่มน้ำ หนักและ ลดปริมาณ 
กลาม เน้ือ ของ รางกาย กอน อ่ืน เรา ตอง เขาใจ กอน วาไข มัน คือ วิธี การ 
สะสมพลังงานของรางกาย และ สามารถดึงมาใชงานไดทันทีเมื่อ            
กลามเนื้อนั้น ตองการพลังงาน ทุก ครั้ง เมื่อ เรา เขา สู ภาวะอดอาหาร      
(การ งดอาหารหรือ การ จำกัด สาร อาหาร อยาง เขม งวด) สิ่ง แรก ที่ จะ      
ถูก ใช เปน พลังงาน  คือ กลาม เนื้อ ไมใช ไข มัน ที่ อยู รอบๆ  เอว หลัง จาก 
การ อด อาหาร ลม เหลว หลาย ตอ หลาย คร้ัง สิ่ง ที่ หาย ไป  คือ  กลาม เนื้อ 
แต สิ่ง ที่ ยัง คง อยู คือ ไข มัน

การ ขจัด สาร พิษ ดวย การ ทำ ดี ทอก ซ เปน สิ่ง ที่ ดี:•  เชื้อ แบคทีเรีย ที่                                                   
ไม กอ ให เกิด โรค ที่ อยู ใน ตับ ไต และ ผิวหนัง ของ มนุษย ทำ หนาที่ 
ขจัด สาร พิษ ใหแกมนุษยมานานกวาลานป โดยไมตองอาศัยการทำ                                                                                  
ด ีทอก ซการ เลอืก ทาน อาหาร ที ่ด ีตอ สขุภาพ  และ การ ออก กำลงั กาย เปน 
วิธี ที่ ดี ที่สุด ที่ ชวย ให อวัยวะ ทำ หนาที่ ขจัด สาร พิษ อยาง มี ประสิทธิภาพ

§Ò¹ ÇÔ Ñ̈Â ·Õ่ ¹‹Ò Ê¹ã¨: ÁÕ ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ ÍÂ‹Ò§ ¹ŒÍÂ 32 μÓáË¹‹§ ·Õ่ ÁÕ 
ÍÔ·¸Ô¾Å μ‹Í ¤ÇÒÁ ÍŒÇ¹ ¢Í§ àÃÒ

เปน ไป ได หรือ ไม วาการ งด อาหาร ชนิด ตางๆ มี ผล ตอ รางกาย ตาง 
กัน  เน่ือง จาก พันธุ กรรม ทาง ดาน อาหาร ของ แตละ คน แตก ตาง กัน?    
คำถาม น้ี ได รบัคำ ตอบ เม่ือ ไม นาน มา น้ี โดย ผู ทำงาน วิจยั พบ วา ใน ปจจบุนั                 
มี รหัส พันธุกรรม 32 ตำแหนงที่มีอิทธิพลตอความอวนของเราหรือไม! 
พันธุกรรม ท่ี มี อิทธิพล ตอ ตอม ใต สม อง พิ นทูอิ ทา รี  และ ไฮ โป ทา ลามั ส           
ที่ ควบคุม ความ หิว  และ ความ อ่ิม พันธุกรรม ตำแหนง ท่ี มี ความ สำคัญ 
ที่สุด ชื่อ วา FTO เพราะรอย ละ 22 หรือ มากกวา ของ ผู ที่ มี พันธุกรรมนี้                
2 ตำแหนง พบ วา จะ มี น้ำ หนัก มากกวา ผู ที่ ไมมี พันธุกรรม น้ี  10 กิโลกรัม 
สำหรับ ผลิตภัณฑ NutriCheckUp สามารถ ให ราย ละเอียด  และ                   
คำ แนะนำ ใน การ ดูแล โภชนาการ ของ แตละ บุคคล เพื่อ ให สุขภาพ 
สมบูรณ แข็งแรงตามสภาพความเส่ียง เพศ และ ลักษณะของพันธุกรรม                                                                 

¾ÂÒÂÒÁ ã¹ ¡ÒÃ Å´ ¹้Ó Ë¹Ñ¡
ÃÒÐàÃÒÁÕ¡ÃÐáÊ¤ÇÒÁàª×่Í·Õ่

การ ด่ืม เคร่ือง ดื่ม ที่ ให พลังงาน ควร ด่ืม น้ำ เปลา ดี ที่สุด!

อาหารประเภทคารโบไฮเดรตทำใหเราอวน ไมมีหลักฐานทาง

àÃ×่Í§â¡Ë¡... ·Õ่´ÙàËÁ×Í¹¨ÃÔ§
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(ราย ละเอียด ของ พันธุกรรม เกี่ยวของ กับ อาหาร 42 ตำแหนง  และ อีก                             
122 ตำแหนง เกี่ยว กับ โรค อวน  และโรคอวนลงพุง) ผู หญิงที่ ลดน้ำหนัก        
ดวยการทานอาหารท่ีเหมาะสมกับพนัธกุรรม สามารถ ลด  น้ำ หนัก ได มาก 
ขึ้น 3 เทา และ ลด รอบ เอว ได มาก ถึง 2 เทา เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ กลุม ที่ 
ไม รบั ประทาน อาหาร ตาม พนัธกุรรม อยา เริม่ ลด นำ้ หนกั ครัง้ ใหม โดย ไมม ี
ความ รู เกีย่ว กับ พันธกุรรม ของ ตัว คุณ เอง คุณ จะ เผชิญ กับ ความ เส่ียง ที ่จะ 
ตอง สูญ เสีย ทั้ง เงินทั้ง เวลา  และ กลาม เนื้อ แต ไมใช น้ำ หนัก ของ คุณ

การ เสพ ตดิ อาหาร ความเครยีด  และ ความ กงัวล เกีย่วของ กบั การ 
กิน ของ คน เรา นั้น กำลัง อยู ใน การ วิจัย ระดับ นานาชาติ หลาย ชิ้น เพื่อ ไข 
ปญหา ความ ลีล้บั ของ กระบวนการ ทาง ระบบ ประ สาท ชวีวทิยา ที ่สามารถ 
อธิบาย พฤติกรรม เหลา น้ี ได แต ใน ปจจุบัน NutriCheckUp สามารถ 
วิเคราะห ถึง แนว โนม ของ อุปนิสัย การ ทาน อาหาร ของ คุณ เพื่อ เพ่ิม ความ 
เขาใจ ใน สาเหตุ ของ การ ทาน อาหาร ท่ี เปน แบบ ฉบับ ของ คุณ

ยา ลด ความ อวน มี อยู จริง แต โอกาส ได ผล มี จำกัด และ มี สภาวะ 
แทรกซอน หลาย อยาง เพราะ ความ อวน เกิด ได จาก หลาก หลาย ปจจัย         
เชน อาหาร การ ออก กำลัง กาย การ นอน หลับ ความเครียด และ พนัธุกรรม 
การ แกไข เพียง ปจจยั เดียว ไม สามารถ นำ ไป สูความ สำเร็จ ท่ี ถาวร ปจจบุนั 
ใน ทอง ตลาด มี ยา เพียง ชนิด เดียว คือ Xenical ใน ขณะ ท่ี ยา อีก 2 ชนิด 
ถูก ถอด ออก จาก ทอง ตลาด เน่ืองจาก ภาวะ การ แทรกซอน หลาย ชนิด ตอ 
หัวใจ  และ โรค ซึม เศรา

การ ออก กำลัง กาย กับ พันธุกรรม ของ คุณ ไมใช ทุก คน ที่ ถูก กำหนด 

ชะตา ชีวิต ให วิ่ง ได อยาง Bolt หรือ Johnson และ ไมใช ทุก คน ที่ จะ 
มีกลาม ใหญ แบบ Arnold Schwarzenegger ใน ปจจุบัน พบ วารหัส 
พันธุกรรม มาก ถึง 21 ตำแหนง สามารถ คัด เลือก การ ออก กำลังกาย 
ที่  เหมาะ สม ท่ีสุด สำหรับคุณ เพ่ือตอสูกับความอวน ลดความดัน 
โลหิต ไข มัน ใน เสนเลือด รวม ท้ัง การ ลด ความ เส่ียง ตอ โรค ตางๆ  ท่ี 
เกี่ยวของ จึง ทำให NutriCheckUp คือ คำ ตอบของ การ ดูแล สุขภาพ

¤Ó¶ÒÁ-¤Ó μÍº à¡Õ่ÂÇ ¡Ñº âÃ¤ ÍŒÇ¹
เมื่อ ไหร จะ ถือวา อวน? 
เกณฑ สำหรับ ผูชาย ชาว ยุโรป เสน รอบ เอว มากกวา 102 เซนติเมตร  และ 
ผู หญิง อยู ที่ 88 เซนติเมตร สำหรับ คน เอเชีย เพศ ชาย เสน รอบ เอว ตอง         
ไม เกิน 90 เซนติเมตร เพศ หญิง 80 เซนติเมตร

ทำไม ไข มัน ที่ อยู บริเวณ รอบ เอว ถึง อันตราย?
ไข มัน ท่ี อยู ภายใน ชอง ทอง  และ รอบ เอว (รูป ราง แบบ ผล แอปเปล) มีโอกาส 
เสี่ยงที่จะเปนโรคอวนลงพุงมากกวาไขมันสะสมอยูที่บั้นทาย และ          
ตนขา (รูปรางแบบผลลูกแพร) ซึ่งโรคอวนลงพุง ประกอบดวย ภาวะ        
ไขมันในเลือดสูง ความ ดัน โลหิต สูง เชน เดียว กับ น้ำตาล ใน เลือด สูง และ 
การ อับ เสบ เร้ือ รัง ใน ระดับ ต่ำ ซึ่ง สามารถ นำ ไป สู โรค หัวใจ ได

ควร เลือก ทาน อะไร ระหวาง ไข มัน กับ คาร โบ ไฮ เดรต?
อาหาร ที่ มี คารโบไฮเดรต ตํ่า แบบ Atkin’s สามารถ ทำให ลด น้ำ หนัก ได 
เร็ว ใน ชวง แรก แต ไข มนั สูง เสนใย อาหาร ต่ำ กลับ พบ วา จะ เปน อันตราย 

ตอ สุขภาพ ใน ระยะ ยาว มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศ สวีเดน                     
ได ทำการ ศึกษา วิจัย โดย การ ติดตาม ผูชาย จำนวน 900 คน ใน ระยะ เวลา 
10 ป พบ วา มี อัตรา การ ตาย กอน วัย อัน ควร สูง ใน กลุม ที่ ทาน อาหาร ชนิด 
ที่ มี ไข มัน อิ่ม ตัว สูง และ คารโบไฮเดรต ต่ำ เชน เดียวกัน กับ ผล การ ศึกษา 
ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่ทำการ ศึกษา กับ ผู หญิง จำนวน 85,000 คน         
และ ผูชาย 45,000 คน 

¤Ø³ ÃÙŒ ËÃ×Í äÁ‹ Ç‹Ò.....
องคกร อนามัย โลก WHO ประกาศ วา โรค อวน และ การ ไม                    • 
ออก กำลัง กาย เปน สาเหตุ อันดับ สาม และ ส่ี ของ การ ดูแล สุขภาพ              
ที่ ไม ดี และ การ เสีย ชีวิต ตั้งแต อายุ ยัง นอย (รอง จาก อันดับ แรก                
ความ ดัน โลหิต สูง และ การ สูบ บุหรี่ เปน อันดับ ที่ สอง) และ เปน เรื่อง         
ที่ นา เศรา เพราะ สาเหตุ ทั้งหมด เก่ียวของ กับ รูป แบบ การ ดำเนิน ชีวิต 
ของ เรา ท้ัง สิ้น สิ่ง เหลา นี้ เรา สามารถ  ปองกัน และ ปรับ เปลี่ยน แกไข ได

ภายใน ป 2015 ประชากร โลก จำนวน 2,300 ลาน คน จะ มี น้ำ หนัก • 
เกิน  และ 700 ลาน คน เปน โรค อวน

ขอมูล จาก คณะ กรรมาธิการ สุขภาพ ของ ยุโรป (EU Health • 
Commission) พบ วา คร่ึง หนึ่ง ของ ประชากร ยุโรป มี น้ำ หนัก เกิน

สำหรับ ประเทศไทย รอย ละ 4.7-17.7 ของ เพศ ชาย เปน โรค อวน            • 
และ น้ำ หนัก เกิน ใน ขณะ ท่ี เพศ หญิง คิด เปน รอย ละ 9.1-25.2

โรค อวน ใน เด็ก ใน ปจจุบัน พบ วา เด็ก ไทย อายุ 5-12 ป เปน โรค อวน         • 
มี อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น อยาง รวดเร็ว จาก รอย ละ 3.4 เปน 15.6 ใน ชวง         
2 ป ที่ ผาน มา และ ใน ขณะ เดียวกัน เด็ก อายุ12-18 ป มี ภาวะ น้ำ หนัก 
เกิน รอย ละ 13.7 และ เปน โรค อวน รอย ละ 5.3 โดย เฉพาะ เพศ ชาย 
มากกวา เพศ หญิง เกือบ 2 เทา

การ ศึกษา ใน ประเทศ ญ่ีปุน พบ วา ความ สัมพันธ ระหวาง โรค อวน • 
กับ การ เปล่ียนแปลง ของ หัวใจ  และ หลอด เลือด เกิด ข้ึน ต้ัง แต ใน วัย 
อนุบาล

ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหวาง 25 กับ 30) และโรคอวน                    • 
(BMI มากกวา 30) สัมพันธ กับ สาเหตุ การ เสีย ชีวิต กอน วัย อัน ควร                          
ใน ทุก กรณี โดย ผล การ วิจัย 19 ชิ้น ที่ทำการ ศึกษา ใน กลุม คน มากกวา 
1.5 ลาน คน พบ วาความอวนเปนสาเหตุที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ               
โรค หัวใจ โรค หลอด เลือด และ โรค มะเร็ง

ภาวะ น้ำ หนัก เกิน เปน เหตุผล เดียว ท่ี สำคัญ ที่สุด ที่ ทำให เพศ ชาย                • 
มี ระ ดับ ฮอร โมน เทส โทส เตอ โรน ต่ำ

ไวน แดง 1 แกว (150 มิลลิลิตร) ให พลังงาน 130 กิโล แคลอรี่ เทากับ • 
น้ำตาล ประมาณ 8 ชอน ชา ใน ขณะ ท่ี เบียร 1 แกว (400 มิลลิลิตร)           
ให พลังงาน 186 กิโล แคลอร่ี เทากับ น้ำตาล 12 ชอน ชา

การ คำนวณ คา BMI ของ คุณ• 

BMI = น้ำหนัก (Kg)
สวนสูง (M)2

คา BMI ของคุณควรจะอยูที่ 20 - 25
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WHY DO MOST DIETS AND EFFORTS TO LOSE WEIGHT 
END UP IN FAILURE? BECAUSE you TEND to BELIEVE 
more in MYTHS and LIES about NUTRITION than the 
REAL TRUTH.
Seven LIES that INCREASE your WEIGHT:

Omitting a meal leads to weight loss:•  Exactly the 
opposite is true! Especially when the missed meal is breakfast, 
your metabolism will sink to even lower rates after 7 or more 
hours of fast while you have been sleeping and your body 
believes now you enter into a starvation period. There is 
evidence that some people can indeed lower consumption 
by omitting meals but this is highly individual and genetically 
predefi ned eating behavior. Most people will be extremely 
hungry just before noon and make incorrect meal choices in a 
hurry to silence their hunger as well as eat more that usually. 
Fats are bad:•  Omitting certain fat types will increase your 
weight. A diet full in Omega 3 and in balance with Omega 6 
at a rate 1-2:1 (and not 1:20 as in modern fast fat junk food) 
will increase satiety and metabolic rate. Beware of TRANS fats 
in ALL fried food, processed and packaged foods that is used 
to conserve that particular food in shelves and high ambient 
temperatures longer. Ever wondered how can a cake outside 
the fridge NOT MELT in 40 °C heat when you melt in sweat?
“Low fat” and “Light” products help you to lose • 
weight: Products with lower fat percentage or less sugar do 
not automatically have fewer calories. Most such products are 
marketing tricks to lure you in buying them. When fat is taken 
away non-natural additives, sweeteners and aromas are used 
to reconstruct taste.
One hour at the gym equals a large meal:•  Exercise and 
calorie expenditure differ due to genetics between individuals. 
Muscle mass and intensity, heart rate and other parameters 
regulate exercise metabolic rate. Invest in a heart rate watch 
that measures intensity, heart rate, and caloric expenditure so 
you can have your own references. A moderate intensity 30 
minutes gym pass (running at 11 or 8 km per hour average is 400 
or 300 kcal; a vigorous effort weight lifting is 200). A large meal 
is usually over 1,000 kcal. One “Big Mac” is 600 kcal without 
the French fries (medium serving 400 kcal) and the Coke (350 
kcal)! Never reward yourself for a gym pass, never drink energy 
drinks before or during exercise; plain water is best!
Carbohydrates makes us gain weight:•  There is no 
scientifi c evidence that carbohydrates in general are responsible 
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for excessive weight but the so called “ fast” carbohydrates in 
the form of plain sugars do increase insulin and reduce satiety 
making us wanting to eat more. A diet too low on carbohydrates 
may help you to lose weight quicker but increases irritability, 
fatigue and somnolence making adherence very diffi cult. There is 
also evidence pointing to adverse effects in health. Sensitivity to 
more or less carbohydrates in diet is genetically determined. 

One can lose weight only through dieting:•  One in four 
people in the West are currently on a diet (44% of women) 
but indiscriminate efforts will inevitably fail. Obsession with 
forbidden foods grows to a point, making adherence to that diet 
impossible and one reverts to previous habits, further increasing 
weight, and lowering muscle mass. We need to understand 
that fat is how our body stores energy and its sustenance costs 
nothing while muscle mass or lean mass needs energy to keep 
itself. Every time we go into starvation mode (omitting a meal, 
crash diets), our muscle mass is the fi rst one to be used for 
energy and not the fat around your belly! In time, after many 
diets and failures, the fat is still there but muscle is gone!

Detoxifi cation (DETOX) is good: • A sound and healthy 
organism needs no DETOX. Our liver, kidneys, and skin do this job 
for us in all the millions of years of human evolution. Adhering 
to healthy eating habits and exercise are the best ways to help 
our detoxifi cation organs to work more effi ciently. 

Research focus: At least 32 genes influence whether 
we get fat.

Is it possible that different diets have different • 
effects depending on the dieting persons genes? 
This question is currently being answered by researchers 
and up to date 32 genes have been identifi ed that infl uence 
whether we become fat or not! Genes infl uence our pituitary 
and hypothalamus that regulate hunger and satiety. The gene 
with the highest signifi cance is called FTO and people with two 
copies of that gene are 22% or more than 10 kg heavier that 
those without. Already today with NutriCheckUp, this research 
is available and can give us individual and personalized advice 
on how to achieve health based on our risk profi le, sex and 
gene outline (details on 42 genes for diet and 122 genes for 
obesity and metabolic syndrome). Women that followed gene 
appropriate diets lost three times the weight and reduced their 
waists twice as much compared to indiscriminate dieting! Do 
not embark on a new diet without knowing if your genes are 
appropriate for it. You risk, once again, losing muscle, money 
and time but not weight.

Peoples’ food addiction or anxiety and stress related • 
eating is being researched in international, multidisciplinary 
studies to unravel neurobiological mechanisms that explain 
these behaviors. Already today, NutriCheckUp will analyze 
your “eating behavior traits” for increased understanding on 
why you eat as you do. 

Drugs against obesity•  do exist but success is limited and 
side effects are prevalent. The reason is that obesity is the sum 
of many processes, like food, exercises, sleep, stress, and genes. 
Attaching one factor will not lead to sustained success. Currently 
only one is around, Xenical while the two other previously 
used have been withdrawn due to severe side effects in heart 
and depression.

Exercise and Your genes: • not everyone is destined to run 
like Bolt or Johnson and not everyone supposed to pack as 
much muscle as Arnold Schwarzenegger. Today, up to 21 genes 

can tailor the best exercise program for you to fi ght obesity, lower 
blood pressure, and blood fats and minimize your risk for related 
diseases. NutriCkeckUp is the answer.

Questions and Answers about Obesity 
When am I fat?• 
For men abdominal obesity is for Caucasians a waist of 102 cm or 
more while in women, the limit is at 88. For Asian men 90 cm while 
women’s limit is at 80 cm.

Why is belly fat so dangerous? • 
Abdominal fat, inside the abdomen and outside under the skin 
(apple shaped), more than pear shaped fat on the buttocks and 
the thighs is associated with “metabolic syndrome”, high blood fats 
and high blood pressure along with high blood sugar and low grade 
infl ammation leading to heart disease.

Fat or Carbohydrates— which diet to choose?• 
As yet, no consensus. Low Carb, Atkin’s type diets may offer an 
initial quick weight loss but the high fat and low fi ber content of 
these diets have already been shown to be potentially harmful in 
the long run. In One study from Uppsala in Sweden when 900 men 
where followed for 10 years, early death was observed in diets with 
a lot of saturated fat and low carbs, similarly to a US study on 85,000 
women and 45,000 men.

Did you know that:
World Health Organization, WHO,•  places obesity and lack of 
exercise as the thrid and fourth reasons respectively to bad health 
and early death (high blood pressure is on fi rst place and smoking 
comes second). It is a pity that all four reasons are preventable, 
amenable to change and associated to our lifestyle!

In 2015, 2.3 billion•  people will be overweight and 700 million 
obese. 

Half of all Europeans are overweight•  according to EU health 
Commission.

In Thailand•  4.7-17.7 of males are obese and overweight respectively 
while in women the numbers are 9.1-25.2.

Obesity in children•  is also on the increase with the prevalence 
of obesity in Thai children aged fi ve to 12 years, having risen from 
3.4% to reach 15.6% in the last two years while in 12-18 years the 
numbers are 13.7% and 5.3% for overweight and obesity respectively 
and almost double in boys than in girls.

Japanese studies•  show that there is a connection between 
obesity and heart and blood vessel changes already at the age of 
kindergarten. 

Overweight•  (BMI between 25 and 30) and obesity (BMI over 30) 
are associated with early death of all reasons. These are fi ndings of 
19 studies with more than 1.5 million participants. That obesity is a 
CLEAR reason for heart and blood vessel diseases and cancer is a 
well known fact. 

Overweight•  is the single most signifi cant reason for low Testosterone 
in men. 

One glass red wine•  (150 ml) equals 130 kcal and 8 teaspoons 
of sugar while one beer (400 ml) equals 186 kcal and 12 teaspoons 
of sugar. 

Calculate your BMI• 

BMI = Weight (Kg)
Height (M)2

Your BMI should be between 20 och 25. 
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Dr.David Haslam ประธาน การ ประชุม โรค อวน 
ระดับ นานาชาติ กลาว วา อายุ 4 ป เปน ชวง เวลา ที่ สำคัญ 
ทีส่ดุ ของ การ ดแูล โภชนาการ เพราะ เมือ่ เดก็ เริม่ ไป โรงเรยีน 
นั่น ก็ หมาย ถึง บาน ได ยุติ บทบาท ใน การ เลือก โภชนาการ 
สำหรับเด็ก และรูปแบบการดำเนินชีวิตของเด็กก็ถูก 
กำหนด ข้ึน

 มากกวา 1 ใน 5 ของ เด็ก ใน ประเทศ อังกฤษ เร่ิม 
ชวีติ ใน วัย เรียน ดวย ภาวะ น้ำ หนัก เกิน หรือ โรค อวน สง ผล ให 
ปจจุบนั เด็ก อายุ 4 ขวบ บาง ราย มี รปู ราง ใหญ กวา มาตรฐาน 
จึง ทำให Mark and Spencer นำ ชุด นักเรียน ขนาด ใหญ 
พิเศษออก จำหนาย เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ เด็ก 
กลุม นี้

 สำหรับ เด็ก ที่ มี น้ำ หนัก เกิน หรือ อวน นั้น จะ เพิ่ม 
ความ เสี่ยง ตอ ปญหา ทาง ดาน สุขภาพ เชน เบา หวาน ชนิด 
ที่ 2, โรค มะเร็ง, โรค หัวใจ, โรค ขอ และ เทา เชน เดียวกัน กับ 
ปญหา สุขภาพ จิต

áÅÐ»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾.....

àÃÔ่ÁμÑ้§áμ‹ 4 ¢Çº

¡ÒÃ ÊÙÞ àÊÕÂ âÍ¡ÒÊ
 Dr.Haslam หนึ่ง ใน สมาชิก ของ ESCO (Experts 

in Severe and Complex Obesity) เปนก ลุม ที่ จัด 
ตั้ง ขึ้น มา เพ่ือ การ เขา ถึง และ พัฒนาการ รักษา โรค อวน ข้ัน 
รุนแรง และซับซอนของกระทรวง สาธารณสุขแหง สห ราช 
อาณาจักร และ ไอรแลนดเหนือ กลาว วา การ มอบ หมาย 
งาน เชิง รุก กับ พยาบาล ผดุงครรภ เปน สิ่ง จำเปน ที่สุด และ 
ได เตือน อีก วา กระทรวง สาธารณสุข ตอง “กลับ สู จุด เริ่ม ตน 
ของ ชีวิต” เพ่ือ ปองกัน ปญหา น้ำ หนัก เกิน ใน วัย เด็ก และ 
ใน ชวง ท่ี ต้ัง ครรภ เปน ชวง เวลา ท่ี เหมาะ สม ท่ีสุด ท่ี พยาบาล 
ผดุงครรภ จะ ให ความ รู ดาน การ ทาน อาหาร ท่ี ดี ตอ สุขภาพ 
กับ คุณ แม ตั้ง ครรภ เพราะ เขา รูสึก วา ถา พยาบาล ผดุงครรภ 
ไมเขาไปมีสวนรวมในการจัดการโรคอวน กระทรวง 
สาธารณสุข ก็จะสูญเสียโอกาสในสวนน้ีไป การเขาถึง         
คุณ แม ตั้ง ครรภ ไมใช ปญหา เพราะ รอย ละ 95 ของ คุณ แม 
ตั้งครรภจะเขาๆ  ออกๆ  ระหวางสถานพยาบาลกับสถาน 

ÊÑÞ

ÞÒ³¤ÇÒÁ
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ผดุงครรภ แต มี สวน นอย มาก ท่ี เขา มา ดูแล และ จัดการ          
เกี่ยว กับ น้ำ หนัก สิ่ง ท่ี ผม จะ นำ เสนอ สำหรับ คุณ แม ท่ี เร่ิม         
ตั้ง ครรภ คือ การ ฝก ผดุงครรภตอง เนน วิธี การ ดำรง ชีวิต  
และ เนน เร่ือง ของ โรค อวน เพราะ ชีวิต ของ คน อวน จะ เร่ิม               
ตั้ง แต อยู ใน ทอง

 “ภายใน อายุ 4 ขวบ ถา คุณ ยัง ไม ทำ อะไร ที่ จะ 
ลดความอวน คุณ ก็ จะ ตก อยู กับ ความ ยุง ยาก เพราะ เด็ก 
ที่ นา สงสาร เหลา น้ี เขา ไม สามารถ ทำ อะไร ได เลย เพราะ 
ถาเขา เปน โรค อวน สง ผล ให ใน อนาคต สุขภาพ ของ เขา  และ         
รูป ราง ก็ จะ ไม ดี ตาม ไป ดวย”

 Dr.Carel le Roux จาก Imperial Weight Centre                                                                     
โรง พยาบาล Charing Cross กลาว วา ถา คนไข ราย ใด 
มี น้ำ หนัก เกิน ภายใน ชวง อายุ 4 ขวบ จะ สง ผล ใหการ 
รักษายากข้ึนใน ระยะ ยาว    และ ได กลาว อีก วา นม แม                
ถือเปน สิ่ง สำคัญ ระ ดับ ตนๆ เพราะ เปน หนึ่ ง ใน กุญแจ                    
สำคัญ ใน การ ตอ ตาน โรค อวน และ ภูมิแพ แต คุณ แม               
บาง คน ก็ ไม ได ใสใจ ใน คำ แนะนำ “ผม ได ดูแล คุณ แม                     
หลาย ตอ หลาย คน  และ ได สอบถาม วา คุณ ให นม แม              
หรือ ไม? พวก เธอ ตอบ วา ทำไม ตอง ให นม แม ผม ถึง กับ                                    
กุม ขมับ เพราะ เม่ือ คุณ พลาด โอกาส น้ี ไป แลว คุณ ไม                                            
สามารถ ยอน เวลา กลับ ไป ได อีก”

»̃ÞËÒ ÃÐÂÐ ÂÒÇ
 งาน วิจัย ช้ิน ลาสุด เสนอ วาอัตรา การ เพ่ิม ข้ึน           

ของ โรค อวน เปน ไป อยาง คอย เปน คอย ไป แต ผู เชี่ยวชาญ 
ให ความ เห็นวายังคงเปนปญหาท่ีสำคัญ เพราะขณะน้ี               
ใน ประเทศ อังกฤษ มี เด็ก มากกวา 1.5 ลาน คน ที่ อยู ใน           
ภาวะ น้ำ หนัก เกิน หรือ โรค อวน

 Sue Jacob จาก สถาบัน ผดุงครรภ แหง ชาติ 
กลาว วา ถา มี การ สนับสนุน และ จัดสรร ทรัพยากร สำหรับ 
กลุม อาชีพ ผดุงครรภ ท่ี เหมาะ สม ถือวา เปน จุด เริ่ม ตน ท่ี                                                                           
นา ยินดี เพราะคุณ แม ตั้ง ครรภ จะ เชื่อ ถือ และ มี ความ   
สัมพันธ อัน ดี กับ พยาบาล ผดุงครรภ แต พวก เขา ตองการ 
โอกาส  และ การ สนับสนุน ใน การ ดำเนิน งาน เพราะ ถา   
พวก เขา ม ีเวลา  และ ได รบั การ สนบัสนนุ เขา สามารถ เปลีย่น 
ทัศนคติ ได

Paul Sacher ผู อำนวย การ ดาน การ วิจัย MEND       
ลง ความ เห็น วา การ จัด โครงการ ที่ เนน การก ระ ตุน ให                                                                              
เด็ก อวน มี สุขภาพ ท่ี แข็ง แรง ข้ึน ถือ เปน เรื่อง สำคัญ                    
ของ ชีวิต และ เปน จุด เริ่ม ตน ของ สุขภาพ ที่ ดี เด็ก ที่ อวน            
ตั้ง แต อายุ ยัง นอย มี ความ เสี่ยง  ที่ โต แลว จะเปนโรคอวน 
เพราะ การ อวน ตั้ง แต อายุ ยัง นอย จะ มี สวน เกี่ยวของ กับ 

ปญหา สุขภาพ ทาง ดาน ตางๆ  ต้ัง แต เด็ก จน โต

âÃ¤ ÍŒÇ¹
• ในปจจุบัน ประชากร มากกวา 1 ลานคน                         

ในสหราชอาณาจักร และไอรแลนดเหนือประสบกับ           
สภาวะ อวน รุนแรง  และ โรค อวน ซับ ซอน

• กระทรวง สาธารณสุข แหง สห ราช อาณาจักร          
และ ไอรแลนด เหนือ ตอง เ สีย คา ใช  จาย ประมาณ                         
4,200   ลานปอนด และการประเมินคาใชจายท่ี เก่ียวของกับ    
สุขภาพ  และ คา ใช จาย ทาง สังคม ประมาณ 16,000             
ลาน ปอนด

Dr.Carel le Roux หนึ่ง ใน สมาชิก ของ ESCO                                                                                                   
และ หัวหนา คลีนิค จาก Imperial Weight Centre                                                                       
โรง พยาบาล Charing Cross กลาววา ถาผูปวยมีน้ำหนัก 
เกินตั้งแต 4 ขวบ  ก็ เปน เร่ือง ยาก สำหรับ เรา ใน การ ดูแล                                                                          
เขา ใน ระยะ ยาว และ พันธุกรรม ก็ มี สวน สำคัญ มาก                       
ใน การ บง บอก วา จะเปนโรคอวน หรือ ไม  คุณ แม ที่ มี น้ำ หนัก                                                              
เกิน หรือ อวน  ก็ มี  แนว โนม ท่ี ลูก จะ อวน ได เชน กัน                                             
แต โรคอวนก็ไมไดเกิดจาก พันธุกรรม เสมอไป

¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹
¡ÒÃºÃÃ¨Ø¡ÃÐÊØ¹ãÊ‹¡ÃÐºÍ¡»„¹
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Dr David Haslam, a GP who chairs the 
National Obesity Forum, says that the age of four is 
a crucial point, because once a child starts school 
“the battle is lost”. 

Life patterns are already established and 
beginning school means the home stops being 
the sole place a child’s diet is decided.

More than one in fi ve children in England 
start their school life overweight or obese. 

Some four-year-olds are so big now 
that, for the fi rst time, Marks and Spencer 

has launched a range of out-sized 
schoolwear to cater for them. 

Such overweight and obese 
children are left at increased 
risk of health problems such 
as type 2 diabetes, cancer, 
heart disease, joint and 
foot problems, as well as 
psychological problems. 
Missing a trick 

Dr Haslam, who is also 
a member of ESCO (Experts 
in Severe and Complex 

Obesity), a group set up to 
improve access and treatment 

for severe and complex obesity 
on the NHS, said giving midwives 

a more active role was vital.
He warns the NHS must go “back 

to the start of life” in order to prevent early 
childhood weight problems.

Pregnancy is the time to intervene, he says, 
by asking midwives to pass on healthy eating 
information to expectant mothers.

He feels that by not having midwives on 
board tackling obesity, the NHS is “missing a 
trick”.

“When mums are pregnant there is no 
problem accessing 95% of them as they are in and 
out of the GPs’ and midwives’ offi ce. But there is 
very little done on weight management.

A bad diet in early childhood 
can lead to long-term problems. 
Children who are overweight at 
the age of four face a lifetime of 
ill-health, according to a leading 
expert.
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“The life of an obese person starts well 
before birth, when mum gets pregnant. What I 
am suggesting is that midwifery practices be more 
lifestyle and obesity focused.

“By the age of four, if you haven’t done 
anything to stop the problem then you have got 
trouble.

“This poor kid has done nothing, there is 
nothing he could have done. He has a future of 
obesity with no chance of having a fi t and lean 
future.” 

 “If a patient is overweight by the age of 
four that makes our life much harder to treat in 
the long-term”, Dr Carel le Roux, Imperial Weight 
Centre at Charing Cross Hospital said.

He said prioritising breast feeding as vital 
was one key way of protecting against obesity and 
allergies. But he said some are still not heeding 
the advice.

“I see mums and say ‘are you breast 
feeding?’ and they say ‘why should I be?’ and I 
put my head in my hands, because once you have 
moved on you can’t go back to it.”

Long-term problems  
The latest research seems to suggest that 

the rate of increase is levelling off, but experts 
say there are still considerable problems, with 1.5 
million children who are overweight or obese in 
England alone.

Sue Jacob, from the Royal College of 
Midwives, said that if properly resourced her 
profession would welcome a bigger input.

“Women trust midwives and have a good 
relationship with them, but we need to be given 
space and resources to do this job.

“If we had the time and resources we could 
change attitudes.”

Paul Sacher, research director at MEND, 
a programme which aims to encourage obese 
children to be more healthy, agreed a healthy 
start was vital.

“Children who are obese at a very young 
age are more likely to become obese adults. 
Being obese in early childhood is associated with 
a wide range of health problems from childhood 
to adulthood. 

Obesity
There are currently over a million people in 

the UK with severe and complex obesity

It is currently costing the NHS around 
£4.2bn and the indirect health care 
and societal costs are estimated 
at around £16bn

Dr Carel le Roux, a 
member of ESCO and 
lead clinician from 
the Imperial Weight 
Centre at Charing 
Cross Hospital 
said: “If a patient 
is overweight by 
the age of four 
that makes our 
life much harder 
to treat in the 
long-term.”

He said that 
genetics did play 
a signifi cant part in 
why someone might or 
might not become obese - 
obese women are more likely 
to have obese children - but he 
said genetics could not be blamed for 
everything. 

The genetics load the 
gun, but the environment 

pulls the trigger.
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หมูยางเมืองตรัง

ถ้ำมรกตหาก มี เวลา จะ หนี รอน มา ชิวๆ ณ เมือง ใต ก็ คง ไมมี ใคร ไม 
คิดถึง เมืองตรัง เมืองเล็กนารักท่ีเต็มไปดวยเสนห มนตขลัง                                                 
ในทริปน้ีเราเลยเลือกท่ีจะพาทุกทานไปลองเรือ สัมผัส 
ธรรมชาติใตพิภพระดับ Unseen in Thailand ท่ี ใครๆ                                           
ไปแลวก็ตองตะลึงในความงามอยาง “¶้ÓÁÃ¡μ”                                               
หลัง จาก น้ัน เรา จะ พา ไป ประลอง ความ เสียว กับ การ ลอง เรือ 
ลอด ใต ถ้ำ ท่ี เต็ม ไป ดวย หินงอก หินยอย อายุ หลาย รอย ลาน ป                   
ใน “¶้ÓàÅà¢Ò¡Íº” และแวะเย่ียมเยือนกลุมผลิตภัณฑ                                                                  
ไม เทพ ทา โร  ผลิตภัณฑ ไม หอม ข้ึน ช่ือ ของ จังหวัด ตรัง วา แลว 
ก็ เดิน ทาง ไป กลาง ทะเล พรอมๆ กัน เลย

ÁËÑÈ¨ÃÃÂ� ¡ÅÒ§ ·ÐàÅ ³ “¶้Ó ÁÃ¡μ”
จุด หมาย ปลาย ทาง แรก ท่ี เรา จะ พา ทุก ทาน ไป คือ “¶้Ó ÁÃ¡μ” 
ถ้ำ มหัศจรรย กลาง ทะเล ต้ัง อยู บน เกาะ มุก อุทยาน แหง ชาติ 
หาด เจา ไหม จาก ปาก ทาง เขา ถ้ำ ซ่ึง เปน โพ รง เล็กๆ การ เขา 
ออก จะ ตอง ลอยคอ ใน น้ำ ลอด ถ้ำ อัน มืด มิด ผาน เสน ทาง                             
คด โคงระยะ ทาง ความ ยาว อยู ท่ี ประมาณ 80 เมตร บริเวณ 
ปาก ทาง เขา ถ้ำ แสง จาก ภายนอก จะ สะทอน กับ น้ำ ทะเลใน 
ถ้ำ ทำให เห็น เปน สี เขียว มรกต สวยงาม แปลก ตา เม่ือ ถึง อีก                                                  
ดาน หน่ึง ของ ถ้ำ จะ เจอ หาด ทราย เล็กๆ สี ขาว เงย หนา มอง ดู 
ดาน บน ของ ถ้ำ จะ เห็น ทองฟา สี คราม เปน หลังคา รูสึก คลาย วา 
เรา ได ยืน อยู ใน บาน เม่ือ แสง อาทิตย ทำ มุม พอ เหมาะ ท้ัง เกาะ 
เว้ิง ของ ถ้ำ ก็ จะ กลาย เปน สี เขียว มรกต งดงาม มาก ชวง เวลา                                                
ท่ี ดี ท่ีสุด ใน การ เท่ียว ถ้ำ มรกต คือ ชวง ท่ี น้ำ ข้ึน เต็ม ท่ี ใน                                                         
แตละ วัน เน่ืองจาก จะ เห็น ทะเลสาบ สี มรกต งดงาม  และ 
เวลาท่ีแสง จะ ลอด ปาก ถ้ำ มรกต ลง มา คือ ระหวาง 10.00-
14.00 น. เดือน ท่ี เหมาะ สมในการทอง เท่ียว คือ ระหวาง    
เดือนธันวาคม - พฤษภาคม 

ÊÇÂ ÃÐ·Ö¡ ÅÖ¡(äÁ‹)ÅÑº ·Õ ่“¶้Ó àÅ à¢Ò ¡Íº”
หลัง จาก ชม ความ งาม กลาง ทะเล กัน แลว เรา จะ พา ไปล อง 
เรือ เขา ถ้ำ สัมผัส ธรรมชาติ ใต พิภพ ณ ถ้ำ เล เขา กอบ หน่ึง ใน 
ความ หลาก หลาย อัน งดงาม ทาง ธรรมชาติ โดย พ้ืนท่ี ของ ถ้ำ 
ท้ังหมด จะ มี ประมาณ 200 ไร ภายใน ถ้ำ มี หินงอก หินยอย 
ท่ี มีอายุ หลาย รอย ลาน ป แบง เปน หองๆ จำนวน มาก เชน                     
ถ้ำ ราก ไทร, ถ้ำ คนธรรพ, ถ้ำ เจา สาว เปนตน ซ่ึง พ้ืนท่ี กวา คร่ึง 
ภายใน ถ้ำ จะ มี น้ำ ขัง เกือบ ตลอด ป ทำให สามารถ ลอง เรือ ไป 
ตาม สายน้ำ ช่ืนชม หินงอก หินยอย รูป ราง ตางๆ บน เพดาน  
และ พ้ืน ถ้ำ  บน เสนทางคด เค้ียววก วน ระยะ ทาง รวม ประมาณ          
4 กิโลเมตร ซ่ึง เปน ความ มหัศจรรย ตาม ธรรมชาติ ไฮไลท           
ของ ถ้ำ เล เขา กอบ จะ อยู ชวง ท่ี เพดาน ถ้ำ ต่ำ จน เกือบ ถึง                                                             
ระดับ น้ำ ซ่ึง นัก ทอง เท่ียว ตอง นอน ราบ กับ เรือ เพ่ือ ไม ให 
รางกาย โดน ผนัง ถ้ำ เปน ท่ี นา ต่ืน เตน ระทึก ใจ แก นัก ทอง เท่ียว 
ท่ีมา เท่ียว ถ้ำ เล เขา กอบ เปน อยาง มาก 

à¾ÅÔ¹ ã¨ ¡Ñº ËÅÒ¡ ¼ÅÔμÀÑ³±� ̈ Ò¡ äÁŒ à·¾ ·Ò âÃ‹          
¶้Ó àÅ à¢Ò ¡Íº
หลัง จาก ชม ความ งาม ตาม ธรรมชาติ กัน จน อ่ิม ตา อ่ิมใจ กัน 
แลว ถึง เวลา พา ไป เลือก อุดหนุน สินคา หัตถกรรม ของ ชาว กลุม 
ผลิตภัณฑ ไม เทพ ทา โร ถ้ำ เล เขา กอบ กัน บาง แต เดิม ใน พ้ืนท่ี 
ตำบล เขา กอบ มี ตน เทพ ทา โร ถูก โคน ท้ิง ไว เปน จำนวน มาก                                                                              
ดัง น้ัน ชาว บาน จึง คิด กัน วา นา จะ นำ ไม เทพ ทา โร มา ใช 
ประโยชน เน่ืองจาก ไม เทพ ทา โร มี กล่ิน หอม สามารถ ปองกัน 
การ รบกวน ของ ปลวก และ มอด ได และ ยัง เปน ไม มงคล           
พืช สมุนไพร อีก ดวย ดัง น้ัน ชาว บาน จึง รวม กลุม กัน นำ ราก  

Travel ++

à·Õ่ÂÇ “μÃÑ§”
ÊÑÁ¼ÑÊ Á¹μ� ¢ÅÑ§
 àÁ×Í§ Ê§º áË‹§ ÍÑ¹´ÒÁÑ¹



April - June 2011

23

และ ตอ ของ ไม เทพ ทา โร มา แกะ สลัก เปน ผลิตภัณฑ รูป แบบ 
ตางๆ ไว ตกแตง บาน และ เปน ของ ท่ี ระลึก แก นัก ทอง เท่ียว                             
ผู มา เยือน จังหวัด ตรัง ผลิตภัณฑ ของ กลุม สวน ใหญ จะ เปน         
ไมแกะสลักเปนรูปปลาพะยูน สัญลักษณของจังหวัดตรัง            
และ รูป สัตว ตางๆ อีก มากมาย 

¾Ò ªÔÁ ÍÒËÒÃ ÍÃ‹ÍÂ ÊäμÅ� ªÒÇ μÃÑ§
หาก มา เยือน เมือง ตรัง เมือง คน ชาง กิน แลว อาหาร ท่ี ข้ึน ช่ือ  
และ เปน ท่ี นิยม รับ ประทาน กัน ใน ม้ือ เชา ตาม แบบ ฉบับ ชาว 
ตรัง ก็ คง หนี ไม พน..หมู ยาง เมือง ตรัง หนัง กรอบ เน้ือ หอม นุม 
รสชาติ อรอย มี กรรมวิธี หมัก ใส เคร่ือง ปรุง ตลอด จนถึง การ          
คัด เลือก หมู เพ่ือ มา ยาง อยาง พิถีพิถัน นอกจาก น้ี  ถนน ใน เมือง 
ตรัง จะ มี ราน กาแฟ เปด บริการ อยู แทบ ทุก สาย ราน กาแฟ ท่ี 
เมือง ตรัง น้ี การ บริการ จัด วา พิเศษ กวา ท่ี อ่ืน อยู มากๆ คือ             
มี บริการ ขนม กับแกลม ซ่ึง เรียก วา “เคร่ือง เคียง” นับ สิบๆ 
อยาง มา ให ล้ิม ลอง ต้ังแต ขนม จีบ ซาลาเปา ขนม ประเภท น่ึง 
ทอ ดรอนๆ เชน ปาทองโก จาก วย (หรือ ท่ี เรียก ปาทองโก) ยก 
มา ให จน เต็ม โตะ  และ จะ คิดราคา เทา ท่ี กิน เทาน้ัน เรียก วา กิน 
ก่ี ช้ิน ก่ี อยาง ก็ คิด ราคา ตาม น้ัน หลัง จาก อ่ิม จาก ม้ือ เชา แลว เรา 
จะ พา ไป ชิม “ขนม เคก เลิศ รส ของ เมือง ตรัง” มี ท้ังหมด 5 รส 
คือ เคก ใบ เตย เคก กลวย หอม เคก สม เคก กาแฟ เคก สามรส 
ราคา กันเองหา ซ้ือ ได ตาม ใน เมือง ตรัง

áÇÐ ¾Ñ¡ àÍ¹¡ÒÂ ã¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ÊǾ  âÃáÁ¹μÔ¤
จังหวัดตรัง มีโรงแรม รี สอรท และเกสตเฮาสมากมาย                 
แต ทริ ปน้ี เรา จะ ขอ แนะนำ ท่ีพัก หรู ระดับ 5 ดาว ท่ี เพียบ พรอม 
ไป ดวย บรรยากาศ สุด โรแมนติค น่ัน คือ

อนันต รา สิเกา รีสอรท แอนด สปา  (Anantara Si Kao 
Resort & Spa)
รีสอรท หรู ทามกลาง แมก ไม สี เขียว สามารถ มอง เห็น น้ำ 
ทะเล สี ฟา ของ ทะเล อันดามัน หอง พัก ขนาด ตางๆ รวม 183 
หอง หอง พัก ถูก ออกแบบ มา อยาง ปราณี ต ตกแตง ดวย 
เฟอรนิเจอร ท่ี สะทอน ความ งาม แบบ เรียบ หรู นอกจาก น้ี                                
ยัง มี ระเบียง สวน ตัว หรือ ระเบียง ลาน ท่ี สามารถ มอง เห็น วิว    
ของ ทะเล หรือ สวนเขตรอน ภายในตกแตงดวยส่ิงอำนวย 
ความสะดวก มากมาย มี กิจกรรม หลาก หลาย ให ทาน 
ได เพลิดเพลิน  ไม วา จะ เปนการ ข่ี จักรยาน รอบ เมือง ตรัง 
เชาเรือยอชท สวน ตัว ดำ น้ำ หรือ โปรแกรม อายุรเวช บำบัด 
การ นวด และ การปรนนิบัติเรือนรางอีกมากมาย รวม ถึง 
อาหารรสเลิศ หลาก เช้ือ ชาติ ท่ี รอ ให บริการ สำหรับ ทุก ทาน

อนันต รา สิเกา รีสอรท แอนด สปา

ถ้ำมรกต

ไมเทพทาโร

ถ้ำ เล เขา กอบ

ไไไมเทพทาโโโร

อนันต รา สิเกา รีสอรท แอนด สปา
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Unforgetable Trang, escaping from hot weather to 
chill out in the South
A small town, sweet and full of enchanting beauty….
let us take you to the Unseen Thailand of the 
Underworld ,“ Morakot Cave” where everyone who 
stepped their feet in must be stunned by it’s beauty, 
before taking you to risky fl oat under the “Lay 
Khao Kab” cave full of hundred-million-year-old 
stalactite and visit Thep Taro wood product group, 
famous scented wood product of the district.
Now let’s go.

Trip to
“Trang” 
experience

the enchanted
peaceful Andaman
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Mid-Ocean Miracle at “Morakot Cave”
 Our fi rst destination is Morakot Cave on 
Muk island, Hat Jao Mai national park, located in 
the middle of the sea. Experience a journey into 
the cave, having the water covering to your neck 
level, through dark curvy tiny tunnel of 80 metres 
long. Sunlight refl ecting the water at the entrance 
makes emerald green as beauty to the eyes. At 
the other end of the cave lies a small white beach 
while vivid blue can be seen as covering rooftop, 
feeling as though standing in the house. When the 
refl ection of the ray balance the whole island, the 
cave is fi lled with remarkable emerald green blanket 
of beauty. It’s best to visit the Morakot cave at the 
moment of the water rising  to the highest level 
each day in order to see the emerald greenish 
lake. Sunlight kisses the cave entrance at 10.00 
am.-02.00pm. and traveling period recommended 
in December-May.

Excitingly beautiful “Lay Khao Kob” 
cave
 After mid-ocean sight seeing we’ll take you 
to underworld experience at Lay Khao Kob cave of 
200 rai, one of the variety of natural beauty. Rooms 
full of Hundreds of millions of years of stalactite 
are astonishing, consist of Raak Sai cave, Khon Taan 
cave and Jao sao cave etc. Also more than half of 
the inside area is covering with water for almost 
all year for boats can fl oat along stalactite sight 
seeing from ceiling to fl oor through curvy path of  
4 kilometers long. Most uniquely exciting when 
the ceiling reach it’s lowest level almost touching 
the surface of the water, leaving small layer of air 
for you have to lie down on the boat in order to 
get through keeping your body from toughing the 
wall.

Enjoy ThepTaRo wood product at Lay 
Khao Kob cave
It’s about time to for us to take you to the selections 
of wood products of ThepTaRo handicraft. Local 
village people make use of ThepTaRo scented 
wood in making products that prevent termite and 
weevil disturb. It’s also used as auspicious plants 
and categorized as herb too. Village people make 

wooden furniture from it’s root and stump for 
household decoration purposes and as souvenirs  
for visitors. They usually carve them in the shape 
of  a local fi sh named “payune”and other several 
kinds of animals too.

Tasting sensationally delicious Trang 
stylish  food
 Trang is a town where people love to 
eat. Grilled pork of Trang, crispy on the outer 
but smelling good and moistly soft inside. The 
pork is especially and fi nely graded and selected 
before going through the fermented process of 
delicatessen. People can’t avoid it and this is why 
it is so famous. Besides, café and bakery shops on 
every road are well known for their great services 
with variety of side dishes for you to try from dim 
sum of steamed wrapped pork/shrimp  (kanom jeeb), 
steamed stuff bun (salapao) or fried stuff like fried 
doughstick (jakuoy, patongko) served on full table 
but charged only what you eat! Amazing breakfast 
that can’t be avoid. From there we’ll take you to  try 
Trang’s excellent dessert of 5 tasty cakes : pandan 
cake, banana cake, orange cake, coffee cake and 
three tastes cake with moderate price hand easy 
to fi nd in local Trang.

Although Trang has many hotels, resorts and 
guesthouses for your choices, but in this trip we’d 
like to recommend you to the very romantic fi ve 
stars hotel in Trang and that is : Anantara Si Kao 
Resort & Spa

Anantara Si Kao Resort & Spa,
A luxury resort amongst the greens with seaview of 
Andaman blue ocean. There are 183 units of sizes 
decorated with fi nely made furniture, exclusively 
calm and elegant in the mood and tone. Besides, 
having this personal veranda allows the panorama 
of the blue ocean view or heart warming tropical 
garden of your preferences. Indoor facilities are 
available inside the hotel. Outdoor activities such 
as bicycle riding around Trang, yatch for rent, diving, 
physician assuage program, massage and many 
more types of body spa, including extraordinary 
international food available for you at your 
footsteps.
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Photo Gallery++

Mum Bagnuoli surrounded by her 3 men.  Both children 
were born in Bangkok, making Thailand a special place 
for this Swiss-Italian family.

¡ÒÃ à ¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ�  
à»š¹¡ÒÃ ÇÒ§á¼¹ ã¹ ¡ÒÃ 
ÊÃŒÒ§ ËÅÑ¡ »ÃÐ¡Ñ¹ ãËŒ  
¡Ñº ÅÙ¡æ Ñ́§ ¹Ñ้¹ Ố©Ñ¹ 
Ö̈§ ÁÑ่¹ã¨ áÅÐ äÇŒ ÇÒ§ã¨  

ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ ä¿Å� 
ã¹ ¡ÒÃ ́ ÙáÅ ËÅÑ¡ »ÃÐ¡Ñ¹ 
¢Í§ ÅÙ¡ ́ Ô©Ñ¹ ¤‹Ð

¤ÃÍº¤ÃÑÇ àμª¡¹¡

à¾ÃÒÐ Ç‹Ò ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ ä¿Å� ÁÕ ¡ÒÃ ÃÑºÃÍ§ ÁÒμÃ °Ò¹ ·Õ่ ́ Õ áÅÐ 
ä´Œ ÃÑº ¡ÒÃ ÃÑºÃÍ§ ̈ Ò¡ ËÅÒ¡ ËÅÒÂ Ê¶ÒºÑ¹ áÅÐ ·Õ่ ÊÓ¤ÑÞ ä´Œ ÃÑº ¡ÒÃ 
ÃÑºÃÍ§ ̈ Ò¡ ¡ÃÐ·ÃÇ§ ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ́ ŒÇÂ ¡็ ÂÔ่§ àª×่Í ã¨ ¤‹Ð ¡ÒÃ ºÃÔ¡ÒÃ 
¡็ ́ Õ ÁÒ¡ ¤‹Ð ¤¹ áÃ¡ ¡็ à¡็º ¡Ñº ä·Â Ê àμÁ ä¿Å� àËÁ×Í¹ ¡Ñ¹ áÅŒÇ               
¤¹ ·Õ่ ÊÍ§ ¡็ àÅÂ μÑ´ÊÔ¹ ã¨ à¡็º ¡Ñº ·Õ่ ¹Õ่ ÍÕ¡ ¤‹Ð

¤ÃÍº¤ÃÑÇ SHAIKH

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¾Ô·Ñ¡É�ªÕÇÒ¹¹·� 

“ÅÙ¡ ¤×Í ¤¹ ·Õ่ ÊÓ¤ÑÞ ·Õ่ÊØ´  ¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒ ̈ Ö§ àÅ×Í¡ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� 
à¾ÃÒÐ ¤Ô´ Ç‹Ò ¤ØŒÁ ¤‹Ò áÅÐ à»š¹ àËÁ×Í¹ ¡ÒÃ »ÃÐ¡Ñ¹ ÊØ¢ÀÒ¾ ã¹ Í¹Ò¤μ 
ãËŒ ¡Ñº ¤¹ ·Õ่ àÃÒ ÃÑ¡ àÃÒ ̈ Ö§ ÁÑ่¹ã¨ àÅ×Í¡ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š ”

¤ÃÍº¤ÃÑÇ KYO&TEO

¤ÃÍº¤ÃÑÇ FABRY

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¨ÃÔÂ¡ª¡Ã

ËÅÑ§ ̈ Ò¡ ÈÖ¡ÉÒ ¢ŒÍÁÙÅ ËÅÒÂ μ‹Í ËÅÒÂ ·Õ่ ·ÓãËŒ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒ 
μÑ´ÊÔ¹ ã¨ àÅ×Í¡ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  à¾ÃÒÐ ÁÕ ¡ÒÃ àºÔ¡ ̈ ‹ÒÂ ä» ãªŒä´Œ ¼Å 
¨ÃÔ§ »ÃÐ¡Íº ¡Ñº ÁÕ ¡ÒÃ ¤Œ¹¤ÇŒÒ ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ÁÕ ¡ÒÃ μÕ ¾ÔÁ¾� º·¤ÇÒÁ 
ÇÔªÒ¡ÒÃ μ‹Ò§æ  ÍÂ‹Ò§ μ‹Í à¹×่Í§ ·ÓãËŒ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ àÃÒ äÇŒ ÇÒ§ã¨ ºÃÔÉÑ·                  
ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  ã¹ ¡ÒÃ ́ Ù áÅ Ê àμÁ à«ÅÅ� á¡ŒÇμÒ ́ Ç§ã¨ ¢Í§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
àÃÒ ¤‹Ð

“μÑ้§áμ‹ ÃÙŒ Ç‹Ò μÑ้§ ¤ÃÃÀ� ¡็ ¾ÂÒÂÒÁ àμÃÕÂÁ ÊÔ่§ ́ Õæ äÇŒ ãËŒ ¡Ñº ÅÙ¡ áÅÐ              
ÁÕ ¤ÇÒÁ Ê¹ã¨ ¡ÒÃ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� ÍÂÙ‹ áÅŒÇ Ö̈§ ÁÍ§ ËÒ ºÃÔÉÑ· ·Õ่ 
¹‹Ò àª×Í่ ¶×Í à¾×Í่ ÁÍº ¤ÇÒÁ äÇŒ ÇÒ§ã¨ ãËŒ ·Ó Ë¹ŒÒ·Õ ่́ Ù áÅ Ê àμÁ à«ÅÅ� ¢Í§ ÅÙ¡                                                                               
ËÅÑ§ ̈ Ò¡ ä´Œ ÃÑº ¢ŒÍÁÙÅ ̈ Ò¡ μÑÇá·¹ ºÃÔÉÑ· ·ÓãËŒ ÃÙŒ ¶Ö§ ¡ÒÃ àÍÒã¨ ãÊ‹           
áÅÐ ́ ÙáÅ ÅÙ¡¤ŒÒ à»š¹ ÍÂ‹Ò§ ́ Õ μÑ้§áμ‹ ¡‹Í¹ ÃÐËÇ‹Ò§ áÅÐ ËÅÑ§ ¡ÒÃ à¡็º           
Ê àμÁ à«ÅÅ� àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅŒÇ ÁÕ ¡ÒÃ á Œ̈§ ¢ŒÍÁÙÅ ãËŒ   ·ÃÒº μÅÍ´ ÁÕ ¡ÒÃ 
·Ó§Ò¹ ÍÂ‹Ò§ à»š¹ ÃÐºº ¤‹Ð”
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¤ÃÍº¤ÃÑÇ ºØ¹¹Ò¤

àÅ×Í¡ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  ã¹ ¡ÒÃ à¡็ºÊàμÁà«ÅÅ� ãËŒ ¡Ñº ÅÙ¡ μÑ้§áμ‹                
ÅÙ¡ ¤¹ áÃ¡ ̈ ¹¶Ö§ ¤¹ ·Õ่ ÊÍ§ à¾ÃÒÐ ºÃÔÉÑ· ÁÕ ¤ÇÒÁ ¹‹Ò àª×่Í ¶×Í ä Œ́ ÃÑº 
ºÃÔ¡ÒÃ ·Õ่ ́ Õ ä Œ́ ÃÑº ¢ŒÍÁÙÅ à¾×่Í ãªŒ ã¹ ¡ÒÃ ¡ÒÃ μÑ´ÊÔ¹ ã¨ μÅÍ´ ̈ ¹¶Ö§     
¡ÒÃ ãËŒ ¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ μ‹Ò§æ  ¡Ñº ÅÙ¡¤ŒÒ ÍÂ‹Ò§ ÊÁ่ÓàÊÁÍ ·ÓãËŒ ÁÑ่¹ã¨            
·Õ ่̈ Ð ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ ̈ Ò¡ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š 

¡‹Í¹ Ë¹ŒÒ·Õ่ àÃÒ ̈ Ð μÑ´ÊÔ¹ ã¨ Ç‹Ò àÃÒ ̈ Ð à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� ãËŒ ÅÙ¡ ¢Í§ àÃÒ 
¹Ñ้¹ àÃÒ ·Ñ้§ ¤Ù‹ ¡็ ·Ó¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ ¶Ö§ »ÃÐâÂª¹� ¢Í§ ¡ÒÃ à¡็º Ù́ ¶Ö§ ¤ÇÒÁ 
ÊÓ¤ÑÞ Ç‹Ò ¡ÒÃ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� ¹Ñ้¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ̈ Óà»š¹ ÁÒ¡ ¹ŒÍÂ á¤‹ 
äË¹ ÊÓËÃÑº ÂØ¤ »̃¨ Ø̈ºÑ¹ ¹Õ ้ ËÅÑ§ ̈ Ò¡ ÈÖ¡ÉÒ áÅŒÇ àÃÒ ¡็ä Œ́ ¤Ó μÍº Ç‹Ò                           
¡ÒÃ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� ¹Õ ้ äÁ‹ μ‹Ò§ ¡Ñº ¡ÒÃ «×Í้ »ÃÐ¡Ñ¹ ªÕÇÔμ ¤×Í ÁÕ äÇŒ ¡็ ́ Õ                                                                
áμ‹ äÁ‹ ä Œ́ ãªŒ¨Ð ́ Õ ÂÔ่§ ¡Ç‹Ò àËÁ×Í¹ à»š¹ ËÅÑ¡ »ÃÐ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ àÊÕ่Â§ ã¹ âÃ¤ 
·Õ่ àÃÒ äÁ‹ÃÙŒ Ç‹Ò ̈ Ð à¡Ô´ ¢Ö้¹ ¡Ñº ÅÙ¡ àÃÒ ËÃ×Í äÁ‹ àÁ×่Í ¤Ô´ ÍÂ‹Ò§ ¹Õ้ àÃÒ ·Ñ้§ ¤Ù‹¡็ 
àÃÔÁ่ ·Õ ่̈ Ð ÁÍ§ ËÒ ºÃÔÉÑ··Õ ่äÇŒ ÇÒ§ã¨ ä Œ́ áÅÐ ·Õ ่ÊÓ¤ÑÞ ¤×Í μŒÍ§ ÁÕ ¤ÇÒÁ 
ÁÑ่¹¤§ àÃÒ àÅ×Í¡ ·Õ่ ̈ Ð ãËŒ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  Ù́ áÅ ÃÑ¡ÉÒ Ê àμÁ à«ÅÅ� ãËŒ 
¡Ñº ÅÙ¡ ¢Í§ àÃÒ à¾ÃÒÐ àÃÒ ́ Ù ¶Ö§ ¤ÇÒÁ Professional ã¹ ¡ÒÃ ·Ó§Ò¹ 
áÅÐ ¤ÇÒÁ ÁÑ¹่¤§ ¢Í §º ÃÔÉÑ·Ï à»š¹ ¢ŒÍ ÊÓ¤ÑÞ «Ö§่ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  
μÍº â¨·Â� ¢Í§ àÃÒ ã¹ àÃ×่Í§ ¹Õ้ »ÃÐ¡Íº ¡Ñº ÃÒ¤Ò ·Õ่ ÊÁ àËμØ ÊÁ ¼Å                                                    
Ö̈§ ·ÓãËŒ àÃÒ ·Ñ้§ ¤Ù‹ μÑ´ÊÔ¹ ã¨ äÁ‹ ÂÒ¡ àÅÂ ã¹ ¡ÒÃ ½Ò¡ ªÕÇÔμ áÅÐ ¤ÇÒÁ 

àÊÕÂ่§ äÇŒ ¡Ñº ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š 

¤ÃÍº¤ÃÑÇ àËÁ ¹ÔÅ ÃÑμ¹�

ã¹ °Ò¹Ð ¾‹Í áÁ‹ ¶ŒÒ ÁÕ ¤ÇÒÁ à»š¹ ä» ä´Œ·Õ่ ÊàμÁà«ÅÅ� ¨Ð Å´ 
¤ÇÒÁ àÊÕ่Â§ ã¹ ¡ÒÃ ÃÑ¡ÉÒ ÅÙ¡æ ã¹ ¡Ã³Õ ·Õ่ à¤ŒÒ à¨็º »†ÇÂ ã¹ 
Í¹Ò¤μ àÃÒ ¡ ็ÍÂÒ¡ ·Õ ่̈ Ð à¡º็ äÇŒ ãËŒ ÅÙ¡æ àÃÒ àÅ×Í¡ ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ 
¢Í§ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š   à¾ÃÒÐ à»š¹ Í§¤�¡Ã àÍ¡ª¹ áË‹§ à´ÕÂÇ ã¹ 
»ÃÐà·Èä·Â ·Õ่ ãËŒ ºÃÔ¡ÒÃ ½Ò¡ à¡็º ÃÑ¡ÉÒ Ê àμÁ à«ÅÅ� â´Â 
¼ÙŒ àªÕÂ่ÇªÒÞ à©¾ÒÐ ·Ò§¡ÒÃ à¡º็ ÃÑ¡ÉÒ Ê àμÁ à«ÅÅ� «Ö§่ ¼‹Ò¹ 
¡ÒÃ ½ƒ¡ ÍºÃÁ ·Ñ้§ ̈ Ò¡ ã¹ áÅÐ μ‹Ò§ »ÃÐà·È ¹Í¡¨Ò¡ ¹Õ้ ¡ÒÃ 
ºÃÔ¡ÒÃ μ‹Ò§æ ¡็ ́ Õ ÁÒ¡ ·Ñ้§ ¡ÒÃ ãËŒ ¤ÇÒÁ ÃÙŒ ·Õ่ ¤Ãº ¶ŒÇ¹ ¡‹Í¹ 
¡ÒÃ μÑ́ ÊÔ¹ ã¨ ÃÇÁ ä» ¶Ö§ ¡ÒÃ ºÃÔ¡ÒÃ ËÅÑ§ ¡ÒÃ ¢ÒÂ ÍÂ‹Ò§ μ‹Í 
à¹×่Í§ ÃÒ¤Ò ¡็ äÁ‹ ä´Œ á¾§ ÍÂ‹Ò§ ·Õ่ ¤Ô´ àÁ×่Í à·ÕÂº ¡Ñº ÊÔ่§ ·Õ่ àÃÒ ãËŒ 
¡Ñº ÅÙ¡æ μŒÍ§ ¢Íº ¤Ø³  ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  ÁÒ¡ ¤‹Ð

¾Í ÃÙŒμÑÇ Ç‹Ò àÃÔ่Á ·ŒÍ§ ¡็ àÃÔ่Á ÈÖ¡ÉÒ 
àÃ×่Í§ Ê àμÁ à«ÅÅ� à¾ÃÒÐ ¤Ô´ Ç‹Ò ̈ Ð 
·ÓãËŒ à»š¹ ¢Í§ ¢ÇÑÞ μŒÍ¹ÃÑº ÇÑ¹ 
à¡Ô´ ÅÙ¡ ¾Í Ṍ ̈ ÒÇ ·Ó âÃ§àÃÕÂ¹         
à ´็¡ à Å็¡ àÅÂ ¢Í ¢ŒÍÁÙÅ  ̈ Ò¡                
¼ÙŒ »¡¤ÃÍ§ ¾Í ¶ÒÁ ́ Ù ¡็ àË็¹            
¼ÙŒ »¡¤ÃÍ§  áÅÐ à¾×Í่¹æ ·Ø¡ ¤¹            
ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ� ·Õ่                                                        
ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  ¤‹Ð ¾Í ä» ¶ÒÁ                                                               
¤Ø³ áÁ‹ ÊÒÁÕ  «Ö่§ à»š¹ ËÁÍ ÊÙμÔ ¡็ 
á¹Ð ¹Ó  ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š  àËÁ×Í¹ 
¡Ñ¹ àÅÂ ·ÓãËŒ àÃÒ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÁÑ่¹ã¨ 
¾Í àÅ×Í¡ ãªŒ ºÃÔ¡ÒÃ ¡็ äÁ‹ ¼Ô´ ËÇÑ§ 
¨ÃÔ§æ  ¤‹Ð

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ªÑÂ¡ÔμμÔÈÔÅ»Š

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÍÑÈÇªÒμÔªÒÞªÑÂ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¾ÑÇ ÈÔÃÔ

à¾ÃÒÐ Ç‹Ò àÃÒ àª×่Í Ç‹Ò à»š¹ ¢Í§ ¢ÇÑÞ ·Õ่ ÁÕ ¤Ø³¤‹Ò ·Õ่ÊØ´ ªÔ้¹ áÃ¡ ·Õ่ àÃÒ ̈ Ð 
ÊÒÁÒÃ¶ ÁÍº ãËŒ á¡‹ ÅÙ¡ ¤¹ áÃ¡ ¢Í§ àÃÒ ä Œ́ ¹Í¡ àË¹×Í ̈ Ò¡ ¤ÇÒÁ ÃÑ¡                 
áÅÐ ¤ÇÒÁ ¾ÃŒÍÁ ·Ø¡ ́ ŒÒ¹
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Activities++

ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ äÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´ 
ä´Œ à¢ŒÒ Ã‹ÇÁ §Ò¹ BIG PARTY ¤ÃÑ้§ ·Õ่ 10 ³ âÃ§áÃÁ 
´ØÊÔμ ̧ Ò¹Õ àÁ×่Í ÇÑ¹ ·Õ่ 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2554 ÀÒÂ 
ãμŒ Concept “Beautiful Mom” ÀÒÂã¹ §Ò¹ ÁÕ 
¡Ô¨¡ÃÃÁ μ‹Ò§æ  ÁÒ¡ÁÒÂ  

ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ äÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´ 
ä´Œ à¢ŒÒ Ã‹ÇÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁ Samitivej Health Expo àÁ×่Í ÇÑ¹ 
àÊÒÃ� ·Õ ่29 Á¡ÃÒ¤Á 2554 ³. Chatrium Hotel »ÃÐà·È 
¾Á‹Ò â´Â ÀÒÂã¹ §Ò¹ Dr. Kostas I. Papadopoulos ä Œ́ ¹Ó 
àÊ¹Í ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ãËÁ‹ à¡ÕÂ่Ç ¡Ñº ¡ÒÃ μÃÇ¨ ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ Gene 
Testing áÅÐ¡ÒÃ » Ô̄ÃÙ» âÀª¹Ò¡ÒÃ ¡ÒÃ Å´ ¹้Ó Ë¹Ñ¡ ÍÂ‹Ò§ 
ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ́ ŒÇÂ NutriCheckUp ãËŒ á¡‹ á¾·Â� áÅÐ 
ºØ¤ÅÒ¡Ã ·Ò§¡ÒÃ á¾·Â� ¼ÙŒ à¢ŒÒ Ã‹ÇÁ §Ò¹

ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ äÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´ 
ä´Œ à¢ŒÒ Ã‹ÇÁ ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ Thailand Baby & Kids Best 
Buy ¤ÃÑ้§ ·Õ่ 10 ³ ÈÙ¹Â� »ÃÐªØÁ áË‹§ ªÒμÔ ÊÔ ÃÔ¡Ô μÔ์ ÃÐËÇ‹Ò§ 
ÇÑ¹ ·Õ่ 27-30 Á¡ÃÒ¤Á 2554 ÀÒÂ ãμŒ Concept                
“¤Ø³ áÁ‹ ·Ñ¹ ÊÁÑÂ ãÊ‹ ã¨ à¡็º Ê àμÁ à«ÅÅ�” ÀÒÂã¹ §Ò¹ ÁÕ 
¡Ô¨¡ÃÃÁ μ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂ áÅÐ Promotion ¾ÔàÈÉ ÊÓËÃÑº 
ÅÙ¡¤ŒÒ ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š 

ºÃÔÉÑ· ä·Â Ê àμÁ äÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´ 
ä´Œ ÃÑº à¡ÕÂÃμÔ ̈ Ò¡ ¾Þ. Ø̈±Ò ·Ô¾Â� ¿Í§ ÈÃÑ³Â�  
¡ØÁÒÃ á¾·Â� áÅÐ ËÑÇË¹ŒÒ á¼¹¡ ÇÔ Ñ̈Â áÅÐ ¾Ñ²¹Ò 
·Ò§¡ÒÃ á¾·Â� ºÃÔÉÑ· ä·Â  Ê àμÁ äÅ¿Š ¨Ó¡Ñ´ 
ã¹ ¡ÒÃ ÊÑÁÀÒÉ³� ãËŒ ¤ÇÒÁ ÃÙŒ à¡Õ่ÂÇ ¡Ñº Ê àμÁ à«ÅÅ� 
¼‹Ò¹ ·Ò§ ÃÒÂ¡ÒÃ b-fash.tv ÍÍ¡ ÍÒ¡ÒÈ ·Ò§              
ª‹Í§ S Channel àÁ×่Í ÇÑ¹ ·Õ่ 27 Á¡ÃÒ¤Á 2554 
·Õ่ ¼‹Ò¹ ÁÒ
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