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คุยกับบรรณาธิการ 
	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	เผลอแป๊บเดียวเท่านั้น	เราผ่านปีใหม่กันมาถึงสองเดือน
แล้วนะคะ	กล่ินอายของการเฉลิมฉลองยังคงครุกรุ่นแบบยังไม่จางเลยค่ะ	ไม่ว่าจะเป็น
ตรุษจีน	วาเลนไทน์ก็เพิ่งผ่านไป	บรรยากาศของการทำางานก็เริ่มจริงจังขึ้น
แต่สำาหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กๆ	 ก็คงได้เริ่มวางแผนว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยว
ไหนกันในช่วงที่เด็กๆปิดเทอมนะคะ	 แต่ยังไงคงต้องระวังกันสักหน่อยกับสภาพ
อากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้ในแต่ละวัน	 บางวันอากาศก็ร้อนมากๆ	 แต่บางวันก็มี
ฝนตกมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว	ก็คงต้องระวังสุขภาพกันหน่อยนะคะ	เป็นห่วงค่ะ	
	 ในฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมายค่ะ	 สำาหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสเตมเซลล์ใน
ฉบับนี้	เราเอาเรื่องราวของภาวะพิการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิด	มาผนวก
เข้ากับการใช้สเตมเซลล์ในการรักษา	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการรักษาทาง
แพทย์ที่ยังมีการค้นคว้าและทำาวิจัยอยู่ตลอด	เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไป	แถมใน
ฉบับเราก็ยังมีการแนะนำาท่ีเท่ียวสงกรานต์ในบ้านเรา	ว่าท่ีไหนเขามีการฉลองยังไง
ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้มีไอเดียในการพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะ	
	 ต้องขอบอกว่า	ช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเป็นเหมือนช่วงเวลาของ
ครอบครัว	 และการท่องเที่ยวในช่วงของการปิดเทอมใหญ่	 คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้
ถือโอกาสนี้เบรกตัวเองจากการทำางานที่เคร่งเครียดแล้วใช้เวลาอยู่กับลูกๆและ
ครอบครัวบ้างนะคะ	 ก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย	 และได้ความสุขกลับบ้าน
ทุกครั้งนะคะ
	 นิตยสารไทย	สเตมไลฟ์ในทุกฉบับจะมีการสรรหาข้อมูล	ข่าวสาร	ความบันเทิง
และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสามารถนำาไปใช้กับชีวิตประจำาวันได้	และทำาให้ผู้อ่าน
ได้รู้จักเรื่องราวของสเตมเซลล์	มากขึ้นไปในทุกฉบับ	เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่าน
ผู้อ่านติดตามนิตยสารของเราไปเรื่อยๆนะคะ	
	 สุขสันต์กับการเที่ยววันหยุดหน้าร้อนกับครอบครัวนะคะ	 พบกันใหม่ในฉบับ
หน้าค่ะ		

บรรณาธิการบริหาร
ไทย	สเตมไลฟ์

Editor’s Talk
	 Hello	dear	readers	and	members!	Time	flies	quickly,	the	first	two	
months of the year are already gone. We just celebrated Chinese 
New Year and Valentine’s Day and now it is time to get even more 
serious.	 For	 families	 with	 children,	 schools	 will	 soon	 close	 and	
planning needs to get serious for outings for the whole family! But 
be prepared for unpredictable weather and take good care of your 
health while on the road. 
	 In	this	issue,	there	are	plenty	of	interesting	contents,	especially	
the	amazing	stem	cells	column,	where	we	present	the	story	about	
Cerebral	Palsy	(CP)	and	OWN	stem	cells,	a	hopeful		and	innovative	
treatment,	that	may	revolutionize	the	way	we	look	at	CP.	For	those	
that	still	have	no	idea	where	to	celebrate	the	Songkran	Festival,	you	
can	flip	to	the	pages	of	this	magazine	to	find	some	propositions.	
 Every year during the months of March and April it is family 
reunion time; schools close and the students will have a long 
awaited	break	from	their	books!	Usually,	the	mom	as	the	“leader”	
of the family will be once again planning the family’s vacation 
programs.THAI StemLife magazine wishes you safe trips and a lot 
of the happy memories to bring back home. 
	 In	every	issue	of	THAI	StemLife	Magazine,	we	try	very	hard	to	
find	the	good,	enjoyable	and	updated	contents	for	our	readers.	You	
will get to know about your OWN stem cells more and more in 
every	issue.	Therefore,	please	stick	around	with	us	and	give	us	your	
continuous	support,	as	well	in	exchange	for	valuable	information.	
Enjoy	your	journey	this	summer	with	your	families,	and	see	you	in	
the	next	issue!

Editor-in-chief
THAI StemLife
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Mom’s Makeover

แต่งสวยรับลมร้อน

ลมหนาวพัดผ่านไป	แสงแดดจ้าค่อยๆสาดเข้ามาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
บรรดาคุณแม่มักจะรักแดดจ้าลมแรงแบบนี้เพราะตากผ้าแห้งไว	ไม่มีความอับชื้น
ตกค้างในเน้ือผ้า	แถมยังไปไหนมาไหนได้สะดวก	ไม่ต้องห่วงว่ารองเท้าและเส้ือผ้า
จะเปียกฝน	หรือผิวจะแห้งเพราะลมหนาว	อย่าปล่อยให้หน้าร้อนน้ีผ่านไปโดยท่ีเรา
ยังไม่ได้สนุกกับมันนะคะ	โอกาสของคุณแม่ท่ีจะแปลงโฉมตัวเองให้สวยรับลมร้อน
มาถึงแล้วค่ะ
	 ลองเปิดตู้เส้ือผ้าแล้วเช็คดูสิคะว่ามีเส้ือผ้าผิดฤดูแขวนอยู่ในน้ันรึเปล่า	ถ้ายังมี
ก็จัดการเก็บชุดเหล่าน้ันลงกล่องไปก่อนค่ะ	ไม่ว่าจะเป็นเส้ือกันหนาว	กางเกงวอร์ม
และเสื้อผ้าที่มีเส้นใยหนานุ่ม	 สิ่งที่คุณแม่ต้องการตอนนี้คือ	 เสื้อผ้าที่ผลิตมาจาก
ผ้าฝ้าย	ผ้าป่าน	ผ้าเดนิม	และผ้าเน้ือบางท้ังหลาย	เลือกแบบท่ีมีสีสันสดใส	ใส่ไปไหน
ก็ดูสดชื่นสบายตา	 ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้น	 ไม่ว่าจะแบบ	3	 ส่วน	 4	 ส่วน	 5	
ส่วน	ก็น่ารักและกระฉับกระเฉงดีทั้งนั้น	จับคู่กับเสื้อยืดดีไซน์เก๋	หาหมวกสวยๆ
มาใส่สักใบ	แค่นี้ก็ต้อนรับหน้าร้อนได้แบบสบายๆ	ไม่อึดอัดหรืออบอ้าวแล้วล่ะค่ะ
 นอกจากเสื้อผ้าที่ควรเลือกใส่ให้เหมาะสมกับอากาศ	 เครื่องสำาอางและ
เคร่ืองประทินผิวชนิดต่างๆก็สำาคัญเช่นกันนะคะ	ถ้ามาสคาร่า	แป้งพัฟ	รองพ้ืน	ไปจนถึง
ครีมบำารุงผิวทั้งเดย์ครีมและไนท์ครีมของคุณเป็นชนิดเข้มข้น	ติดทนพิเศษ	หรือ
แม้กระท่ังกันน้ำา	ตัดใจท้ิงพวกมันลงถังขยะไปซะเถอะค่ะ	คุณควรเลือกแต่งหน้าบางๆ
เพ่ือเผยผิวสดใส	หรือเก็บไว้ใช้ในวันท่ีต้องการการปกปิดเป็นพิเศษ	โดยไม่ลืมท่ีจะ
ทาครีมกันแดดก่อนออกแดดทุกครั้ง	 และเลือกชนิดที่มี	 SPF	 ตั้งแต่	 30	 ขึ้นไป
ตามชนิดของกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเลือกทำา	เพราะเม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึน	ผิวของผู้หญิง
อ่อนแอลง	ทำาให้ฝ้า	กระ	และริ้วรอยต่างๆ	เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ	ปัจจุบันนี้

“Check your cabinet; are your clothes and dresses 
good for this summer? How about mascara, 
puff & powder, foundation creams, day & night 
moisturizers, are they water-proof? If not, you 
may need start looking for the new collections for 
your make-up kits”. 
 The breezes of summer caress your tormented skin after having 
been ravaged by rain and cold in the past seasons! Time to get up 
and welcome summer!
	 Check	your	cabinet!	Only	winter	clothes?	Pack	them	in	boxes	
and	take	the	summer	clothes	out!	Cotton,	chiffon,	linen	and	denim	
in	the	bright	colors,	shorts	or	skirts	and	trendy	pants	will	be	perfect	
to	wear	with	a	chic	T-shirt	or	designer	shirts.	Hats,	scarves,	sun-
glasses should be the accessories that you must have for this 
season. 
	 For	this	season,	waterproof	cosmetics	are	must	use	and	must	
have.	Make-up	for	the	summer	should	be	very	thin,	to	reveal	your	
real	skin	and	your	natural	beauty	to	the	world.	Before	leaving	home,	
please do not forget to put sun-screen cream of SPF 30 on your 
face	for	protection	from	the	strong	sunshine,	known	to	cause	aging	

มีสถาบันเสริมความงามหรือคลินิกดูแลผิวพรรณมากมายที่คุณแม่อาจลองเข้าไป
พูดคุยและขอคำาปรึกษาได้นะคะ	เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะ
	 สำาหรับเทรนด์การแต่งหน้าที่เหมาะมากสำาหรับหน้าร้อน	ซึ่งคุณแม่ทุกวัย
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสคือ	
	 1.การกรีดอายไลน์เนอร์ให้เฉี่ยวคม	ดูปราดเปรียว	โดยเลือกใช้อายไลน์เนอร์
ชนิดหมึกหรือเจลซึ่งทนคราบเหงื่อไคลได้ดี	และไม่ลบเลือนง่ายๆ	ตลอดจน
การเลือกใช้อายไลน์เนอร์ที่มีสีสันสดใส	 หรือแบบที่มีกลิตเตอร์เพื่อเพิ่มมิติให้กับ
ดวงตา	โดยเฉดสีที่มาแรงในปีนี้คือ	สีเหลือง	ทอง	และน้ำาเงินค่ะ
	 2.การเลือกใช้ไฮไลท์อย่างบางเบา	ท้ังแป้งไฮไลท์	หรือ	Eye Shadow	ประทินลง
บนผิวเพ่ือขับให้ผิวดูเปล่งปล่ัง	ระยิบระยับ	ไม่ว่าจะช้อปป้ิงสนุกๆท่ามกลางแสงแดด
หรือเดินเฉิดฉายในงานกลางคืน	
	 3.อย่าลืมเลือกใช้น้ำาหอมกล่ิน	Sporty	ท่ีมีความสดช่ืนของผลไม้เมืองร้อน	เช่น
มะนาวและแอปเปิ้ล	 โดยแตะอย่างบางเบาตามจุดชีพจร	 อาทิ	 หลังใบหู	 ข้อมือ	
กลางอก	 เพื่อให้เติมความสดใส	 คราใดที่สายลมพัดมาจะได้พาความหอมสดใส
ไปยังคนรอบข้างของคุณด้วย	
	 ร้อนน้ีมีอะไรน่าสนุกรอคุณแม่ยุคใหม่ให้ปรับเปล่ียนแปลงโฉมตัวเองอยู่อีกเยอะ
ขอเพียงคุณเลือกสไตล์ของเส้ือผ้า	เฉดสีการแต่งหน้า	และน้ำาหอมท่ีเหมาะกับตัวเอง
เท่าน้ีคุณก็จะสวยสะกดทุกสายตา	ท้ังยังเป่ียมเสน่ห์จนคุณสามีต้องชมเปาะแน่นอนค่ะ

an wrinkles. Make sure your creams and moisturizers have high 
SPF protection.
 Make-up trends for summer season that all mothers could try:
1. Draw sharp lines with the eye-liners on your eyes by using 
waterproof	gel	or	ink	eye-liners,	in	case	you	sweat	after	being	out	
all day.  Choose bright colors eye-liners/ glitter eye-liners in order to 
increase dimension to your eyes. Good color shades of this summer 
will	be	yellow,	gold	and	blue.	
2. Use very soft highlight or highlight powder or eye shadow in 
order to help your skin look glorious and radiant all day. Party at 
night? Glittering eye shadows! 
3. Some discrete perfume will help to catch the passing cute 
gentlemen! Touch some perfume at the impulse spots such 
as	 behind	 the	 ears,	 your	wrists,	 in	 the	middle	 of	 your	 décolleté.	
Whenever	 the	 winds	 blow	 towards	 you,	 it	 will	 spread	 your	 nice	
aroma to people around you. 
	 It’s	fun	to	transform	from	one	style	to	another,	following	seasons.	
Just	choose	the	right	style	of	dressing,	colors	and	make-up;	you	will	
always be in-style and fashionable. Your looks will attract what you 
wish!

“ลองเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเช็คดูสิคะว่ามีเสื้อผ้าผิดฤดูแขวนอยู่ในนั้นรึเปล่า… ถ้ามาสคาร่า
แป้งพัฟ รองพื้น ไปจนถึงครีมบำารุงผิวทั้งเดย์ครีมและไนท์ครีมของคุณเป็นชนิดเข้มข้น
ติดทนพิเศษ หรือแม้กระทั่งกันน้ำา ตัดใจทิ้งพวกมันลงถังขยะไปซะเถอะค่ะ”
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ภาวะพิการทางสมองตั้งแต่กำาเนิด	เป็นภาวะที่ทั้งสูติแพทย์
และผู้ปกครองตระหนักถึงการวินิจฉัยและให้ความสำาคัญ		
มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าภาวะตั้งครรภ์	และช่วงระหว่างคลอด
เป็นสาเหตุของการเกิด	CP	ในทารกหลายราย	ซ่ึงไม่พบโรค
ทางสมองชนิดอ่ืนมีความสัมพันธ์กับภาวะระหว่างการต้ังครรภ์
หรือช่วงก่อนคลอดที่มากเท่า	ในขณะเดียวกันหลักฐาน
ในปัจจุบันพบว่า	กระบวนการคลอดและหัตถการที่เกิด
ในระหว่างน้ัน	เป็นเพียงปัจจัยย่อยของภาพรวมของ	CP	ท้ังหมด
	 ความสำาคัญของ	CP	เร่ิมจากอุบัติการณ์ของโรคท่ีสูงมาก
ร่วมกับความรุนแรงของโรค	ด้วยอุบัติการณ์	1	รายในทุก	
500	รายของทารกแรกคลอด(1)	ทำาให้	CP	เป็นหน่ึงในโรค
พิการเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก		ประมาณ	30%	ของเด็ก	
CP	เดินไม่ได้	และเกือบ	20%	ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินจึงจะ
สามารถเดินได้	(1)	ประมาณคร่ึงหน่ึงของเด็ก	CP	จะมีความ
ผิดปกติทางสมองด้านอ่ืนร่วมด้วยอย่างน้อย	1	อย่าง	ท่ีพบบ่อย
คือการชัก	 ปัญหาด้านการรับรู้	 การสูญเสียการได้ยินหรือ
การมองเห็น	(1)	CP	เป็นภาวะท่ีพบได้บ่อยในทารกแรกเกิด
ท่ีมีน้ำาหนักตัวน้อยมาก	หรือทารกท่ีคลอดก่อนกำาหนด	เน่ืองจาก
การพัฒนาการอย่างรวดเร็วของการแพทย์ในการดูแลทารก
แรกเกิดในภาวะวิกฤตทำาให้เด็กที่คลอดก่อนกำาหนดมาก
สามารถมีชีวิตรอดและทำาให้อุบัติการณ์ของการเกิด	CP	 มี
จำานวนเพิ่มมากขึ้น	(1)
 สาเหตุท่ีพบบ่อยสุดของ	CP	ได้แก่	ภาวะสมองขาดออกซิเจน
สมองขาดเลือด	ความผิดปกติของเนื้อสมองชนิด	periven
tricular leukomalacia	เลือดออกในช่องน้ำาในสมอง	(ventricle)
หรือเลือดออกในเนื้อสมองที่เกิดขึ้นในปีแรกของชีวิต	(2)	
ส่ิงสำาคัญท่ีควรรู้เก่ียวกับเด็ก	CP	คือสภาวะน้ียังไม่มีการรักษา
ท่ีได้ผล	และการรักษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปท่ีการทำากายภาพ
บำาบัด	การลดการหดรั้งของกล้ามเนื้อ	การให้โภชนาการ	
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและการให้คำาปรึกษาปัญหาครอบครัว
มากไปกว่านั้น	CP เป็นหนึ่งภาวะความพิการทางสมอง

แต่กำาเนิดท่ีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดชีวิตสูงที่สุด	
(921,000	US$)	(3)
	 มากไปกว่านั้นการแพทย์ในปัจจุบันไม่สามารถทราบ
ล่วงหน้าได้ว่าเด็กท่ีคลอดมารายใดจะเป็น	CP	ถึงแม้จะทราบว่า
CP	เกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง	สภาพเศรษฐานะทางครอบครัว
แม่เป็นไทรอยด์	และการติดเชื้อระหว่างคลอด	คลอดก่อน
กำาหนดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสมองบาดเจ็บและ 
CP(1,4,5)	อย่างไรก็ตามเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีมีการรายงาน
การประสบความสำาเร็จในการใช้สเตมเซลล์รักษาเด็ก	CP 
และเด็กที่สมองขาดออกซิเจนเกิดขึ้นมากมาย
	 ไทย	สเตมไลฟ์เป็นธนาคารฝากเก็บสเตมเซลล์แห่งแรก
ของโลกที่ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทางการ
แพทย์ระดับสากลเกี่ยวกับการใช้สเตมเซลล์จากเลือดในรก
และสายสะดือของตนเองร่วมกับการใช้ยา	G-CSF	ในการ
รักษาเด็กที่มีภาวะ	CP	2	ราย(6)	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่สังเกตได้ของเด็กทั้ง	2	คนคือมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ ้น 
และการหดเกร็งของกล้ามเน้ือลดลง	เช่นเดียวกัน	มีผู้ทำาวิจัย
กลุ่มอื่นๆตีพิมพ์ผลด้านความปลอดภัยและความสามารถ
ใช้สเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือของผู้ป่วยเองใน
การรักษา	CP(7)	และบางการวิจัยรายงานถึงพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นของเด็กที่มีการบาดเจ็บทางสมองด้วยการใช้สเตม
เซลล์ของตนเอง(8)	
	 จากบทความรวบรวมผลการวิจัยได้เล็งเห็นความจำาเป็น
ในการค้นหาประโยชน์ของการใช้สเตมเซลล์ของตนเองในภาวะ
สมองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(9)	และในประเทศไทย	บริษัท
ไทย	สเตมไลฟ์อยู่ในระหว่างการทำาการศึกษาร่วมหลายสถาบัน
ในการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้สเตมเซลล์จากรกของ
ผู้ป่วยเองในการบรรเทาอาการของโรคดังกล่าว	ซ่ึงวิวัฒนาการ
การรักษาใหม่ท่ีน่าสนใจน้ีจะพร้อมสำาหรับครอบครัวไทย	สเตมไลฟ์
ในไม่ช้าน้ี	 มีการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกันน้ีในหลายประเทศทั่วโลก	
เช่น	ออสเตรเลีย	เกาหลีใต้	ฮ่องกง	อเมริกาและยุโรป	ซึ่ง

Amazing Stem cells

Cerebral palsy (CP) is a diagnosis of considerable 
concern to obstetricians and parents alike. 
Evidence points to a pregnancy and/or perinatal 
origin of many cases of CP. It is likely that no other 
neurodevelopmental disorder is so strongly tied 
to phenomena occurring in pregnancy and the 
perinatal	 period.	 At	 the	 same	 time,	 evidence	 is	
now	 overwhelming	 that	 the	 labor	 process,	 and	
the intervention or nonintervention of practitioners 
in	that	process,	is	only	a	minor	factor	in	the	overall	
CP picture. 
 The importance of CP stems from its high 
frequency	in	the	population	and	its	severity.	With	
a prevalence of about 1 in every 500 school-age 
children	(1),	CP	is	among	the	commonest	of	the	
chronic disabilities of childhood. About 30% of 
children	 with	 CP	 cannot	 walk,	 and	 nearly	 20%	
walk only with an assistive device (1). About half of 
the children with CP have one or more additional 
disabilities,	 most	 commonly	 a	 seizure	 disorder,	
impairment	 of	 cognitive	 capacity,	 or	 difficulties	
with hearing or vision (1). 
 CP is also a critically important outcome in very 
low birth weight or premature infants. Because of 
the rapid evolution and application of perinatal and 
neonatal	 intensive	 care	 in	 recent	 decades,	 very	
premature infants now survive in unprecedented 
numbers,	 and	 have	 contributed	 to	 an	 increase	
in the population prevalence of CP (1). The most 
common	 causes	 of	 CP	 are	 hypoxic,	 ischemic	
brain	 injury,	 periventricular	 leukomalacia	 or	
intraventricular and/or parenchymal hemorrhage 
that	 occur	 in	 the	 first	 year	 of	 life	 (2).	 What	 is	
crucial to know is that to date no cure for CP 
is available and current treatments are targeted 
to	 maintaining	 function,	 relieving	 contractures,	
improving nutrition and providing developmental 
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CEREBRAL
PALSY (CP)

Stem Cells as a
new hope

for treatment
ภาวะพิการทางสมอง

ตั้งแต่กำาเนิด - สเตมเซลล์
ความหวังใหม่ในการรักษา

supportive	care	and	family	counseling.	Moreover,	
CP has one of the highest lifetime costs of any 
congenital	disability	(921,000	US$)	(3).	
	 Furthermore,	at	this	moment	there	 is	no	way	
to know which child will be the one to get CP 
(although	 we	 know	 that	 among	 many	 factors,	
socioeconomic	 status,	 maternal	 thyroid	 issues,	
perinatal	 infections,	and	prematurity	 increase	the	
risk	 of	 neonatal	 brain	 injury	 and	CP)	 (1,	 4,	 5).	 It	
is therefore very encouraging that reports are 
emerging in the successful use of adult stem cells 
in	CP	and	neonatal	hypoxic	brain	injury.	Our	THAI 
StemLife	family	stem	cell	bank	was	the	first	bank	
in	the	world	to	publish	in	a	peer	reviewed	journal,	
two cases of own cord blood stem cell use along 
with G-CSF in CP (6) where both children noticed 
improved mobility and decreased spasticity!  
 Other groups have also published their results 
regarding safety and feasibility in using own cord 
blood	in	CP	(7),	while	others	reported	encouraging	
improvements in traumatic brain injury with own 
adult stem cells (8). Published reviews recognize 
the	need	to	explore	the	use	of	own	cord	blood	in	
neonatal	ischemic	brain	injury	(9)	and	in	Thailand	
THAI StemLife is in the process of organizing a 
multicenter study to further elucidate the potential 
of using own stored cord blood to alleviate 
symptoms of the condition.
 All these interesting and groundbreaking 
developments will be available to all THAI 
StemLife parents soon. Similar studies are on 
the	 way	 in	 many	 places	 worldwide,	 Australia,	
S.	Korea,	Hong	Kong,	US	 and	Europe	 and	 this	
certainly	brings	hope	to	all	children,	their	parents,	
and	doctors	alike	(10)!	However,	to	participate	in	
this potentially life altering treatment one needs to 
have collected own cord blood at birth!

สิ่งเหล่านี้นำามาซึ่งความหวังสำาหรับ
เด็กทุกคนเช่นเดียวกับครอบครัวของ
พวกเขาและแพทย์ผู้ดูแล	(10)	แต่การ
เข้าร่วมในการรักษาท่ีอาจเปล่ียนคุณภาพ
ชีวิตน้ีต้องเริ่มจากการเก็บสเตมเซลล์
จากเลือดในรกและสายสะดือของผู้
ป่วยเองตั้งแต่แรกคลอด



arrives.	 Most	 experts	 agree	 that	 moms-to-be	

should never consume raw eggs because they 

can contain Salmonella. Salmonella bacteria can 

cause	gastrointestinal	 illness	 (vomiting,	diarrhea,	

and abdominal pains) and may also lead to 

stillbirth.

Instead of Homemade Caesar Dressing
Go	 vegan,	 says	 Pirello.	 A	 vegan	 version	 made	

with tofu is just as creamy and yummy and you 

are not risking Salmonella. 

         Sushi
Although	sushi-grade	fish	has	been	frozen	to	kill	

any	potential	parasites,	there	is	still	concern	that	

the	uncooked	fish	may	contain	harmful	bacteria	

and	viruses.	Also,	fish	typically	used	in	sushi	like	

Ahi tuna are higher in mercury content. 

Instead of Sushi
Go	with	 vegetarian	sushi	 and	skip	 the	 raw	fish,	

suggests Pirello. Avocado rolls and cucumber 

rolls	are	fresh,	delicious,	and	safe

To Be Continued

เลือกทานอะไรแทนดี?
“มังสวิรัติ”	คือคำาตอบค่ะ	ใส่เต้าหู้ลงไปช่วยเติม
ความอร่อยได้เป็นอย่างดี	ทีน้ีคุณก็ไม่ต้องเส่ียงกับเจ้า
แบคทีเรียนาม	Salmonella	แล้วล่ะค่ะ

           ซูชิ

แม้ว่าปลาที่ใช้ทำาซูชินั้นจะถูกแช่แข็งเพื่อฆ่าพยาธิ	
แต่ปลาที่ไม่ได้ผ่านการทำาให้สุกนั้นก็อาจมีแบคทีเรีย
หรือไวรัสปนเป้ือนได้นะคะ	แถมปลาท่ีมักจะถูกนำามา
ใช้ในการทำาซูชิอย่างปลาทูน่าอาฮิก็มีปรอทอยู่ใน
ปริมาณที่สูงมากเช่นกันค่ะ

เลือกทานอะไรแทนดี?
แนะนำาให้ทานซูชิผักและเลิกทานปลาดิบไปเลยค่ะ	
หรือจะเลือกทานซูชิอโวคาโดหรือแตงกวาก็ดีกว่าค่ะ	
ทั้งสด	อร่อย	และปลอดภัยนะคะ

ติดตามอ่านต่อฉบับหน้า

เลือกทานอะไรแทนดี?
พิเรลโลแนะนำาให้ลองทานอาหารท่ีทำามาจากถ่ัวเหลือง
หรือ	ชีสแบบ	non-dairy	feta	ซ่ึงจะได้รสชาติท่ีคุณแม่
ชื่นชอบโดยปราศจากไฃมันอิ่มตัวและเชื้อราค่ะ

      ปลา Swordfish
ปลาชนิดน้ีเป็นหน่ึงในปลาท่ีให้สารปรอทสูง	(เช่นเดียว
กับฉลาม	ปลาแมคเคอเรลคิง	และปลาไทฟิช)	จึงไม่
ควรทานระหว่างต้ังครรภ์ซ่ึงปรอทท่ีมีอยู่ในปลาชนิดน้ี
คือสาร	methylmercury	มีพิษทำาลายระบบประสาท
ของทารกในครรภ์	(สาเหตุของการเกิดโรคมินามาตะ)

เลือกทานอะไรแทนดี?
คุณแม่ควรเลือกทานปลาเน้ือขาว	เช่น	ปลาแฮดด็อก
ได้ท้ังความเอร็ดอร่อยกับเน้ือปลาอวบอ่ิม	ท้ังยังดีต่อ
สุขภาพค่ะ	

    น้ำาสลัดซีซาร์แบบโฮมเมด
ถ้าคุณแม่ชอบทำาน้ำาสลัดซีซาร์ด้วยการใช้ไข่ดิบ	คุณควร
เปล่ียนมาต้มไข่ให้สุกจนกว่าลูกน้อยของคุณจะลืมตาดูโลก
แล้วล่ะค่ะ	ผู้เช่ียวชาญเกือบท้ังหมดเห็นพ้องต้องกันว่า
ว่าท่ีคุณแม่ไม่ควรทานไข่ดิบ	เพราะในไข่ดิบมีแบคทีเรีย
ชื่อ	Salmonella	ซึ่งก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 
(อาเจียน	 ท้องร่วง	 และปวดท้อง)	 และอาจนำาไปสู่
การตายคลอดในที่สุด

majority	of	the	cases	of	listeriosis.	While	pregnant,	

only consume pasteurized cheeses and other 

dairy products.

Instead of Blue Cheese
Pirello	says	to	try	soy-based,	non-dairy	feta	cheese.

	You	will	get	the	flavor	you	crave	without	saturated	

fats and mold. 

	 	 	Swordfish
Swordfish	 is	one	of	 several	 fish	 (and	shark,	 king	

mackerel,	and	tilefish)	that	can	be	high	in	mercury	

and should not be eaten during pregnancy. The 

mercury	is	in	the	form	of	methylmercury,	which	can	

cause neurological damage in a fetus or young 

child

Instead	of	Swordfish
Skip	this	entirely	and	go	for	a	white	meat	fish	like	

haddock	 to	 get	 that	 “meaty”	 texture	 you	 may	

crave,	but	to	remain	safe,	says	Pirello.

    Homemade Caesar Dressing
If you prefer to make homemade Caesar dressing 

the	 old-fashioned	way	with	 raw	 eggs,	 you	may	

want to consider switching to bottled until Baby 

         

       Bologna
Because	 it	 is	a	processed	meat,	bologna	may	

contain a bacteria called Listeria. Anyone can 

be	 affected	by	bacteria,	 but	 pregnant	women	

have reduced immune systems and are more 

susceptible to the effects of bacteria. Pregnant 

women are more likely to develop a serious 

illness	 called	 listeriosis,	 which	 can	 be	 fatal	 or	

lead to miscarriage or stillbirth in the second 

and third trimesters. Bologna also contains 

sodium	 nitrite	 as	 a	 preservative,	 which	 has	

been	 identified	 as	 a	 carcinogen	 and	 may	 be	

linked to an increased risk of fetal brain tumors. 

Instead of Bologna
Christina	 Pirello,	 host	 of	 the	 television	 series	

Christina	Cooks,	and	the	author	of	Cooking	the	

Whole	 Foods	 Way	 and	 This	 Crazy	 Vegan	 Life,	

suggests substituting soy bologna to avoid the 

additives that are in lunchmeats or to be even 

more	pure,	baked	 tofu	 for	protein	and	a	smoky	

taste. Try our delicious recipe for Tofu Patties

      Blue Cheese
Did you know that a source of bacteria is what 

gives	 blue	 cheese	 its	 color	 and	 flavor?	 Soft	

cheeses,	like	blue	cheese,	cause	approximately	a	
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อาหาร 11 อย่าง ที่ควรเลี่ยงระหว่างตั้งครรภ์
Foods To Avoid During Pregnancy (Part 1)

           โบโลญญา
โบโลญญาเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อ	ซึ่งอาจปนเปื้อน
แบคทีเรียท่ีมีช่ือว่า	ลิสทีเรีย	(Listeria)	อันท่ีจริงแล้ว
คนทั่วไปสามารถป่วยไข้ได้เพราะแบคทีเรียทั้งนั้น	
แต่กับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันลดลงนั้นจะ
ไวต่อพิษของแบคทีเรียมากกว่าปกติ	ท้ังยังมีแนวโน้ม
ท่ีจะป่วยอย่างรุนแรงจากอาการท่ีเรียกว่า	ลิสเตอเรียซิส
(Listeriosis)	ซ่ึงทำาให้เสียชีวิตหรือนำาไปสู่การแท้งบุตร
หรือการตายก่อนกำาหนดคลอดสองหรือสามเดือนได้ค่ะ
โบโลญญายังใช้สารโซเดียมไนเตรตซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง
และเป็นสาเหตุของการเกิดเนื้องอกในสมองของ
ทารกในครรภ์เพื่อเป็นวัตถุกันเสียอีกด้วยนะคะ

เลือกทานอะไรแทนดี?
คริสตินา	พิเรลโล	เจ้าของซีรีส์ช่ือดัง	“Christina	Cooks”
ผู้เขียน	 Cooking	 the	 Whole	 Foods	 Way	 และ	
This	Crazy	Vegan	Life	แนะนำาให้บริโภคโบโลญญา
ที่ทำาจากถั่วเหลืองหรือเต้าหู้ย่างเพื่อเพิ่มโปรตีนให้
ร่างกายค่ะ

      บลูชีส
รู้ไหมคะว่าส่ิงท่ีให้สีและรสชาติแก่ชีสน้ันคือแหล่งของ
แบคทีเรีย!	โดยเฉลี่ยแล้วซอฟต์ชีสอย่างบลูชีสเป็น
สาเหตุหลักของอาการลิสเตอเรียซิส	ดังนั้นขณะที่
กำาลังต้ังครรภ์	คุณแม่จึงควรบริโภคเฉพาะชีสท่ีผ่านการ
พาสเจอไรซ์และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตวันต่อวันเท่าน้ันนะคะ

เมื่อผู้หญิงเราตั้งครรภ์ เราก็จะระวังทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน และเหล่านี้

คืออาหาร 11 อย่างที่ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายควรเลี่ยงระหว่างที่กำาลังตั้งครรภ์ค่ะ
When	women	are	carrying	a	precious	life	inside	of	them,	they	are	cautious	about	

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

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



บทสัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธีรชัย	ฉันทโรจน์ศิริ	อาจารย์พิเศษภาควิชากุมาร

เวช	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ในหัวข้อเกี่ยวกับ	ภาวะพิการทางสมองตั้งแต่กำาเนิดของเด็ก	(Cerebral	

Palsy	(CP)	และ	ความหวังใหม่ในการรักษาภาวะพิการทางสมองต้ังแต่กำาเนิดของเด็ก	โดยใช้สเตมเซลล์
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TSL : อยากให้คุณหมอช่วยบอกถึงคำาจำากัดความในเร่ืองของ
ภาวะพิการทางสมองตั้งแต่กำาเนิดของเด็กเป็นอย่างไรบ้าง?																																																															
ศจ.ดร.ธีระชัย : สำาหรับภาวะพิการทางสมองต้ังแต่แรกเกิด
ของเด็ก	แบ่งออกได้เป็นหลายอย่างแต่ท่ีเห็นหลักๆมีอยู่สองกลุ่ม
กลุ่มแรกคือ	ภาวะความพิการทางสมองที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ค่อยเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ	การพัฒนาทางสมองไม่เป็นไปตามอายุ
อาจจะหยุดการเจริญเติบโตเลย	ความพัฒนาของสมอง
ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น	เพราะขาดสารบางอย่างเช่น 
Growth	 Hormone	 ฮอร์โมนที่ช่วยในการเติบโต	 และสาร
สำาคัญในต่อมไทรอยด์	
	 กลุ่มท่ีสอง	จะเป็นกลุ่มท่ีพบบ่อยเป็นกลุ่มความผิดปกติ
ของสมองที่เรียกว่า	ความผิดปกติที่คงที่	เป็นความพิการ
ทางสมองอย่างหนึ่ง	ก่อนหน้านั้นดูปกติดี	แต่เกิดอุบัติเหตุ	
หรือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งๆ	เช่นในช่วงที่ระหว่าง
การต้ังท้อง	และในช่วงของการคลอด	ซ่ึงมีผลกระทบท่ีส่งผล
ให้สมองหยุดชะงักทำาให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้	ซ่ึงเรียกว่า
Cerebral	Palsy	(CP)	ในกลุ่มน้ีจะพบได้ในอัตราส่วน		0.2%
หรือ	2	รายต่อทารกแรกเกิดพันคน	
	 ความแตกต่างจากกลุ่มแรกคือ	ถ้าไม่มีเหตุอ่ืนมากระทบ
เช่น	อุบัติเหตุท่ีทำาให้สมองขาดเลือด	ก็จะทำาให้สมองหยุดการ
เจริญเติบโตเท่านั้น	จะไม่พบในแรกเกิด	พบได้เมื่อเด็กโตขึ้น	
เช่นพบว่าทำาไมเด็กคนนี้ไม่มีการพัฒนาการต่อตามที่ควรจะ
เป็นการสั่งการของสมองไม่เป็นปกติ	ทำาไมเดินไม่ได้ทั้งๆ
ที่ถึงเวลาที่ควรเดิน	และอาจจะมีผลกระทบในแง่อื่นด้วย
เช่นความจำา	 การมองเห็น	 อาจจะมองไม่เห็น	 หรือเห็นแต่
ไม่อาจจะรับรู้		ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม	
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก	การพูด	และ
การควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ
 TSL :	ทางการแพทย์สามารถระบุสาเหตุท่ีชัดเจนของการเกิด
ภาวะพิการทางสมองต้ังแต่กำาเนิดของเด็กได้หรือไม่	ถ้าไม่	มีสาเหตุ
อะไรบ้างท่ีทำาให้เด็กทารกท่ีเกิดใหม่	อาจจะมีภาวะพิการทาง
สมองได้บ้าง?	มีทางป้องกันหรือไม่?	อย่างไร?
 ศจ.ดร.ธีระชัย :	บางอย่างมีสาเหตุท่ีชัดเจน	เช่น	การขาด	
Thyroid	Hormone	การเกิดอุบัติเหตุทางศีรษะ	การติดเชื้อ
เย่ือหุ้มสมองอักเสบ	สาเหตุดังกล่าวจะสามารถบ่งบอกได้ชัดเจน
แต่บางส่วนเราจะไม่ทราบสาเหตุเลย	เพราะเกิดขณะเด็กอยู่
ในครรภ์มารดา	เช่น	เด็กขาดออกซิเจนตอนคลอดจากสาย
สะดือพันคอ	หรืออาจจะเกิดในช่วงหน่ึงช่วงใดในระหว่างคลอด
ก็ได้	ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะไม่พบสาเหตุแต่จะพบแต่ผลลัพธ์	
เช่น	 เกิดมาเด็กไม่สามารถเปล่งเสียงร้องไห้ได้	 หายใจไม่ได้	
เลยจำาเป็นต้องใช้เครื่องช่วยในการหายใจ	
	 และอีกกรณีคือเด็กที่คลอดก่อนกำาหนด	ซึ่งผลลัพธ์ใน
สมัยก่อนนั้นเกิดได้หลายๆอย่างมากมาย	 ที่กล่าวมา	 แต่ใน
ปัจจุบันนี้เด็กที่คลอดก่อนกำาหนดมีอัตรารอดเยอะกว่าเดิม		
แต่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเด็กมากที่สุด	ตอนช่วงที่มีอายุครรภ์
ประมาณ	22-23	อาทิตย์นั่นคือปอดของเด็กจะทำางานได้ไม่
เต็มที่	ทำาให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่	ส่งผลให้

TSL : Could you please tell me about the different 

conditions in children causing intellectual disability 

syndromes at birth? 

Prof. Dr. Teerachai : There are several types of 

intellectual	disability	syndromes,	but	the	major	ones	

can be categorized into two groups. 

The	 first	 are	 those	 with	 intellectual	 disabilities	 that	

become more apparent as the children grow. 

The development of the brain does not go hand 

in hand with their age; they learn and develop 

more slowly compared to other healthy children. 

At	 a	 certain	 point,	 their	 development	 might	 stop	

completely. These conditions result from the lack or 

accumulation of certain substances; it may be lack 

of	growth	hormone,	which	promotes	growth	of	body	

tissues or hormones such as those in the thyroid 

gland.	Alternatively,	accumulation	of	substances	due	

to errors in biochemical pathways of the metabolism 

can be other underlying causes. 

 The second type comprises those with 

intellectual disabilities that remain fairly stable over 

a child’s life span. There are many possible causes 

for this including complications or incidents during 

pregnancy or during birth. This may lead to an injury 

to the brain or head resulting in permanent physical 

impairment,	 known	 as	Cerebral	 Palsy	 (CP).	 Two	 in	

1,000	 live	 births	 or	 0.2%	 are	 diagnosed	 with	 this	

condition. 

	 The	 difference	 is	 that	 in	 the	 second	 group,	

provided that incidents such as injuries or 

abnormalities	 to	 the	 brain	 are	 not	 visible,	 cerebral	

palsy will not be diagnosed immediately after birth. 

However,	it	might	become	obvious	when	children	get	

older.	For	a	child	to	be	diagnosed	with	cerebral	palsy,	

they must be outside the normal ranges for a child’s 

age,	growth	and	development.	The	effects	of	cerebral	

palsy fall on a continuum of motor dysfunction for 

instance,	abnormalities	to	the	brain	can	result	in	the	

inability	 to	 walk,	 difficulties	 with	 visual	 or	 auditory	

processing,	difficulties	in	relationship	with	peers,	joint	

deformities	 and	 contractures,	 speech	 control,	 and	

abnormal muscle tone.

TSL : Is it possible to precisely identify the cause of 

a	intellectual	disability	syndrome	at	birth?	If	not,	what	

are some of the possible causes for this disability? Is 

there	a	way	to	prevent	this,	and	how?

Prof. Dr. Teerachai :	 Obvious	 identifiable	 causes	

include	 low	 thyroid	 or	 other	 hormone	 production,	

injuries	 to	 the	 head,	 infections,	 or	 encephalitis.	

However,	 many	 other	 causes	 are	 elusive	 and	

unknown because they happen during a pregnancy; 

for	 example,	 a	 baby	 may	 not	 get	 enough	 oxygen	

during	 labor	and/or	birth.	 In	cases	 like	 this,	precise	

causes are not known since what we can observe is 

the	result	of	a	particular	course	of	event;	for	instance,	

if a baby does not cry or breathe spontaneously after 

birth,	a	breathing	machine	for	respiratory	aid	is	going	
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เซลล์สมองมีน้อยและเม่ือเซลล์สมองน้อยกว่าปกติ	เด็กก็จะ
เกิดภาวะพิการทางสมอง	สำาหรับการป้องกันน้ัน	สามารถทำาได้
โดยการคัดกรองพันธุกรรมระหว่างพ่อและแม่เด็ก	ดีท่ีสุดต้ังแต่
ก่อนการปฏิสนธิของเด็ก	มีการตรวจการทำางานของต่อมไทรอยด์
หรือฉีดฮอร์โมนและสารอาหารบางอย่างเข้าไปช่วย	หรือแม้
กระท่ังการฝากท้องท่ีดี	และรวมไปถึงการดูแลโภชนาการท่ีดี
ของคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์	ก็จะทำาให้ปัจจัยในการเสี่ยงนั้น
ลดลง
 TSL :	คุณพ่อ	คุณแม่ที่มีบุตรที่มีภาวะพิการทางสมอง
ตั้งแต่กำาเนิดควรจะเตรียมตัวรับสภาวะนี้อย่างไรบ้าง?
 ศจ.ดร.ธีระชัย :	ส่ิงท่ีควรจะทำาคือเม่ือเห็นความผิดปกติ
ที่เกิดกับลูกของตัวเอง	ควรที่จะพาลูกไปตรวจวินิจฉัยว่าลูก
รักษาได้หรือไม่	พ่อแม่ควรจะได้รับคำาแนะนำาจากแพทย์
ว่าทำายังไงให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดีที่สุด	และ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเท่าท่ีจะทำาให้เขาได้		เช่น	พาไปทำากายภาพ
บำาบัด	และคุณพ่อคุณแม่ต้องทำาความเข้าใจกับอาการดังกล่าว
ที่เกิดกับบุตรของตนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	
ไม่ใช่ความผิดของพ่อกับแม่
 TSL :	ปัจจุบันมีนวัตกรรมในด้านการนำาสเตมเซลล์	จาก
ตัวเด็กเองมาใช้รักษาภาวะพิการทางสมองตั้งแต่กำาเนิดของ
เด็ก	ขอทราบขั้นตอนในการรักษาด้วยวิธีนี้และเป็นวิธีการที่
ปลอดภัยต่อการนำามาใช้รักษาเด็กหรือไม่
 ศจ.ดร.ธีระชัย:	การนำาสเตมเซลล์	มารักษาในเด็กที่มี
ความพิการคงท่ี	ได้รับข้อมูลมาจากงานวิจัยจาก	มหาวิทยาลัย
DUKE	ประเทศอเมริกา	ซึ่งการวิจัยนี้เป็นความหวังอีก
อย่างหนึ่งว่าจะช่วยไม่ให้เด็กมีอาการพิการทางสมองมาก
ไปกว่าเดิม	 สเตมเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวเด็ก	 อาจจะช่วย
ทดแทนหรือเสริมสร้างในสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับเข้าสู่สภาวะ
ที่เกือบจะปกติได้มากที่สุด	 พ่อแม่จะมีส่วนช่วยอย่างมากที่
จะช่วยเก็บสเตมเซลล์ของเด็กจากเลือดในรกและสายสะดือ
ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด
	 จากผลของงานวิจัยที่ได้จากมหาวิทยาลัย	Duke	กล่าว
ถึงคนไข้ที่มีภาวะสมองพิการ	 ได้รับการฉีดสเตมเซลล์	 เพื่อ
ทำาการรักษา	 เมื่อระยะเวลาผ่านไป	 พัฒนาการทางสมอง
ต่างๆไม่ได้แย่ลง	 แต่มีแนวโน้มว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 ซึ่งผิด
ปกติจากธรรมชาติของโรคแต่การวิจัยนี้ยังไม่ได้มีการรับรอง
ผล	 100%	 เป็นเพียงการคาดการณ์	 แต่ในประเทศไทยนั้น	
คุณหมอได้พูดถึง	 ครอบครัวอเมริกันที่ท่านรู้จัก	 พ่อแม่ของ
เด็กพบว่าลูกของตนเกิดมีภาวะพิการทางสมอง	(CP)	และ
ได้มาทำาการปรึกษาคุณหมอ	เนื่องจากครอบครัวนี้ได้ทำาการ
เก็บสเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือของลูกไว้ตั้งแต่
แรกเกิด	 เขาอยากจะให้คุณหมอช่วยฉีดสเตมเซลล์ของเด็ก
กลับเข้าไปเพื่อทำาการรักษา	 จากรายงานที่ท่านมีอยู่กล่าว
ว่า	หลังจากฉีดสเตมเซลล์กลับเข้าไปในตัว	ไม่มีผลข้างเคียง	
มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นมากจนเกือบจะคล้ายเด็กปกติ	
ช่วงระยะเวลาของการรักษาต้องใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

TSL :	ในกรณีนี้เป็นการนำาสเตมเซลล์
จากส่วนใดของเด็กมาใช้เพื่อทำาการ
รักษา?
ศจ.ดร.ธีระชัย :	สเตมเซลล์	ท่ีนำามาใช้
ส่วนใหญ่มาจากเลือดในรกและสาย
สะดือของเด็กเองตั้งแต่แรกเกิด	เพราะ
มีจำานวนมาก	และนำามาใช้ง่ายที่สุด
สเตมเซลล์	ท่ีได้จากแหล่งอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น
จากกระแสโลหิต	หรือจากไขกระดูก 
วิธีน้ีอาจจะทำาให้เด็กเจ็บ	จึงอาจจะต้อง
ทำาการฉีดยาสลบให้หลับ	หรือสเตมเซลล์
จากกระแสเลือดในเด็กที่โตแล้วที่ต้อง
มีการฉีดยากระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์
ก่อนที่จะทำาการเก็บ	
	 ภาวะพิการทางสมองต้ังแต่แรกเกิด
ของเด็กจะแตกต่างกับ	โรคโปลิโอ	และ	
ออธิสติก	 เพราะเป็นการผิดปกติใน
พัฒนาการของการเคล่ือนไหว	กล้ามเน้ือ
มัดน้อย	มัดใหญ่	สติปัญญา	การเข้าสังคม
และการพูดจา
	 กล่าวโดยรวมก็คือ	นวัตกรรมการ
รักษาภาวะพิการทางสมองต้ังแต่กำาเนิด
ของเด็กด้วยการใช้	สเตมเซลล์น้ียังอยู่ใน
ระหว่างการวิจัย	และยังมีการพัฒนา
ไปอย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็ถือได้ว่าเป็น
ความหวังใหม่หรือการรักษาทางเลือก	
ซ่ึงดูจากผลงานวิจัยท่ีผ่านมา	ก็ไม่ได้ให้
ผลข้างเคียงใดๆหรือก่อให้เกิดอันตรายใดๆ
แก่ตัวเด็ก	ในทางกลับกัน	เด็กท่ีมีภาวะ
พิการทางสมองตั้งแต่กำาเนิด	 (CP)	 ที่
ได้รับการรักษาด้วยการฉีดสเตมเซลล์
เข้าไปเพื่อสร้างเซลล์ใหม่	ก็มีแนวโน้ม
ท่ีทำาให้เห็นถึงพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย
และความคิดไปในทิศทางท่ีดีข้ึน		แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อพ่อแม่ของเด็กคนใดที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าลูกเป็นโรคสมองพิการ
ตั้งแต่กำาเนิด	 พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ควรให้การดูแลตามคำาแนะนำาของ
แพทย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ซึ่งนั่น
จะต้องประกอบด้วยการรักษาทาง
กายภาพบำาบัด	กิจกรรมบำาบัด	ควบคู่
ไปกับการรักษาด้วยสเตมเซลล์ที่เก็บ
จากตัวเด็กเอง		เพื่อให้เด็กสามารถพึ่ง
ตนเองให้ได้มากที่สุดและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเท่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำาเพื่อ
เขาได้

to be needed.

	 In	 case	 of	 preterm	 delivery,	 a	 myriad	 of	 the	

aforementioned	 situations	 frequently	 occurred	 in	

the	past,	but	at	present,	the	survival	rate	of	preterm	

infants	 is	 much	 higher.	 Nonetheless,	 they	 are	 at	

risk	 for	 respiratory	 failure	 causing	 lack	 of	 oxygen	

to	 the	 brain.	 Consequently,	 insufficient	 oxygen	

and nourishment for cell development in the brain 

leads to severe intellectual disabilities and growth 

deficiencies.	

 Another pregnancy complication is that vaginal 

delivery can result in babies being born with a nuchal 

cord (the umbilical cord wrapped around the baby’s 

neck),	which	prevents	oxygen	and	nutrients	from	the	

placenta to reach the baby.

	 In	 regards	 to	 preventive	 measures,	 such	 are	

applicable in only some of the conditions. Detection 

of	 thyroid	 gland	 dysfunction,	 hormone	 and	 other	

substances	 can	 be	 administered,	 proper	 prenatal	

care,	and	good	nutritional	support	can	be	effective	

at reducing the risks of preterm birth. Genetic testing 

or carrier screening for abnormal genes is also an 

efficient	approach	to	avoid	certain	genetic	diseases	

such	as	anemia,	which	is	one	of	the	most	common	

blood disorders nowadays.

TSL : How should parents handle a child with 

intellectual disability syndrome at birth? 

Prof. Dr. Teerachai :	 If	 faced	with	 this	 issue,	 you	

need to have your child diagnosed as to whether 

his/her condition can be cured and how to prevent 

the spread of a possible infection. The key is to 

think about what you need to do in order to provide 

a good life for your child so they can survive in the 

community.	For	instance,	you	may	consider	physical	

therapy. The parents need to understand that 

such conditions are caused by natural order and 

that no one is at fault. Also note that certain kinds 

of medications for pregnant women may result in 

various	forms	of	disabilities;	for	example,	anti-nausea	

medications for pregnancy sickness can cause an 

infant to be born with birth defects including no arms 

or yellow teeth.

TSL :	Owing	to	the	innovations	of	stem	cell	research,	

we can now treat children with intellectual disability 

syndrome using their own cord blood cells. Could 

you describe the process of this treatment and how 

safe it is to be performed on children?

Prof. Dr. Teerachai : Duke University Medical 

School in the United States has studied and practiced 

medicine	in	the	cell	therapy	field	for	treating	children	

with inborn errors of metabolism. This research holds 

huge promise for children with intellectual disabilities 

the development of therapies to compensate for 

what they have lost and that further damage can 

be	arrested.	 In	other	words,	 these	benefits	can	be	

compared	 to	 car	 insurance,	 which	 is	 expensive	

and tends to scare people off. But if an accident 

did	 happen,	 obviously	 it’d	 be	

great if someone were there to 

help	 you	 out,	 similarly	 to	 stem	

cell	 treatment.	 More	 importantly,	

there will be new technology to 

advance this process in the very 

near future.

 Duke University has also 

reported that over a course of 

stem	 cell	 therapy,	 patients	 with	

inborn errors of metabolism have 

shown	 signs	 of	 development,	

despite the uncommon nature of 

their	 disease.	 Nonetheless,	 a	 lot	

more research needs to be made 

in the future. 

	 In	 Thailand,	 the	 Medical	

Council has limited the scope of 

approved	 treatments	 exclusively	

to	research.	However,	 there	have	

been reported cases of children 

with both motor and intellectual 

disabilities using their own stem 

cells and side effects were not 

present.	In	fact,	they	improved	so	

much that they became almost 

not much different from other 

healthy	 children.	 Thus,	 if	 stem	

cell treatments are accepted and 

approved by the Medical Council 

of	 Thailand,	 we’re	 literally	 talking	

about saving and/or improving the 

lives	of	2	in	1,000	children.

TSL : From which part of the body 

do they collect the stem cells in 

this case?

Prof. Dr. Teerachai : Umbilical 

cord blood stem cells are easily 

isolated,	since	there	are	numerous	

in	 cord	 blood,	 so	 stem	 cells	 are	

easily collected with a simple 

cord blood collection at birth in 

newborns. Other methods include 

bone marrow aspiration that can 

be painful and time-consuming 

or peripheral blood cell harvest 

that is much easier and preferred 

in adults! But for the conditions 

we	 are	 discussing,	 cord	 blood	

collection is preferred .



12 13

Technology Review

Cool Gadgets

Garlic Zoom XL

01 Garlic Zoom XL

02 Justin Bieber
Singing Toothbrush

Justin Bieber Singing 
Toothbrush

03 Star Trek
Electronic Door Chime

03 Star Trek
Electronic Door Chime

Garlic	Zoom	XL	เป็นอุปกรณ์สำาหรับการทำาครัวเพ่ือคุณแม่บ้าน
โดยเฉพาะ	เพราะมันสามารถที่จะบดกระเทียมให้คุณอย่าง
ละเอียดแถมยังสนุกอีกด้วยเวลาที่ใช้เครื่องนี้	 เพียงแค่คุณ
สอดกระเทียมที่แกะแล้วประมาณสองสามกลีบเข้าไปตรง
ฝาท่ีเปิดได้ส่วนบนของตัวเคร่ือง	ปิดฝาให้สนิทเคล่ือนเจ้าซูม
นี้ไปรอบๆ	ใบมีดที่ทำาจากสแตนเลสก็จะทำาหน้าที่ในการบด
กระเทียมให้เป็นช้ินเล็กช้ินน้อย	และคุณก็ไม่ต้องมาน่ังกังวลว่า
น้ิวมือคุณแม่บ้านจะเหม็นกล่ินกระเทียมติดมือ	ใบมีดด้านใน
ทั้งหมดสามารถถอดมาล้างทำาความสะอาดได้หมดเพื่อ
สุขอนามัยที่ดี	 เชื่อว่าทั้งคุณแม่บ้านและคุณพ่อบ้านต้องรัก
เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แน่นอนค่ะ	

The Garlic Zoom XL is just the kitchen tool for you. It is able to make mincing garlic 
a snap and turns the entire process into one with fun. All you need to do is insert a 
couple	of	peeled	cloves	in	the	trapdoor	on	top,	close	it	up,	and	then	drive	your	Zoom	
around. The stainless steel blades within will get the job done for you. The more you 
drive	it,	the	smaller	it	minces,	and	you	need	not	worry	about	your	fingers	smelling	like	
garlic after that. And the entire blade unit can also be removed for cleaning to keep 
hygiene	levels	up	to	par	at	all	times.	Mom,	or	the	dad	who	loves	pottering	around	in	
the	kitchen,	would	definitely	appreciate	something	like	this.	

กระด่ิงประตูไฟฟ้าเพลง	Star	Trek	ออดเตือนจะดังทุกคร้ังท่ีประตูเคล่ือนไหว	หรือถูกเปิดออก	เหมาะกับ
แฟนหนังซีรีส์เรื่อง	Star	Trek	สามารถที่จะติดไว้ข้างประตู	แค่มีคนมายืนที่หน้าประตูสัญญาณเตือน
ก็จะดังข้ึนทันที	คุณสามารถเลือกเสียงเวลาท่ีประตูเปิดเป็นเสียงเตะประตู	หรือเสียงกระดูกส่ันแบบตลกๆ
ก็ได้	และยังมีสัญญาณไฟแดงวาบๆไว้เตือนเวลามีคนท่ีหน้าประตูอีกด้วย	ซ่ึงมันก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจ
ว่าจะเลี่ยงที่จะเจอ	หรือจะไปต้อนรับขับสู้แขกที่มายืนรอที่หน้าประตูคนนั้นดี	สินค้าชิ้นนี้ได้รับลิขสิทธิ์
จากทางทีม	Star	Trek	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้พลังงานในรูปของแบตเตอรี่	2A	6	ก้อน
เท่านั้นนะคะ

The	Star	Trek	Electronic	Door	Chime,	a	motion-sensitive	door	chime	will	target	fans	
of	the	Star	Trek	series	and	then	some,	where	it	can	be	mounted	on	either	side	of	a	
door.	Whenever	someone	triggers	it,	you	will	be	alerted	–	regardless	of	whether	that	
is	a	Klingon,	Vulcan,	or	other	forms	of	life	right	at	your	doorstep.	You	can	choose	to	
have	the	door	opening	sound	effect	kick	in,	or	for	those	with	a	funny	bone,	have	the	
Red	Alert	alarm	sound.	Either	way,	you	will	be	alerted	of	a	hostile	presence	right	at	
the	front	of	your	home,	so	you	will	be	able	to	know	whether	to	take	evasive	action	or	
to	welcome	him/her/it	in	for	a	diplomatic	discussion.	Being	an	officially	licensed	Star	
Trek	collectible,	the	Star	Trek	Electronic	Door	Chime	is	powered	by	half	a	dozen	AA	
batteries.	$29.99

แปรงสีฟันจัสติน	บีเบอร์ร้องเพลงได้	เหมาะสำาหรับคุณพ่อ
คุณแม่ที่มีปัญหาเวลาที่เด็กๆงอแงขี้เกียจแปรงฟันก่อนที่จะ
เข้านอน	แปรงสีฟันจัสติน	บีเบอร์อันนี้จะช่วยให้เด็กสนุก
กับการแปรงฟันโดยไม่ต้องเตือนซ้ำาเลยค่ะ	สามารถพกติดตัว
ไปไหนมาไหนได้

As	 a	 parent,	 how	 many	 of	 you	 out	 there	 have	
trouble getting your little one to brush his or her 
teeth? Here is Justin Bieber Singing Toothbrush 
will be able to make you children to feel more 
fun and love to clean their teeth more whenever 
and wherever. With the Justin Bieber Singing 
Toothbrush,	your	mission	is	accomplished.	$9.92

เคร่ืองป้อนอาหารสัตว์เล้ียงท่ีสามารถต้ังโปรแกรมในการป้อน
อัตโนมัติ	Jamproof	เป็นเครื่องที่ใช้สำาหรับให้อาหารสัตว์
โดยสามารถตั้งโปรแกรมให้อาหารตามเวลาที่คุณให้อาหาร
สัตว์เลี้ยงของคุณเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน		เหมาะกับเวลาที่คุณ
จะเดินทางไปไหนสองสามวันแล้วไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงแสนรัก
ไปด้วยค่ะ	สามารถใช้กับอาหารเม็ด	หรืออาหารสัตว์ที่มีน้ำา
ผสมได้ด้วย	ไปเที่ยวได้แบบไร้กังวลค่ะ

iShower	 Bluetooth-enabled	 Shower	 Speaker	 อุปกรณ์สำาหรับความบันเทิงที่ไม่ต้องสะดุดและ
หยุดเมื่อคุณเข้ามาอาบน้ำา	สามารถใช้กับอุปกรณ์บลูทูธในระยะ	200	ฟุต	ดังนั้นคุณสามารถที่จะวาง
iPad,	iPhone	หรือ	iPod	หรืออุปกรณ์แอนดรอยด์ต่างๆเอาไว้ที่หน้าห้องน้ำา	แล้วก็เข้าไปอาบน้ำาโดยที่
ไม่พลาดเพลงเพราะๆ	หรือจังหวะเด็ดๆ	ของเพลงที่คุณชอบ	iShower	Bluetooth-enabled	Shower	
Speaker	เป็นอุปกรณ์ท่ีกันน้ำาได้	โดยวางเจ้า	Speaker	ตัวน้ีเอาไว้ท่ีบริเวณใกล้กับฝักบัวท่ีคุณอาบน้ำาก็ได้
หรืออยากจะเอามันติดตัวไปที่ชายหาด	หรือเอาไปที่สระว่ายน้ำาก็สบาย	เพราะแบตที่ใช้สามารถใช้งาน
ได้นานถึง	15	ช่ัวโมง	ปุ่มท่ีติดอยู่กับตัวเคร่ืองจะได้แก่ปุ่มเล่น/หยุด/เดินหน้า/ถอยหลัง	และปรับระดับเสียง
ใช้ถ่านขนาด	2A	แค่	3	ก้อนเท่านั้นค่ะ		

iShower Bluetooth-enabled Shower Speaker is 
compatible with Bluetooth-enabled devices within 
a	200	 feet	 radius,	 so	 that	means	you	can	 leave	
your	 iPad,	 iPhone,	 iPod	 or	 Android	 device	 right	
outside the bathroom without missing a beat. This 
water	resistant,	Bluetooth-enabled	speaker	will	be	
able to play music straight from all Apple devices 
(including iPhones and iPods) and Android 
devices. 
The	iShower	is	mounted	in	your	shower,	and	you	
can also opt to bring it outdoors with you to the 
beach or pool for up to 15 hours. Key features 
include play/pause/forward/rewind & volume 
functions,	running	on	a	trio	of	AA	batteries,	$99.99		

The	Jamproof	Programmable	Pet	Feeder	is	a	programmable	device,	which	is	capable	
of dispensing kibble automatically; making sure your beloved feline is properly fed on 
schedule.	 	This	model	ensures	no	 jams	happen	thanks	to	a	patented	flexible	drive	
mechanism which is said to be virtually impossible to clog. It plays nice with moist of 
wet	kibble,	so	go	on	and	take	that	long	deserved	break	without	any	worries!	$249.95
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New Place in Town

ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงสุดหรรษาของครอบครัว	เพราะโดยส่วนใหญ่
เป็นช่วงท่ีเด็กๆจะปิดเทอม	ดังน้ันจึงเป็นเวลาของครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
แต่ละช่วงของการหยุดสุดสัปดาห์	โต้โผใหญ่อย่างคุณแม่มักจะมีแผนการในการพาลูกๆ
ไปหาโปรแกรมสนุกๆทำากัน	เหมาะเลยค่ะ	เมื่อปลายปีที่แล้วมีห้างสรรพสินค้า
เพ่ิงเปิดตัวอย่างอลังการท่ีถนนพระรามเก้า	น่ันคือ		Central	Plaza	Grand	Rama	9
แหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพฯที่เหมาะสำาหรับ
การมาเท่ียวท้ังครอบครัว	มาท่ีน่ีท่ีเดียวคุณจะได้พบกับส่ิงท่ีคุณต้องการท้ังหมดท่ีน่ี
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าสวยสมใจ	เคร่ืองประดับ	ของตกแต่งบ้าน	ร้านเสริมสวย	คลินิก
หน้าเด้งหรืออยากทำาหน้าเด็ก	ร้านอาหารดีๆบรรยากาศชิลๆ	มีให้เลือกมากมาย
เรียกว่าได้ครบทุกรสชาติความบันเทิงเลยทีเดียวค่ะ
	 เริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม	 9	 จะมีทางออกเชื่อมเข้ามาในห้าง
ได้อย่างสะดวกค่ะ	หรือถ้ามาจากทางแยกพระรามเก้าให้สังเกตตึกท่ีต้ังอยู่ด้านข้าง
ท่ีสร้างด้วยรูปทรงแปลกตา	ความโค้งมนของตึกเป็นเสน่ห์ท่ีน่ามองค่ะ	ตกแต่งอาคาร
ทั้งหลังด้วยกระจกตามหลักฮวงจุ้ยว่ากันว่ามันจะช่วยสะท้อนส่ิงช่ัวร้ายให้ออก
ไป	ภายในประดับตกแต่งด้วยการใช้เส้นโค้งมน	และการเว้าเข้ามุมอย่างพอเหมาะ
โดยจังหวะของการจัดวางและตกแต่งสะท้อนความทันสมัย	และตอบรับกับไฟที่
ประดับเพดานท้ังหมด	สินค้าหลักท่ีเห็นต้ังแต่ก้าวเท้าเข้ามาจะเป็นเส้ือผ้าแบรนด์ดังต่างๆ
ท่ีมาจากท่ัวโลก	 ให้คุณแม่		 คุณพ่อ	คุณลูกได้มาเลือกหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองกัน
อย่างเพลิดเพลิน		ที่นี่มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่าง	H.E.	BY	MANGO	และมี
แบรนด์ญ่ีปุ่นอย่าง	Uniqlo	มาให้ได้เลือกกันด้วย	คุณแม่วัยทำางานทั้งหลายต้องได้
อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นแน่	
	 เร่ิมท่ีช้ัน	B1	จะเป็นช้ันของโทรศัพท์มือถือ	และอาหารการกิน	มีท้ัง	Food	Court
ท่ีมีโต๊ะให้น่ังทาน	และแบบ	Take	Home	บริเวณน้ีน่าจะถูกใจบรรดาคุณแม่บ้านท้ังหลาย
ตรงท่ีสามารถเลือกซ้ืออาหารนานาชนิดกลับบ้านไปฝากท้ังคุณพ่อคุณลูกโดยไม่ต้อง
มานั่งทำาให้เหนื่อย	รวมถึงมี	Tops	market	ให้เลือกซื้อของสดกลับไปทำาทาน
ท่ีบ้านได้	ส่วนอาหารคาวก็มีหลากหลายสัญชาติ	และมีแบบท่ีเป็นร้านอาหารให้น่ัง
อีกมากมาย	
	 ในบริเวณเดียวกัน	ถัดออกมาหน่อยก็จะเป็นร้านค้าแฟชั่น	กระเป๋า	รองเท้า
ของแบรนด์เนมต่างๆ	สำาหรับสาววัยรุ่น	วัยทำางาน	ชั้น	G	เป็นชั้นของคุณผู้ชาย
ก็ว่าได้ค่ะ	เพราะมีสินค้าประเภทเสื้อผ้าใส่เล่นกีฬา	อุปกรณ์	กระเป๋า	และเสื้อผ้า
ประเภทยีนให้เลือกมากมาย	และมีแบรนด์ของหนุ่มนิวยอร์กมาให้เลือกหล่อกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชาย	และเหมาะมากสำาหรับคุณพ่อท่ีมีไลฟ์สไตล์วัยรุ่นท้ังหลาย	ช้ัน	1	คุณแม่
ต้องมาที่ชั้นนี้เลยค่ะ	มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ	เครื่องสำาอางให้เลือก
จุใจ	และแบรนด์ดังอย่าง	H.E	by	Mango	ก็มาเปิดตัวท่ีน่ีด้วยนะคะ	คุณแม่ท่านไหน

ที่ชื่นชอบสไตล์แฟชั่นของปารีส	ก็มีให้เลือกซื้อที่ชั ้นนี้ค่ะ	ถ้าช้อปจนเหนื่อยก็
สามารถมาน่ังทานชีสเค้กอร่อยๆได้ท่ีร้าน	Farm	Design	ถัดออกมาหน่อย	คุณแม่
ท่ีเป็นคอกาแฟก็สามารถน่ังจิบกาแฟไป	เม้าท์กันไปกับเพ่ือนสาวท่ี	Starbucks	ค่ะ
ชั้น	2	ยังคงเป็นชั้นสำาหรับเสื้อผ้าแฟชั่นอีกเช่นกัน	แต่ผนวกเข้ากับแฟชั่นเสื้อผ้า
เด็กเข้าไปอีกด้วย	 ชั้น	 3	 ชั้นนี้มีสินค้าที่มาช้อปกันได้ทั้งครอบครัว	 เพราะมีทั้ง
เครื่องสำาอาง	เสื้อผ้า	อุปกรณ์กีฬาสำาหรับคุณผู้ชาย	เรียกว่ามาที่ชั้น	3	ชั้นเดียว
คุณเก็บเกี่ยวของไปให้ทั้งครอบครัวได้เลยค่ะ	 ไปต่อกันที่ชั้น	 4	 ค่ะจะเป็นชั้นของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 และสินค้า	 Power	 Buy	 ต่างๆ	 อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า	
กล้อง	 คอมพิวเตอร์	 ก็มาได้ที่ชั้นนี้ค่ะ	 แต่ถ้าเงินไม่พอแวะกดก่อนได้	 เขามีตู้
เอทีเอ็มเพ่ืออำานวยความสะดวกให้คุณๆได้กดเงินถ้าไม่พอช้อปนะคะ	เพียงเดินข้ึน
ไปที่ชั้น	5	ชั้นธนาคาร	ที่มีให้เลือกเกือบครบกันเลยทีเดียว	และมีเสื้อผ้าเด็กจาก
เกาหลี	มีของเล่นเด็ก	และสปา	คลินิกความงามให้ไปเลือกสวยกันด้วย	ส่วนช้ัน	6
จะเป็นชั้นของร้านอาหาร	ประเภท	Food	Republics	เช่น	Sukishi,	Spaghetti	
Factory,	Cold	Stone	Creamery	ซึ่งร้านนี้คุณลูกน่าจะชอบค่ะ	เพราะเป็นร้าน
ไอศกรีม	ส่วนชั้น	7	เป็นชั้นของโรงภาพยนตร์	มีให้เลือก	11	โรงด้วยกัน	และยัง
มีลานไอซ์สเก็ต	The	Rink	Ice	Arena	ซึ่งเป็นลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่เท่าสนาม
แข่งโอลิมปิกเพื่อให้คุณแม่พาคุณลูกไปหัดเล่นค่ะ	 สิ่งที่เป็นจุดเด่นของ	 Central	
Plaza	Grand	Rama	9	คือเป็นสถานที่ๆรวมความหลากหลายของอาหารนานา
ชนิดไม่ว่าจะเป็นจีน	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	อิตาเลียน	ไทย	อเมริกัน	อาหารทะเลที่ยก	
เอามหาชัยมาไว้ที่นี่เลยเชียว	ร้านอาหารต่างๆอาทิ		Manna,	Oishi	Grand,	
Pasta	de	Waraku,	Orchard	Taste	of	Singapore,	Hippopotamus,	ร้านฮั่ว
เซ่งฮง	และร้านเกี้ยหงวน	มหาชัยซีฟู๊ด	และใครที่รักการอ่านก็มี	ร้าน	B2S	ที่คุณ
คุ้นเคยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะคะ	
	 คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายระวังหน่อยนะคะสำาหรับของหวาน	ชา	กาแฟ	คุณแม่
ท่ีต้องให้นมลูกเองต้องหลีกเล่ียงค่ะและหันไปทานอาหารท่ีมีแคลเซียม	ลดปริมาณ
โปรตีนลง	และด่ืมน้ำาอย่างน้อยวันละ	8	แก้วค่ะ	และไม่ควรทานขนมขบเค้ียวมาก
เกินไปด้วย	 อีกฝั่งของห้างนี้ถูกจัดเป็นห้างสรรพสินค้า	 Robinson	 ที่มีทั้งเสื้อผ้า	
เครื่องประดับ	 เครื่องสำาอาง	 สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ทันสมัย	 และของเล่น
ของใช้สำาหรับเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กโตเลยค่ะ	เลือกกันให้จุใจไปเลย	
		 เห็นหรือยังคะว่าทุกวันน้ีมีความสะดวกสบายเข้ามาแทนท่ีมากมาย	อยากได้ของ
แต่ละอย่างสามารถไปได้ที่เดียวมีให้เลือกครบทุกอย่าง	และบางครั้งไปที่เดียว
สามารถช้อปได้ถึง	2	ห้างใหญ่เลยค่ะ	มีทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติให้
เลือกด้วย	ไปใช้วันหนึ่งวันของคุณให้คุ้มค่าที่สุดที่นี่นะคะ	Central	Plaza	Grand	
Rama	9

Central Plaza Grand Rama 9
ครอบครัวยุคประหยัด	ไปหนึ่งได้ถึงสอง



 Food lovers should come to the 6th	 floor,	
this	 floor	 are	 the	 paradise	 of	 anyone	who	 loves	
food and eating. There are various combinations 
of	 international	 menus	 including	 Chinese,	
Singaporean,	 Japanese,	 Italian,	 American	 and	
Thai	such	as	Sukishi,	Food	Republics,	Spaghetti	
Factory,	 Orchard	 Taste	 of	 Singapore,	 etc.	 Ice-
cream lovers should not miss Cold Stone 
Creamery	shop,	this	shop	sells	superb	ice-cream	
that you will have a hard time to decide what to 
choose!	At	the	7th	floor	of	this	department	store,	
will	 be	 the	 place	 for	 movie	 lovers,	 as	 there	 are	
11	 theatres	on	 this	floor.	 In	Central	Plaza	Grand	
Rama	9	there	is	a	ice	skating	rink	–	The	Rink	Ice	
Arena,	 an	Olympic	 size	 ice	 skating	 rink!	 For	 the	
weekend,	mom	and	dad	can	 take	 their	 children	
to practice or leave them here while themselves 
enjoy shopping.  B2S for the book lovers is also 
located	on	the	7th	floor.	A	Robinson	Department	
store	is	to	be	found	too,	with	various	goods	and	
products for the whole family.  
 A word of caution for all new mums who are 
still breastfeeding your babies; do not indulge 
too	much	on	sweets	and	desserts,	tea	or	coffee.		
Better	eat	foods	that	are	rich	in	calcium,	drink	a	lot	
of water and watch your weight!  
	 At	 Central	 Plaza	 Grand	 Rama	 9,	 you	 can	
spend a whole day because there is something 
for everyone!
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New Place in Town

Every year during the months of March and April it is family reunion time; schools close 
and	the	students	will	have	a	long	awaited	break	from	their	books!	Usually,	the	mom	as	
the	“leader”	of	the	family	will	be	once	again	planning	the	family’s	vacation	programs.	
This year mom may have an easier task! Jackpot! Last year a gigantic department 
store	opened,	 the	all	new	Central	Plaza	Grand	Rama	9.	This	new	stunning	venue	
features	as	a	Family	entertainment	complex	 in	Bangkok;	 this	place	 is	 like	a	pot	of	
happiness combining everything in one place. 
	 It	 is	quite	easy	to	get	to	Central	Plaza	Grand	Rama	9	by	MRT	and	you’ll	never	
miss it as the building is so dazzling with its modern design. The attractive points of 
the building are the curvy lines and designed entirely with glass. Based on the science 
of	Fang	Shui,	glass	will	reflect	all	the	bad	things	out	of	the	place.	The	chandeliers	on	
the	ceiling	are	also	round	completing	all	other	curvy	lines.	In	your	first	step,	you	will	
meet a lot of leading clothes brands from all over the world displaying their designs. 
Surely,	 any	working	mums	will	 be	able	 to	 find	something	 to	 their	 taste	 in	 clothing	
around	here.	H&E,	Mango	and	UNIGLO	also	have	their	shops	here.	
	 The	basement	will	be	the	floor	for	mobile	phone	shops,	the	food	court	and	a	Tops	
Supermarket. It will surely be convenient for mums to buy food to bring back home for 
the	family.	or,	if	cooking	is	your	thing,	fresh	supplies	to	cook	at	home	is	at	your	reach.	
	 Each	floor	of	this	department	store	is	well	organized	and	categorized	according	
to	products:	 	at	 the	G	floor,	male	 fashion	 items,	clothes,	bags,	sports	equipment,	
jeans	and	accessories	for	men.	All,	from	the	leading	imported	brands.	At	the	1st	floor,	
female	fashion	items,	so	this	floor	will	be	special	for	all	shopping	mums,	cosmetics	
from	all	brands,	H&E	or	Mango	are	to	be	found	here.	
	 Surely,	you’ll	feel	tired	and	will	want	to	rest	a	bit,	so	stop	at	Starbucks	or	Farm	
Design	 to	 find	 delicious	 cheese	 cakes	 and	 good	 coffee!	 Children’s	 clothes?	 Stop	
at the 2nd	 floor!	The	3rd	 floor	 seems	 to	have	everything	 that	 the	whole	 family	may	
need.	Electric	appliances,	cameras,	and	computers,	at	Power	Buy	on	the	4th	floor.	All	
banks are located on the 5th	floor	and	since	you	now	went	to	the	ATM,	have	a	look	at	
featured	Korean	products,	toys,	cosmetic	institutes	and	the	spas!	
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Music is my life

THE SOUND OF MUSIC
AND CHILDREN WITH ADHD

เสียงดนตรีกับเด็กสมาธิสั้น

Children	with	attention	deficit	hyperactivity	disorder	 (ADHD)	are	 those	who	display	
symptoms of inattention and impulsive behavior. Common ADHD symptoms include 
difficulties	 in	 listening	 or	 following	 instructions,	 forgetfulness,	 irritability	 or	 mood	
swings,	and	problems	focusing	or	concentrating	on	tasks	that	require	cognitive	skills.	
Most substantiated causes appear to fall in the realm of neurobiology and genetics. 
The aforementioned signs and symptoms of ADHD are more evident from infancy or 
early childhood until the age of seven.
	 Generally	speaking,	music	can	smooth	you	out	when	stress	puts	you	on	edge.	
But	more	 importantly,	music	 confers	 non-musical	 benefits	 for	 young	 children	with	
special needs when it comes to treatment of ADHD. While children engage in music-
related	activities,	 they	release	a	 form	of	chemical	which	reduces	stress	 in	muscles	
tissues	and	nerve	cells.	Therapeutic	music	can	result	 in	positive	attitudes,	ability	to	
control	emotional	temperaments,	and	improved	emotional	 intelligence	or	 increased	
levels	of	emotional	quotient	(EQ).
How can music cure children with ADHD? 
	 If	children	with	ADHD	are	encouraged	to	learn	or	spend	some	time	with	music,	
they will focus solely on the noise that they make. When they get to use all the mental 
and	physical	senses	ranging	from	their	brain,	heart,	body,	lips,	eyes,	ears,	and	hands	
to	 create	music,	 the	 time	 spent	 concentrating	 on	music	will	 be	 constantly	 longer.	
Initially,	children	may	not	be	able	to	focus	at	all	or	they	may	be	able	to	concentrate	
for	a	short	period	of	time.	But	when	they	get	to	learn	a	more	complex	tune	later,	their	
attention span will be increased from 1-2 minutes to 5-6 minutes respectively. 

Classical music therapy for children with 
ADHD
 Musical instruments for children with ADHD 
should	not	be	too	complex;	instead,	they	should	be	
relatively	easy	for	them	to	create	fine	tunes.	Piano	
seems to fall into this realm considering all one 
needs	to	do	is	use	the	tip	of	their	fingers	to	press	
on the keyboards. Piano features three distinctive 
elements that help reduce the symptoms of 
ADHD.	 First,	 the	 ‘rhythm’	 created	 from	 playing	
the	piano	helps	children	focus	and	relax	through	a	
slow and steady beat. The second feature is the 
‘tone’;	different	tones	lead	to	different	outcomes.	
While	low	pitch	gives	a	peaceful	and	calm	feeling,	
the mid-high pitch brings out liveliness and joy. 
The	 ultimate	 feature	 of	 a	 piano	 is	 the	 ‘melody’,	
which helps promote creativity and the harmonic 
melody,	also	helps	children	to	 induce	a	mood	of	
concentration	and	filter	out	distractions.
	 Music-based	therapy	can	be	experimented	on	
all	children,	especially	a	four	year	old	since	all	five	
senses have started to develop into the stage of 
learning.
	 Taking	 everything	 into	 account,	 parents	 of	
children with ADHD should give plenty of support 
and encourage them to fall in love with music since 
the length of attention span can tremendously 
affect their mood of concentration in everyday life. 
For	instance,	they	may	pay	more	attention	in	class	
and	 learn	 how	 to	 control	 their	moods,	which	 in	
turn strengthens their 

การใช้เปียโนบำาบัดนั้นเหมาะกับเด็กทุกคน
โดยเฉพาะเด็กอายุ 4 ปี เพราะว่าประสาทสัมผัสต่างๆ

เริ่มพัฒนาไปได้ระดับที่สามารถเรียนรู้ได้บ้างแล้ว

เสียงดนตรีกับเด็กสมาธิสั้น
	 เด็กสมาธิสั้นคือเด็กที่มีปัญหาในเรื่องสมาธิบกพร่อง	
เช่น	มีความยากลำาบากในการฟังคำาส่ังยาวๆ	ข้ีลืม	ขาดความ
อดทนในการทำากิจกรรมท่ีต้องใช้สมองเป็นเวลานาน		อารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	 ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด	 แต่เชื่อว่า
เกิดจากปัจจัยเก่ียวข้องท่ีกระตุ้นการเกิดโรคหลายปัจจัยได้แก่
ปัจจัยด้านพันธุกรรม	 (จากการศึกษาในคู่แฝด)	 อาหาร	
สภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ	 ซึ่งปรากฏอาการให้
เห็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงก่อนอายุ	7ปี
	 ถ้าพูดถึงดนตรีโดยทั่วไป	นอกจากจะมีไว้ฟังเพื่อการ
ผ่อนคลายแต่ดนตรีก็ยังมีประโยชน์กับเด็กเล็กๆมากมาย	
โดยเฉพาะการบำาบัดอาการสมาธิส้ันด้วย	เพราะในขณะท่ีเด็กๆ
กำาลังทำากิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนั้น	จะเป็นการปลดปล่อย
ความเครียดท่ีฝังอยู่ตามกล้ามเน้ือและเซลล์ประสาทให้ออก
มาทางดนตรี	ซ่ึงก็ทำาให้เด็กอารมณ์ดีข้ึน	มีความสามารถท่ีจะ
ควบคุมอารมณ์ได้มากข้ึนด้วย	และส่งผลให้มีความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ์	หรือมี	EQ	ท่ีสูงข้ึน
และดนตรีสามารถช่วยเยียวยาปัญหาเด็กสมาธิส้ันได้อย่างไร
	 หากส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ันได้เรียนหรือคลุกคลีกับเสียง
ดนตรี	เด็กจะมุ่งความสนใจท้ังหมดไปยังเสียงท่ีตนเองทำาให้มัน
เกิดข้ึน	เม่ือพวกเขาได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ังหมดในการจดจ่อ
ให้เกิดเสียงดนตรี	นับตั้งแต่สมอง	จิตใจ		ร่างกาย	ปาก	ตา	
หู	มือซ้าย	และมือขวาได้ประสานงานกันเพ่ือสร้างเสียงดนตรี
ขึ้นมา	ระยะเวลาที่เด็กจะจดจ่อกับเสียงดนตรีก็จะเพิ่ม
อย่างต่อเนื่อง	ในแรกเริ่มนั้นเด็กอาจจะมีหรือไม่มีสมาธิ
หรืออาจจะมีสมาธิจดจ่อกับโลกของเสียงดนตรีในระยะเวลา
อันสั้น	ต่อมาเมื่อเด็กได้เรียนรู้ถึงเพลงที่มีความซับซ้อนขึ้น	

ช่วงความสนใจที่เด็กคนนั้นจะมีให้กับการเรียนดนตรีก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 จาก	 1-2	 นาที	 เป็น	 5-6	
นาทีตามลำาดับ	
เครื่องดนตรีคลาสสิกที่เหมาะกับเด็กสมาธิสั้น
	 สำาหรับเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสำาหรับเด็กสมาธิส้ัน	ไม่ควรมีความสลับซับซ้อนมากไป	ควรง่ายต่อการ
ทำาให้เกิดเสียงเพลงที่ไพเราะ	และคงหนีไม่พ้นเครื่องดนตรีคลาสสิกเช่น	 “เปียโน”	 เพราะสามารถเล่น
ได้ง่ายๆ	เพียงปลายน้ิวสัมผัสท่ีคีย์บอร์ดก็เกิดเสียงแล้ว		ในเปียโนน้ีจะมีลักษณะพิเศษท่ีเด่นๆอีกสามจุด
ที่จะช่วยในการบำาบัดเยียวยาอาการสมาธิสั้นให้หายไปได้	นั่นก็คือ	“จังหวะเพลง”	ที่เกิดจากเสียงของ
เปียโนจะช่วยเสริมสร้างสมาธิให้เด็กผ่อนคลายมากขึ้น	ด้วยจังหวะที่ช้าและมั่นคง	ส่วนที่สองคือ	
“ระดับเสียง”	 ในเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งย่อมมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน	 และในระดับเสียงที่แตกต่างกัน
น่ีเองย่อมนำามาซ่ึงผลท่ีต่างกัน	ในเสียงของเปียโนท่ีต่ำา	จะทำาให้รู้สึกสงบและม่ันคง	และเสียงของเปียโน
ที่สูงปานกลาง	ซึ่งทำาให้รู้สึกสดใสร่าเริงน่าติดตาม	และสิ่งสำาคัญจากเปียโนสิ่งสุดท้ายนั่นคือ	 “ทำานอง
เพลง”	จะทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นกับเด็ก	และการประสานเสียงก็จะทำาให้เด็กเกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกในท่วงทำานองที่เกิดจากดนตรี
	 การใช้เปียโนบำาบัดนั้นเหมาะกับเด็กทุกคน	โดยเฉพาะเด็กอายุ	4	ปี	เพราะว่าประสาทสัมผัสต่างๆ
เริ่มพัฒนาไปได้ระดับที่สามารถเรียนรู้ได้บ้างแล้ว
	 ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการบำาบัดเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นนั้นต้องได้กำาลังใจและแรงสนับสนุนอย่างดีจาก
ผู้ปกครองที่จะกระตุ้นให้เด็กหลงรักในเสียงดนตรีให้มากไปด้วย	 เพราะยิ่งหากช่วงความสนใจของเด็ก
ท่ีมีกับดนตรีน้ันมีมากข้ึนเท่าไร	ก็จะส่งผลต่อการใช้สมาธิในชีวิตประจำาวัน	เช่น	เด็กจะมีสมาธิในการเรียน
เพิ่มมากขึ้น	 เด็กจะรู้จักควบคุมอารมณ์เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ปัญหาในการทำากิจกรรมที่โรงเรียนและชีวิต
ประจำาวันดีขึ้นตามลำาดับ		



rejected.	The	chance	of	a	perfect	match	between	siblings	is	1	in	4.	
But	for	someone	outside	the	family,	the	chance	is	only	1	in	50,000.	
So my wife and I thought it wasn’t worth the risk.
TSL:	How	confident	are	you	in	THAI	StemLife?
Dr. Rachaphum : It	 is	the	first	and	only	company	 in	Thailand	that	
offers	stem	cell	bank	services	via	cord	blood	collection	in	newborns,	
so	I’m	rather	familiar	with	the	company’s	reputation.	Additionally,	the	
company has served a number of prominent people and received 
several	quality	assurance	certificates.	The	location	of	the	bank	itself	
is	here	in	Bangkok,	so	it	is	fairly	convenient	to	make	contacts	or	visit	
the facility when you’d like to show your children their own stem cells.

TSL :  What do you know about stem cell
treatments	and	its	benefits?
Dr. Rachaphum :	Since	 I	am	a	dentist,	 I	have	familiarized	myself	
with	stem	cells	and	how	they	hold	many	benefits	for	treating	serious	
conditions	 for	 quite	 some	 time.	 At	 present,	 this	 subject	 is	 fairly	
prominent; it was even turned into a famous Korean movie titled 
“Love	Story	in	Harvard”.		So	my	wife	and	I	sort	of	had	to	be	extra	
interested in it. And when opportunity to secure the future of our 
child	came	knocking	on	our	door,	we	didn’t	hesitate	to	contact	the	
company as soon as we spotted early signs of pregnancy.
	 As	 far	 as	 I’m	 concerned,	 a	 myriad	 of	 diseases	 are	 curable,	
particularly	conditions	associated	with	blood	disorders;	for	instance,	
leukemias	 (abnormal	 white	 blood	 cells),	 marrow	 diseases,	 red	
blood	 cell	 disorders,	 primary	 immunodeficiency	 disorders,	 breast	
cancer,	and	ovarian	cancer.	Other	medical	conditions	concerning	
general	body	deterioration	 include	myocardial	 ischemia,	diabetes,	
and coronary artery diseases. I believe that with today’s rapidly-
advancing	 technology,	 and	 new	medical	 knowledge,	 doctors	will	
soon be capable of developing treatments with stem cells in the 
near future. There are three different methods to collect stem cells: 
1) cord blood stem cells in newborns 2) peripheral blood stem cells 
in adults and 3) bone marrow stem cells.
	 When	my	wife	and	I	became	parents,	we	had	a	lot	of	plans	for	our	
child.	We’d	been	saving	money	on	insurance	before	our	daughter,	
Kate,	was	even	born.	We	arranged	a	nursery	room,	requested	to	
Somdech	 Phra	 Sangharaja	 (Supreme	Patriarch)	 for	 a	 name,	 and	
made a number of plans to secure Kate’s future. Investing in your 
child’s	health	is	a	priority	as	the	proverb	says,	“health	is	wealth”.		If	
Kate had had a disease when she was little that could have been 
treated	with	stem	cells,	not	collecting	the	cells	would	have	been	a	
mistake. Collecting blood cells or bone marrow cells when she’s 
older	might	 have	been	 too	 late.	 Likewise,	 sitting	 on	 a	wait	 list	 is	
challenging as the donor cells have a fairly high chance of being 
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Interview with VIP customer(s)

An interview with THAI StemLife’s VIP 
client : Dr. Ratchapoom Paosathianpan

สัมภาษณ์ลูกค้าคนสำาคัญของ	ไทย	สเตมไลฟ์	
ดร.รัชภูมิ	เผ่าเสถียรพันธ์

ทันตแพทย์	ดร.รัชภูมิ	เผ่าเสถียรพันธ์
และคุณพิไลลักษณ์	แสนปัญญาการุณย์
ดร.รัชภูมิ	เผ่าเสถียรพันธ์	เป็นทันต-
แพทย์จัดฟันและเจ้าของศูนย์ทันตกรรม
และคลินิกทันตกรรมหลายแห่ง	เป็น
ทนายความ	ผู้บริหารภูเพชรรีสอร์ท 
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	คอลัมนิสต์
ประจำานิตยสารแม่และเด็ก	ลิซ่า		Preg-

nancy & Baby	 และนิตยสารชั้นนำา
หลายเล่ม		คุณพิไลลักษณ์	นักธุรกิจ	
เจ้าของโครงการจัดสรรหลายแห่ง	เจ้าของ
ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย	และร้านบุญชัย
วัสดุก่อสร้าง	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา
ผู้ประนีประนอมประจำาศาลจังหวัดสีค้ิว

TSL : คุณหมอรู้จักสเตมเซลล์ และประโยชน์ของมันอย่างไรบ้าง                                                                
ดร.รัชภูมิ :	ผมเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วและรู้จักถึงประโยชน์
ของการเก็บรักษาโรคท่ีเกิดจากสเตมเซลล์มานานพอสมควร
ซึ่งในปัจจุบันเรื่องนี้ก็แพร่หลายจนมีการนำามาสร้างเป็น
ละครดังของประเทศเกาหลีเรื่อง	Love	Story	in	Harvard	
ผมและภรรยาเลยยิ่งเหมือนโดนตอกย้ำาให้สนใจ	และเมื่อ
มีโอกาสในการเก็บเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตของลูก	
เลยรีบติดต่อกับบริษัทต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ครับ	ปัจจุบันเท่าท่ีทราบ
โรคที่สามารถรักษาได้มีหลายโรค	โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบเลือด	เช่น	โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว	โรคไขกระดูกฝ่อ	
โรคกลุ่มเม็ดเลือดแดงผิดปกติ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องต้ังแต่กำาเนิด
มะเร็งเต้านม	 มะเร็งรังไข่	 รวมทั้งโรคอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเสื่อมของร่างกาย	 เช่น	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	
โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลือดในสมองตีบ	ผมเชื่อว่าด้วย
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	ในอนาคตข้างหน้า
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ต้องสามารถพัฒนาขยายผล
การรักษาโดยใช้สเตมเซลล์ที่เก็บไว้ในวันนี้เพิ่มขึ้น	 แต่การ
เก็บสเตมเซลล์นั้นปัจจุบันสามารถเก็บได้	 3	 วิธี	 คือ	 1)	
การเก็บจากเลือดในรกและสายสะดือเม่ือแรกคลอด	2)		การเก็บ
จากกระแสเลือดซึ่งเหมาะกับผู้ใหญ่	และ	3)	การเก็บจาก
ไขกระดูก	แต่เมื่อผมและภรรยาเป็นพ่อและแม่	เราวางแผน
อนาคตลูกเอาไว้มากมาย	เราออมเงินกับประกันไว้ตั้งแต่
น้องเคท	ลูกสาวยังไม่คลอด	เราเตรียมห้องเด็ก	ขอพระราชทาน
ช่ือจากสมเด็จพระสังฆราช	เตรียมการหลายอย่างเพ่ือความม่ันคง
ในชีวิตของน้องเคท	แล้วการวางแผนลงทุนกับสุขภาพของ
ลูกย่อมต้องสำาคัญมากกว่า	เหมือนสุภาษิตท่ีว่า	“การไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ”	แต่หากน้องเคทเกิดมีโรคเข้ามาในตอนเด็ก

ซึ่งโรคนั้นสามารถรักษาได้ด้วยสเตมเซลล์แต่เราไม่ได้เก็บไว้
เพื่อเขา	การจะรอจนเขาโตเพื่อจะเก็บจากกระแสเลือดหรือ
ไขสันหลังอาจทำาไม่ทัน	การรอรับบริจาคจากคนอ่ืนก็ยากท่ีจะได้
เพราะมีข้อมูลว่า	ร่างกายของผู้รับอาจปฏิเสธสเตมเซลล์ที่
ไม่ใช่ของตนเอง	โอกาสการเข้ากันได้ของคนในครอบครัวมี	1	ใน4
แต่หากเป็นคนนอกครอบครัวมีโอกาสแค่	1	ใน	50,000	คน
ผมกับภรรยาคิดว่าไม่คุ้มในการเสี่ยงครับ
TSL : คุณหมอมีความม่ันใจต่อบริษัทไทยสเตมไลฟ์อย่างไร?                                                                     
ดร.รัชภูมิ :	เป็นบริษัทท่ีให้บริการเก็บและรับฝากสเตมเซลล์
จากเลือดในรกและสายสะดือและจากกระแสเลือดแห่งแรก
และเป็นเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย	ผมจึงคุ้นเคยกับ
ชื่อเสียงของบริษัทฯมานาน	รวมทั้งมีผู้ที่มีชื่อเสียงหลาย
ท่านเลือกท่ีจะมาใช้บริการท่ีน่ี	มีการรับรองคุณภาพมากมาย
และสถานที่เก็บก็อยู่ในกรุงเทพฯนี่เอง	 เรียกว่าสะดวก
เวลาจะติดต่อหรือคิดถึงสเตมเซลล์ของลูกก็พาลูกมาดู
มาเยี่ยมเยียนกันได้

ข้อคิด...
นอกเหนือจากการเตรียมชื่อให้ลูก	
เตรียมฤกษ์คลอด	 เตรียมโรงพยาบาล	
เตรียมโรงเรียน	การออมทรัพย์ประกัน
ชีวิต	และอีกหลายอย่างที่เราเตรียมให้
แก้วตาดวงใจของพ่อและแม่	เหนือสิ่ง
อื่นใด	รอยยิ้มจากสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงของลูกสำาคัญท่ีสุด	ผมและภรรยา
เช่ือว่าการเก็บสเตมเซลล์จากเลือดในรก
และสายสะดือเม่ือแรกคลอดน้ีเป็นเหมือน
การเก็บความผูกพันไว้เป็นที่ระลึกว่า	
ครั้งหนึ่งลูกเคยเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
คุณแม่	ความรักจะไม่จืดจางอยู่ด้วยกัน
ไปตลอด	หากมีโชคไม่ดีเข้ามาให้ลูก
ต้องเผชิญกับโรคร้าย	ความผูกพันน้ีก็จะ
สามารถช่วยชีวิตลูกของเราได้ทันท่วงที

Something to think about… in addition to selecting the perfect 
name,	 arranging	 the	 auspicious	birth,	 choosing	 the	best	 hospital	
and	 school,	 saving	money	 on	 insurance,	 and	many	 other	 things	
we	have	to	consider	for	the	apple	of	our	eyes,	the	most	important	
thing	 is	 that	we	see	a	healthy,	smiley	 face.	My	wife	and	 I	believe	
that	 collecting	 cord	 blood	 in	 newborns	 expresses	 a	momentous	
emotional	 tie.	 It	 reminds	 us	 that	 once,	 the	 child	 and	 its	 mother	
were	one,	and	that	the	love	for	each	other	will	always	be	there.	If,	
for	 some	 reason,	misfortune	 came	 and	 our	 child	 faced	 a	 deadly	
disease,	this	bond	would	be	a	life	savior	in	the	nick	of	time.

Dr. Ratchapoom Paosathianpan 
is	 an	 orthodontist,	 owner	 of	
several	dental	centers	and		clinics,
a	 lawyer,	and	an	executive	of
Phupetch	 Resort	 in	 Pakchong,	
Nakhon Ratchasima. He is 
also	 a	 “Pregnancy	 &	 Baby”	
columnist for Lisa and other 
renowned magazines. Pilailuck 
Sanpanyakaroon is a business 
woman,	 proprietor	 of	 several	
housing developments as the 
Siam	Cement	Group,	owner	of
Boonchai Construction  Materials
in	Pakchong,	Nakhon	Ratchasima,
and also a conciliator at Seekiew 
provincial court.

Interview with ThaiStemLife’s VIP Customer
Dr. Rachaphum Phaostathienphan



2322
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Where to go for celebration
Songkran festival this year
สงกรานต์ปีนี้ไปเที่ยวไหนดี
ประเพณีสงกรานต์	หรือเทศกาลปีใหม่ตามประเพณีไทยดั้งเดิม	จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่	13-15	เมษายนของทุกปี	เป็นช่วงที่โรงเรียนของเด็กๆ	ก็ปิดเทอม	และยังเป็น
เวลาที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกด้วย	ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มีแต่เฉพาะกิจกรรมสาดน้ำา	ปะแป้งอย่างที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกัน
แต่ยังเต็มไปด้วยประเพณีดีงามมากมาย	ที่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมไทย

กิจกรรมวันสงกรานต์ท่ีสืบทอดเป็นประเพณีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	มีต้ังแต่การทำาบุญตักบาตรรับศักราชใหม่ในวันเถลิงศก	ตรงกับวันท่ี	15	เมษายน	และสรงน้ำา
พระพุทธรูปที่วัดและที่บ้าน	ช่วงบ่ายเป็นเวลาสำาคัญในการแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่	โดยลูกหลานจะเดินสายรดน้ำาขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ	ด้วย
ดอกไม้,	ธูปเทียน,	ผ้าใหม่,	หมากพลู,	ส้มป่อย	และน้ำาอบ

ขณะเดียวกันทั่วทุกภาคของประเทศ	ยังมีการจัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างคึกคักและได้เตรียมจัดกิจกรรมดีๆ	น่าเที่ยวไว้มากมายนับไม่ถ้วนเพื่อต้อนรับปี
ใหม่ไทย	

เที่ยวสงกรานต์ภาคกลาง :
เฉพาะในกรุงเทพฯ	 ไฮไลต์เด่นๆ	 ประจำาเทศกาล	 ได้แก่	 กิจกรรมไหว้พระขอพร	 9	 พระ
อารามหลวงบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์	ต้ังแต่วัดพระแก้ว,	วัดโพธ์ิ,	วัดสุทัศนฯ,	วัดสระเกศ,
วัดบวรฯ,	วัดชนะสงคราม,	วัดระฆังฯ,	วัดอรุณฯ	หรือวัดแจ้ง	ไปจนถึงวัดกัลยาณมิตร	
	 กิจกรรมรณรงค์แต่งไทยเล่นน้ำาสงกรานต์แบบวิถีไทย	บริเวณถนนข้าวสาร	จะเร่ิมต้ังแต่
วันที่	4-12	เมษายน	เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำาสงกรานต์อย่างถูกวิธี	การปิดถนน
ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างเอิกเกริก	ต้ังแต่สนามหลวง,	สวนสันติชัยปราการ,	ถนนวิสุทธิ
กษัตริย์ไปถึงถนนข้าวสาร	จะเริ่มตั้งแต่วันที่	11-13	เมษายน
	 กิจกรรมสงกรานต์พระประแดง	 จ.สมุทรปราการ	 จะถูกจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำาเภอพระประแดง	ในช่วงระหว่างวันที่	18-19	เมษายน
	 อยุธยา	เท่ียวถนนคนเดิน	เล่นน้ำากับช้าง	“ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า”	จะเร่ิมต้ังแต่วันท่ี	
13-15	เมษายน	ณ	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 ราชบุรี	สาดน้ำาสาดสีด้วยสมุนไพรพื้นถิ่น	จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่	13-17	เมษายน	
ณ	บริเวณถนนวรเดช	เลียบแม่น้ำาแม่กลอง	จังหวัดราชบุรี

เที่ยวสงกรานต์ภาคตะวันตก :
สงกรานต์	หรือประเพณีวันไหลพัทยา	ท่ีบริเวณชายหาด
พัทยา	ซึ่งเดิมทีจะเรียกว่า	“งานทำาบุญวันไหล”	โดย
ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ	จะมาทำาบุญร่วมกัน	ในเทศกาล
วันสงกรานต์	 โดยจะมีการนิมนต์พระทุกวัดมาประกอบ
พิธีสงฆ์	ภายในงานจะมีเร่ืองสนุกๆ	มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น
การก่อพระเจดีย์ทราย	 สรงน้ำาพระ	 รดน้ำาดำาหัวขอ
พรผู้ใหญ่	พร้อมทั้งมีขบวนแห่ที่สวยงามให้ได้ชมกัน

เที่ยวสงกรานต์ภาคอีสาน :
สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว	จังหวัดขอนแก่น	ถอดแบบ
ความสนุกมาจากถนนข้าวสาร	เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน
ท่ีถนนข้าวเหนียวน้ีจัดเป็นประจำาทุกปี	ซ่ึงปีน้ีเร่ิมต้ังแต่
25	มีนาคม	ถึง	18	เมษายน	ที่บริเวณบึงแก่นนคร
และถนนศรีจันทร์	จุดเด่นนอกเหนือจากการเล่นน้ำาแล้ว
ก็มีพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ	และประกวดธิดาดอกคูน-
เสียงแคน	และยังมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	
 สมาชิกของนิตยสาร	 TSL	 ทุกท่านจะไปเที่ยว
ไหนในวันสงกรานต์	ก็สามารถดูจากข้อมูลท่ีเรานำามา
เสนอนะคะ	 แล้วให้สมาชิกในครอบครัวช่วยกันโหวต
เสียงกัน	คิดว่าเท่ียวท่ีไหนก็คงสนุกท้ังน้ัน	ขอให้เท่ียว
กันอย่างปลอดภัยและไม่ประมาทนะคะ	 สุขสันต์
วันสงกรานต์ค่ะ

เที่ยวสงกรานต์ภาคใต้ :
สงกรานต์หาดใหญ่	จะเร่ิมข้ึนระหว่างวันท่ี	11-13	เมษายน	บริเวณส่ีแยกโอเด่ียน
ถนนเสน่หานุสรณ์,	ถนนนิพัทธ์อุทิศ	3	อำาเภอหาดใหญ่
	 สงกรานต์ที่จังหวัดภูเก็ต	 จัดขึ้นที่บริเวณลานเวทีกลางสะพานหิน	 ซึ่งแต่ละ
วันก็มีกิจกรรมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงาน	ส่วนในวันที่	12	เมษายน	
จะมีขบวนแห่สงกรานต์	รวมทั้งพิธีสมโภชพระพุทธสิหิงค์	และวันที่	13	เมษายน	
จะมีการเลี้ยงพระ	การสรงน้ำาพระพุทธรูป	การรดน้ำาขอพรผู้ใหญ่

เที่ยวสงกรานต์ภาคเหนือ :
สงกรานต์ท่ีสุโขทัย	เยือนเมืองมรดกโลก	ชม	3	ประเพณีเก่าแก่นับร้อยปี	“เบิกฟ้า
มหาประเพณีมรดกโลก”	และมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	จะมีข้ึน
ระหว่างวันที่	6-19	เมษายน
	 เชียงใหม่	สงกรานต์	ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง	คนชอบวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น่าพลาด	เพราะในตัวเมืองจะประดับประดาด้วยสีสัน
บรรยากาศการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว	จะมีการจัดงาน
ท่ัวบริเวณตัวเมือง	ไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงห์	ประตูท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่	รอบคูเมือง
เชียงใหม่	ฯลฯ	การเล่นน้ำาจากคูเมืองอายุหลายร้อยปีก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบ	
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CELEBRATION SONGKRAN FESTIVAL
IN THE WESTERN REGION
	 •	At	Pattaya,	Songkran	Festival	can	be	called	as	“Wan	Lai	
Pattaya	Tradition”	(Pattaya	Flowing	Water	Day),	originally,	this	
day	was	called	“Ngarn	Tham	Boon	Wan	Lai”	 (Flowing	Water	
and	Making	Merit	Day),	and	all	the	villagers	would	come	from	
their	villages	to	make	a	merit	together	during	Songkran	Festival,	
the monks from many temples would be invited to gather in 
one place. There will be plenty of fun fairs and joyful activities 
for people who participate this festival such as building a sand 
pagoda,	 pouring	 water	 to	 the	 monks	 and	 Buddha	 images,	
pouring water to the senior people and beautiful parades. 

CELEBRATION SONGKRAN FESTIVAL
IN THE NORTHERN REGION
	 •	 Songkran	 Festival	 at	 Sukhothai	 province,	 the	 province	
will encourage all the tourists to visit its world heritage sites 
during	April	6-9;	in	this	festival,	the	tourists	will	be	able	to	see	
hundred years old traditional activities under the campaign 
“Berk	Faa	Maha	Prapheni	Moradoklok”	 (Open	the	sky	of	 the	
great	world	heritage	traditions).	There	will	be	products’	expo	
from the lower northern region’s provinces in this festival as 
well.  
	 •	 Songkran	 Festival	 in	 Chiang	 Mai	 or	 traditional	 city’s	
New Year is perfect for anyone who has a passion in the 
unique	Northern	Culture	and	Tradition.	Chiang	Mai	city	will	be	
decorated and ornamented in colorful atmosphere showcasing 
the	mixture	between	the	past	and	the	present	of	Chiang	Mai.	
The festive areas will cover all areas of the city including Wat 
Phra	Singh,	Tha	Phae	Gate,	and	around	Chiang	Mai’s	moats,	
etc.    

CELEBRATION SONGKRAN FESTIVAL
IN THE ISAN REGION
	 •	 The	 most	 popular	 place	 to	 celebrate	
Songkran Festival in Isan will be at Khao Niao 
(Sticky Rice) Road of Khon Kaen province; 
actually activities in this road are imitating 
celebrations	 from	 Khao	 Sarn	 Road.	 Annually,	
the	 province	 will	 organize	 Dok	 Khun	 –	 Siang	
Khaen Festival at Khao Niao Road which will 
be commenced from April 8th	–15	around	Kaen	
Nakhorn Lake up to Sri Chan Road. Highlight 
of this festival besides throwing water to each 
other,	will	be	 the	ceremony	of	pouring	water	 to	
the	seniors,	Beauty	contest	of	Dok	Khun	–	Siang	
Khaen Festival including with booths to sell local 
products.    

CELEBRATION SONGKRAN FESTIVAL
IN THE SOUTHERN REGION
	 •	 Songkran	 Festival	 at	 Hat	 Yai,	 Songkhla	 province	 will	
commence on April 11-13; the festival will be organized at 
Odeon	Intersection,	Sanehanusorn	Road,	and	Niphat	Uthit	3	
Road.
	 •	Songkran	Festival	at	Phuket	province	will	be	organized	
around	the	central	stage	of	Saphanhin.	Each	day,	there	will	be	
many activities to encourage all the tourists to join the festival. 
In	 April	 12,	 there	 will	 be	 a	 Parade	 to	 celebrate	 Songkran	
Festival along with celebrating Phra Buddha Sihingh. In April 
13,	 the	activities	will	 include	making	merit,	 pouring	water	 to	
the	Buddha	images,	and	pouring	water	to	the	senior	people.	
 We hope that all the above information will enable you to 
decide which will be the best choice for you and your families 
to go to celebrate the Songkran Festival this year. Wherever 
you	go,	we	wish	 you	 a	 nice	 and	 safe	 trip.	Happy	Songkran	
Day! 

News & Activities

Where to go for Songkran this year?!

The	Songkran	 tradition	 is	 the	 celebration	 of	 the	 traditional	 Thai	New	Year,	 usually	
between	 April	 13-15,	 every	 year.	 Normally,	 schools	 and	 educational	 institutes	 will	
have already closed for some time and students will be free. This is the moment for 
family	 reunions	and	celebrating	 the	 festival	 together.	During	 the	Songkran	Festival,	
it’s not only water throwing activities but there will be a lot of traditional activities to 
promote love and happy feelings among Thai families also.
 The traditional activities to celebrate the Songkran Festival that Thai people have 
been practicing for years start by making merit at the temple on April 15th and pouring 
water to the monks as well as pouring water to the Buddha images at home. In the 
afternoon,	 each	 house	will	 arrange	 the	 pouring	water	 ceremony	 to	 the	 seniors	 in	
the	house	to	express	gratitude.	In	the	ceremony,	the	younger	members	will	prepare	
flowers,	 incent,	 candles,	 new	 clothes,	 betel	 nut	 and	 fragrance	 to	 present	 to	 the	
seniors. 
	 During	Songkran	Festival,	there	will	be	nationwide	celebrations;	each	province	will	
prepare various activities to attract tourists to visit their provinces to welcome Thai 
Traditional New Year there. 

CELEBRATION SONGKRAN FESTIVAL
IN THE CENTRAL REGION
	 •	 Highlight	 for	 Bangkok	 areas:	main	 activities	will	 be	making	
merit	 at	 9	 Royal	 temples	 around	 Rattanakosin	 Island	 from	 Wat	
Phrakaew,	Wat	Pho,	Wat	Suthas,	Wat	Sra	kes,	Wat	Boworn,	Wat	
Chanasongkram,	Wat	Rakhung,	Wat	Arun	and	Wat	Kalayanamitr.	
	 •	Traditional	Thai	dressing	and	celebrating	the	Songkran	Festival	
in the traditional way will be organized around Khao Sarn Road 
during	April	4-12	in	order	to	encourage	foreign	tourists	to	celebrate	
in an authentic way. During the Songkran Festival (from April 11-13) 
the Bangkok Metropolitan will close certain roads from Sanamluang 
to Suan Santichaiprakarn to Visutthikasat Road and up to Kaosarn 
Road to enable celebrations. 
	 The	 Songkran	 Festival	 activities	 at	 Phra	 Pradaeng,	 Samut	
Prakarn	will	be	arranged	 in	 front	of	Phra	Pradaeng	District	Office	
during	April	18-19.	
	 •	Songkran	Festival	 at	Ayutthaya	province,	 here	 the	province	
will organize walking street activities and throwing water with the 
elephants	under	the	name	of	“Traditional	Songkran	Festival	of	the	
Ancient	City”	during	13-15	April,	2012	at	Ayutthaya	Historical	Park.	
	 •	Ratchaburi	organizes	throwing	water	colored	with	herbs,	in	its	
province	during	April	 13-17	around	Woradetch	Road,	along	Mae	
Klong River. 



26 27

Cool & Chic Stuffs Guide

นาฬิกา

Toy Watch
นาฬิกาสุดชิคสำาหรับสาวๆ	 สปอร์ตตี้เกิร์ลค่ะ	 หน้าปัดทำาด้วยพลาสเทอรามิค															
โซโล่	เทมโพ	(Solo	Tempo)	ขนาด	43	มิลลิเมตร	และ	38	มิลลิเมตร	สายข้อ
มือเป็นซิลิโคนเย็บตะเข็บ	ให้ความรู้สึกเหมือนงานแฮนด์เมด	พร้อมหน้าปัดบอก
เวลาเป็นวินาที	มีสองสีให้เลือก	ดำาล้วนและสีเทา	ให้ความรู้สึกคลาสสิคดีค่ะ

ท่ีแขวนของ

Hand Hook
เพิ่มฟังก์ชั่นความเก๋ไก๋ของที่แขวนแนวใหม่	ดีไซน์เป็นรูปมือ
มีหลากหลายสีสัน	 จะแขวนของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้ทั้ง
นั้น	แล้วบ้านคุณจะมีสีสันขึ้นอีกเยอะค่ะ

วงล้อแห่งการเรียนรู้คือแนวคิดของชั้นนี้	 ชั้นนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 4	 ฟุต	
ความหนา	1	ฟุต	ผลิตจากโพลีโพพิลีน	หน่ึงช่องสามารถใส่หนังสือหนาได้	1	เล่ม
มีความคงทนแข็งแรงและมีการออกแบบโดยควบคุมความสมดุลของชั้นขณะวาง
มาเรียบร้อย	ไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาเรื่องศูนย์ถ่วงค่ะ

Mademoiselle Filou
โคมไฟแมลงไอเดียเจ๋ง	Mademoiselle	Filou	ตัวโคมไฟเป็นตัวแมลงโลหะ	ปีกทำา
จากผ้าทนความร้อน	ตาทำาจากตะแกรงที่กรองชาทำาให้ได้แสงกระจายออกในมุม
ที่แตกต่าง	ส่วนหัวบรรจุหลอดไฟ	ติดได้ทั้งบนเพดาน	ผนัง	และบนโต๊ะ	สามารถ
ติดได้ครั้งละหลายๆ	ตัวในเวลาเดียว
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ช้ันหนังสือกล้ิงได้

Rolling Bookshelves

05
เก้าอ้ีแบบ

Multifunction
ทุกวันนี้คำาว่า	 2	 in	1	มีความหมายมากค่ะ	 เพราะคนเรา
ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น	ถ้ามีสิ่งของหนึ่งชิ้น	แต่
มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบจะเป็นที่นิยมมาก	อย่างเช่นเก้าอี้
ตัวนี้ค่ะ	เก้าอี้บันได	ที่นั่งได้	 เป็นบันไดก็ได้	และยังสามารถ
วางของได้ด้วย	อย่างนี้ต้องเรียกว่า	3	in	1	ถึงจะถูกค่ะ

04

News & Activities

THAILAND	BABY	&	KIDS	BEST	BUY	ครั้งที่	12
วางแผนสุขภาพต้อนรับปีมังกร	–	บริษัท	ไทย	สเตมไลฟ์	จำากัด	พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ	
มาให้บริการคำาแนะนำาเกี่ยวกับประโยชน์ในการเก็บสเตมเซลล์	 แก่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ผู้ห่วงใย
และใส่ใจในการวางแผนสุขภาพสำาหรับลูกน้อย	ในงาน	Thailand	Baby	&	Kids	Best	Buy
ครั้งที่	 12	 ณ.	 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ชั้น	 2	 โซนซี	 บูธ	 9-10N	 ระหว่างวันที่	 26-29	
มกราคม	2555

The 12th THAILAND BABY & KIDS BEST BUY                                                                                                       
Health Planning for the Year of the Dragon - THAI StemLife and its professional 
consultant team participated at the 12th Thailand Baby & Kids Best Buy Fair 
to	 provide	 much	 needed	 information	 on	 the	 benefits	 of	 cord	 blood	 stem	 cell	
collection	to	the	interested	parents	during	January	26	-	29,	2012	at	Queen	Sirikit	
Convention	Center,	Booth	9-10N.

JANUARy

งานประชุมสูตินารีแพทย์	ว่าด้วยเรื่อง	“ความสำาคัญของการเก็บสเตมเซลล์”	โดยความร่วมมือ
ระหว่าง	 โรงพยาบาลพญาไท	1	 ร่วมกับ	 ไทย	สเตมไลฟ์	 จัดข้ึนท่ี	 รพ.	พญาไท	1	ณ.วันที่	 27	
กุมภาพันธ์	2555

“The	importance	of	Cord	Blood	Stem	Cell	Collection",	was	the	title	of	a	 lecture	
given by Dr. Juthatip of THAI StemLife for the Obstetricians of Phyathai 1 Hospital 
on	February	27,	2012.

FEBRUARy
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          Toy Watch
Chic	wrist	watch	for	sporty	gals,	the	dial	face	made	from	plasteramic	
Solo	Tempo;	size	43	x	38	mm.	The	wristband	made	 from	silicon	
and seaming like a handicraft work. There are 2 classical colors for 
selection; those are grey and black. 

Hand Hook
A new style of hook hanging designed as a hand. 
There	are	many	colors	 to	choose	between,	 you	
can hang both small and big things on them. 

The	concept	of	this	stuff	comes	from	the	wheel	of	knowledge,	it	made	from	Polypropylene.	Strong	and	durable.	Designed	
for	balance,	while	placing	the	books	on	it.	

Mademoiselle 
Filou
Mademoiselle Filou is a cool idea and creative 
design of a lamp inspired the form of bugs. The 
body of the bug lamp is made from steel; the 
wings	 are	 made	 from	 heat-resistant	 fabric,	 the	
eyes	made	from	tea	filter	so	it	can	diffuse	the	light	
to	different	angles.	On	the	top	part,	a	tube	can	be	
found. You can put this lamp anywhere in your 
house,	the	ceiling,	the	wall	or	on	a	table.	You	can	
even use several in one time! 
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03
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Rolling 
Bookshelves

05

Multifunction
Multifunction=	many	uses!	Is	it	a	chair,	or	a	ladder?	Or	a	bookshelf?	
Three in one!  
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About Privileges

Privileges for the MEMBERS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย สเตมไลฟ์

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้ายเล่มของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	
เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับการชำาระเงิน

ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

Rules & Regulations

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

Privileges for each participating shop as follows: 

Discount 1,000 Baht
For all Spa Package Value 2,000 Baht up.
From Mar 1 – Dec 31, 2012
For more details, Reservation required please 
contact Reservations Center: Bangkok 02-262-
2122, Chiangmai 053-920111, Pattaya 038-364070 
and Phuket 076-337777

พิเศษ ส่วนลด 1,000 บาท
สำาหรับสปาแพ็คเก็จที่มีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป 
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กรุงเทพฯ 02-262-2122, เชียงใหม่ 053-920111,
พัทยา 038-364070 และ ภูเก็ต 076-337777
www.oasisspa.net E-mail: cs@oasisspa.net

Receive 15 % for food only
From Mar 1 - Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 0-2209-8888
 
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร 
1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอี่นได้
2.ยกเว้นบุฟเฟต์ติ่มซำา,วันนักขัตฤกษ์และเทศกาล
  ที่ทางโรงแรมกำาหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2209-8888

Lok WAH HIn ReSTAuRAnT
ลกหว่าฮิ่น

Free 2 Baby Signs classes
value of 2,000 B
From Today – June 31, 2012 
For more information, please call
Tel:  0-2762-7890 

เข้าเรียน Baby Signs 2 คลาสฟรี! 
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มิถุนายน 2555
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2762-7890 

GyMBoRee
Growing young minds around  the world
การละเล่น & ดนตรี ปลูกฝังจิตใจให้เด็กๆท่ัวโลก

Special! Superior room at
THB 1,800 net only 
Per room/night including ABF for 2 persons
From Mar 1 - Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 053-275-300

พิเศษ
1.พิเศษห้องพัก Superior Room ราคา 1,800 บาท
ถ้วนต่อห้องต่อคืนรวมอาหารเช้าสำาหรับ2ท่าน
2.ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร เมนู a-la-carte
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอี่นได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 053-275-300
www.holidayinn.com/chiangmai
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About Privileges

Privileges for the MEMBERS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย สเตมไลฟ์
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Receive 15 % for food only
From Mar 1 - Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 0-2209-8888
 
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร 
1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอี่นได้
2.ยกเว้นบุฟเฟต์ติ่มซำา,วันนักขัตฤกษ์และเทศกาล
  ที่ทางโรงแรมกำาหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2209-8888

Lok WAH HIn ReSTAuRAnT
ลกหว่าฮิ่น

Free 2 Baby Signs classes
value of 2,000 B
From Today – June 31, 2012 
For more information, please call
Tel:  0-2762-7890 

เข้าเรียน Baby Signs 2 คลาสฟรี! 
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มิถุนายน 2555
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2762-7890

GyMBoRee
Growing young minds around  the world
การละเล่น & ดนตรี ปลูกฝังจิตใจให้เด็กๆท่ัวโลก

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้ายเล่มของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	
เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับการชำาระเงิน

ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

NutriFitGeneInsightTM

 
¤ÓµÍºÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸ÕµÒÁáºº©ºÑº¢Í§µÑÇ¤Ø³

ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·Õ่Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹ÍÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ NutriFitGeneInsightTM ä´Œ·Õ่âÃ§¾ÂÒºÒÅáÅÐ¤ÅÔ¹Ô¡ªÑ้¹¹Ó·Ñ่Çä»
บริษัท ไทย สเตมไลฟ จำกัด เลขที ่5/3 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : 0-2655-5757,  Fax : 0-2655-5756  E-mail : info@thaistemlife.co.th 
Website : www.thaistemlife.co.th   Hotline : 086 340 9600

¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹Ê¹ã¨áÅÐË‹Ç§ãÂã¹¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÁÒ¡¢Ö้¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ·Õ่´Õµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ
ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂáÅÐ¾ÂÒÂÒÁËÒ ÇÔµÒÁÔ¹áÅÐÍÒËÒÃàÊÃÔÁµ‹Ò§æ ÁÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹à¾×่Íª‹ÇÂãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õ่´Õ¢Ö้¹ »˜¨¨ÑÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇàËÅ‹Ò¹Õ้ÍÒ¨¨ÐäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í
µ‹Í¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÍÕ¡µ‹Íä»áÅŒÇ à¾ÃÒÐ¤§¨Ð´Õ¶ŒÒàÃÒÃÙŒÇ‹ÒÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ¢Ò´ÊÒÃÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·äË¹ àÃÒ¤ÇÃ¨ÐºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃÍÂ‹Ò§äÃãËŒàËÁÒÐ¡Ñº
Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ áÅÐàÃÒ¤ÇÃ¨ÐºÃÔâÀ¤ÇÔµÒÁÔ¹»ÃÐàÀ·äË¹·Õ่¨Ðª‹ÇÂ»ÃÑº¤ÇÒÁÊÁ´ØÅÂ�ãËŒ¡ÑºÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ ÏÅÏ ¤ÓµÍºàËÅ‹Ò¹Õ้ÁÕÍÂÙ‹ã¹
NutriFitGeneInsightTM ¤ÓµÍº¢Í§¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸ÕµÒÁáºº©ºÑº¢Í§µÑÇ¤Ø³

NutriFitGeneInsight™ เปนการตรวจรหัสพันธุกรรมจากน้ำลายท่ีครอบคลุม
ท่ีสุดเพ่ือบอกขอมูลเบ้ืองลึกทางดานโภชนาการ  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และการเลือกอาหารและออกกำลังกายที่เกี่ยวของกับการรักษาสมดุลของ
ระบบการเผาผลาญสารอาหาร ที่จะทำใหคุณสามารถเลือกวิธีและระดับ
การออกกำลังกายดวยตัวคุณเอง ตลอดจนแกไขภาวะบกพรองทางโภชนาการ
การขาดวิตามิน ของคุณไดอยางถูกวิธี 

เทาน้ันยังไมพอ NutriFitGeneInsight™ ยังสามารถชวยคุณในการลดน้ำหนักอีกดวย 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการลดน้ำหนักโดยท่ัวไปแลว การรับประทานอาหาร
ใหเหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรมจะทำใหคุณสามารถลดน้ำหนักไดมากกวา
บุคคลท่ัวไปท่ีไมทราบการรับประทานอาหารดวยวิธีน้ีถึง 3 เทา น่ีเปนอีกหน่ึง
ของวิวัฒนาการทางการแพทยที่สามารถถชวยใหคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง 
ในการตรวจน้ัน จะใชน้ำลายเพียง 2 cc. เทาน้ัน ดังน้ัน NutriFitGeneInsight™ 
จึงเปนวิธีที่งายและสะดวกที่สุดในการตรวจหารหัสพันธุกรรม 

การตรวจ NutriFitGeneInsight™ นั้นไดมีการรับรองความถูกตองแมนยำ
มากกวา 99 % การทดสอบท้ังหมดผานการรับรอง และการตรวจภายในหอง
ปฏิบัติการที่ไดรับมาตรฐานจาก CLIA ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
จากท่ัวทุกมุมโลก จึงทำใหผลการตรวจท่ีไดมีความแมนยำสูง และการตรวจ
NutriFitGeneInsight™ ทำเพียงคร้ังเดียวเทาน้ันเพราะไมวาคุณจะมีอายุเทาไหร 
ผลลัพททางพันธุกรรมก็จะออกมาเหมือนเดิม โดยจะทำใหคุณมีแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิต

คุณมีพันธุกรรมท่ีเหมาะกับการออกกำลังแบบนานๆ เชน การเดิน
ระยะไกล การวิ่ง หรือขี่จักรยาน การออกกำลังกายประเภทที่
เพ่ิมความแข็งแกรง เชน การยกน้ำหนัก อาจไมคอยไดประโยชน

คุณอาจมีแนวโนมท่ีจะไดรับบาดเจ็บเสนเอ็นรอยหวายมากกวา 
เม่ือเทียบกับคนอ่ืนๆใหแนใจวาคุณไดยืดกลามเน้ือและวอรมอัพ
อยางเหมาะสมกอนที่จะออกกำลังกาย

เน่ืองจากพันธุกรรมของคุณการออกกำลังกายอาจไดรับประโยชน
กับการสูญเสียไขมันในรางกายโดยเฉลี่ยสูงกวาคนอื่น

การออกกำลังกายอาจเปนประโยชนเน่ืองดวยจะชวยเพ่ิมไขมันดี
(HDL)

*ตัวอยางผลการออกกำลังกาย

•

•

•

•

ออกกำลังกาย

อาหารที่มีอัตราสวนที่สมดุลย
ทั้งคารโบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน

ÍÒËÒÃÊÁ´ØÅÂ�

เนื้อแดง
ผักที่มีกากใยสูง

ธัญพืช
ไขมันที่ดีตอสุขภาพ

ÍÒËÒÃä¢ÁÑ¹µ่Ó

ผักที่มีแปงนอย
โปรตีนคุณภาพดี

ไขมันที่ดีตอสุขภาพ

¼ÅÅÑ¾¸�¢Í§¤Ø³
ÍÒËÒÃ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµµ่Ó

ปลา
ไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว

ผักที่มีกากใยสูง
อาหารที่น้ำตาลต่ำ

ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว

ÍÒËÒÃàÁ´ÔàµÍÃ�àÃà¹ÕÂ¹

Rules & Regulations

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

Privileges for each participating shop as follows: 

Special! Superior room at
THB 1,800 net only 
Per room/night including ABF for 2 persons
From Mar 1 - Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 053-275-300

พิเศษ
1.พิเศษห้องพัก Superior Room ราคา 1,800 บาท
ถ้วนต่อห้องต่อคืนรวมอาหารเช้าสำาหรับ2ท่าน
2.ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร เมนู a-la-carte
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอี่นได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 053-275-300
www.holidayinn.com/chiangmai

Discount 1,000 Baht
For all Spa Package Value 2,000 Baht up.
From Mar 1 – Dec 31, 2012
For more details, Reservation required please 
contact Reservations Center: Bangkok 02-262-
2122, Chiangmai 053-920111, Pattaya 038-364070 
and Phuket 076-337777

พิเศษ ส่วนลด 1,000 บาท
สำาหรับสปาแพ็คเก็จที่มีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป 
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-31 ธ.ค.55
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กรุงเทพฯ 02-262-2122, เชียงใหม่ 053-920111,
พัทยา 038-364070 และ ภูเก็ต 076-337777
www.oasisspa.net E-mail: cs@oasisspa.net




