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	 เราล้วนคุ้นเคยกับเรื่องราวในพระราชกรณียกิจต่างๆ	ในพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งล้วนแต่เป็นพระราช 

กรณียกิจและพระราชดำาริของพระองค์	 ในบทบาทขององค์พระประมุข 

ของครอบครัวขนาดใหญ่ที่เรียกขานกันว่า	 “ประเทศไทย”	 แต่น้อยคน 

นักจะได้ทราบถึงเร่ืองราวอันน่าประทับใจของพระองค์ท่านในบทบาท 

ของ	 “พ่อ”	 แห่งราชสกุลมหิดล	 ในโอกาสน้ีเราจึงขอรวบรวบเร่ืองราว 

อันน่าประทับใจ	 8	 เรื่องเล่า	 “รักของพ่อ แห่งครอบครัวมหิดล” 

ที่กล่าวถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง	 ๔	 อีกทั้งพระฉายาที่

ในหลวง	ทรงใช้เรียก	พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง	๔	พระองค์

	 เฟซบุ๊กเพจ	Play	Academy	ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มาจากการ

ค้นคว้าในหนังสือ	และบทพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า..

ตุ๊กตาองค์น้อยของพ่อ
	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 เมื่อเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ต้องเสด็จฯกลับไปทรง

ศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่นานหลังจากนั้น	ชาวไทยก็ได้

ปลื้มปีติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถทรง

พระครรภ์	 และทรงคลอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ 

วัฒนาพรรณวดี	 ในตอนเช้าของวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๔๙๔	 โดย

พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้เสด็จฯไปเฝ้า	 และประทับที่คลินิก

มงต์ซัวซีด้วยพระองค์เองตั้งแต่ตอนบ่ายของวันที่	 ๔	 เมษายน	 เมื่อ 

ทูลกระหม่อมแข็งแรงดีแล้วก็กลับมาอยู่ที่พระตำาหนักวิลล่าวัฒนา	

จากบทสัมภาษณ์	 “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”	 ของท่าน 

ผู้หญิงพึงจิตต์	ศุภมิตร	คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ	 ได้กล่าวว่า	 “ในหลวงทรงทำ�ของเล่น ว�ดภ�พ 

แต่งห้องด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงทำ�ของให้พระธิด�เยอะแยะเลย 

ในห้องทรงก�รช่�งที่อยู่ใต้ดินของบ้�น ท่�นจะเสด็จลงไปทรงง�น

ตอนกล�งคืน ทรงทำ�เป็นตู้เล็กๆ…ทำ�ของเล่น แล้วผนังในห้องทูล

กระหม่อม ท่�นก็ทรงติดกระด�ษสีฟ้�อ่อน ว�ดเป็นน�งฟ้� ผีเสื้อ 

ดอกไม้เอง…ทำ�เหมือนวอลล์เปเปอร์เลยค่ะ”

	 นอกจากนี ้		ทั ้งสองพระองค์ยังทรงตั ้งพระนามเล่นของทูล 

กระหม่อมว่า	 “เป้”	 ซึ่งเป็นคำามาจากภาษาฝรั่งเศสว่า	 “La poupe’e” 

อ่านว่า	 ลา	 ปูเป้	 แปลว่า	 ตุ๊กตา	 ทูลกระหม่อมทรงเป็นตุ๊กตาของ

ทูลกระหม่อมพ่อ	 สมเด็จแม่และราชสกุลอย่างแท้จริง	 เห็นได้จาก 

พระนามที่มีที่มาจากพระนาม	 และนามของพระประยูรญาติหลาย 

พระองค์	 ได้แก่	 สร้อยพระนาม	 “สิริ”	 มาจากพระนามาภิไธย

ของ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 สร้อยพระนาม	

“วัฒนา”	 มาจากพระนามาภิไธยของ	 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม 

ราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 (สว่างวัฒนา)	 ซึ่งเป็นสมเด็จพระ

อัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 พระนาม	

“อุบลรัตน์”	มาจากนามของ	หม่อมหลวงบัว	กิติยากร	พระอัยกีของ

พระองค์

ลูกชายของพ่อ
	 ลาวัณย์	 โชตามระ	 ได้เล่าถึงในหนังสือ	 “สี่เจ้าฟ้า”	 เกี่ยวกับการ

อบรมเลี้ยงดูสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร)	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว	รัชกาลที่	9	และ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ไว้ว่า	 “เมื่อเสด็จกลับจ�กโรงเรียนแล้ว ก่อนจะเสด็จเข้�บรรทม

ตอนหัวค่ำ� ทูลกระหม่อมฟ้�ช�ยจะต้องเข้�เฝ้�ฯ พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เพื่อรับ

พระบรมร�โชว�ท และทรงสวดมนต์ก่อน”

	 นอกจากนั้น	 ยังทรงเน้นเรื่องวินัยในชีวิตประจำาวันเป็นอย่างยิ่ง	

ทรงเคยตกลงวินัยใดไว้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชินีนาถ	 ทรงอนุญาตให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทอด

พระเนตรโทรทัศน์ได้เฉพาะวันหยุดเรียน	 และถ้าบรรทมน้อยกว่า	 9	

ชั่วโมง	 ก็จะไม่ได้ทอดพระเนตร	 เช่น	 คืนวันพฤหัสบดี	 หรือวันเสาร์

ตอนเย็นจะต้องบรรทมเร็วมาก	 และเวลาดูโทรทัศน์ต้องไม่ใช่การ

นั่งดูเฉยๆในพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์จะต้องมีสมุด	

ดินสอ	ดินน้ำามัน	หรืองานเล็กๆใดๆใกล้พระหัตถ์เสมอ	เพราะ	โปรด

ให้ทรงขยัน	ไม่ให้เกียจคร้านนิ่งเฉย	โปรดให้ทรงหางานทำาไว้เสมอแม้

จะเป็นงานเล็กน้อยก็ตาม

	 ตอนเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 9	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 มี 

พระราชประสงค์ให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์เสด็จออกกลางแจ้งเพื่อ

ให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้มากที่สุด	 และให้ออกพระกำาลัง	 เช่น	

ทรงฟุตบอลหรือว่ายน้ำาจนถึงเวลาเสวย	

	 ถ้าเป็นวันว่าง	 ไม่มีแขกพิเศษมาเฝ้าฯ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทูลกระหม่อมฟ้า

ชาย	 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร) 

และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ	 ก็จะได้ทรงร่วมเสวยพระกระยาหาร 

กลางวัน	กับทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่

สลาตันของพ่อ
	 ครั้งทรงเป็นทารกน้อย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี	 ไม่โปรดบรรทม	 และบรรทมยากเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะทรง

ต้องเสวยพระเกษียรธารา	 (น้ำานม)	 ของสมเด็จแม่	 ไม่สามารถเสวย

นมผงได้เลย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	9	 ทรงเข้ามา

ช่วยกล่อมให้บรรทม	พระองค์จะทรงอุ้มสมเด็จพระเทพฯ	 ไว้ในอ้อม

พระกรข้างหนึ่ง	 อีกข้างหนึ่งทรงอิเล็คโทนเพลงพระราชนิพนธ์	Lulla-

by	ซึ่งจัดอยู่ในหมู่เพลงกล่อมนอน	แล้วทูลกระหม่อมน้อยก็ทรงหลับ

ไปในที่สุด	 เหตุการณ์นี้แสดงถึงความใส่พระราชหฤทัยแก่พระราช 

ธิดาองค์น้อย	 และแบ่งเบาภาระของสมเด็จพระราชินีเป็นอย่างยิ่ง	

“สลาตัน”	 เป็นพระฉายาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 9	

พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพฯ	เพราะพระองค์ทรงว่ิงเร็วและซนมาก

ลูกสาวคนเล็กของ ็พ่อิ
	 ศ.ดร.	วรภัทร	โตธนะเกษม	ได้เล่าไว้ในบทความเรื่อง	“วันนั้น…

ทรงเรียกพระองค์เองว่า พ่อ”	 โดยกล่าวว่า	 “คว�มทรงจำ�ของผม 

ก็คือวันนั้น พระองค์ทรงดนตรีให้พวกเร�ซึ่งเป็นนักศึกษ�ธรรมด�ๆ 

เป็นพสกนิกรธรรมด�ๆ ของพระองค์ได้รับฟังอย่�งเป็นกันเอง และ

สนทน�กับพวกเร�ด้วยภ�ษ�ธรรมด�ที่สุด และแทรกด้วยพระ

อ�รมณ์ขันเป็นระยะๆ บ�งครั้งยังทรงหยอกล้อสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 

พระบรมร�ชินีน�ถ และพระร�ชโอรส พระร�ชธิด�ด้วย”

 “ในเวล�นั้น สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอเจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์วลัยลักษณ์ฯ 

อัครร�ชกุม�รียังทรงพระเย�ว์ม�กทรงโอบกอดสมเด็จพระร�ชินีเป็น

ครั้งคร�ว แต่ช่วงหนึ่งของก�รแสดง พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 

ได้ทรงตรัสให้ออกไปเล่นเปียโนให้นักศึกษ�ฟัง ทูลกระหม่อมฟ้�หญิง

จุฬ�ภรณ์ทรงขวยเขิน และมีท่�ทีลังเลที่จะเสด็จไปกล�งเวที ในที่สุด

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ก็ทรงตรัสด้วยคว�มเอ็นดูว่� “นี่พ่อ

สั่งนะ…” เรียกเสียงหัวเร�ะของพวกเร�ได้ทั้งหอประชุม”

	 พระสุรเสียงที่พระองค์ทรงเรียกแทนพระองค์เองว่า	 “พ่อ”	 นั้น	

คือ	 พ่อของครอบครัวมหิดลของพระองค์เองจริงๆ	 ความอบอุ่นยัง

คงอยู่ในใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นอย่างไม่เสื่อมคลาย

ดวลซุปผักโขม
	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ		อัครราช 

กุมารี	 ไม่ทรงเสวยผักมาตั้งแต่เล็ก	 เมื่อหลายปีก่อนได้ทรงเสด็จฯ 

ขึ้นเฝ้าพระอาการของทูลกระหม่อมพ่อ	 ณ	 โรงพยาบาลศิริราชก็มี 

เกร็ดสนุกๆ	 แต่แฝงด้วยจิตวิทยาของพ่อในการส่งเสริมให้ลูกกินผัก 

มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบ	โดยเหตุการณ์นี้นั้น	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ	ได้พระราชทานสัมภาษณ์ว่า	 “ตัวข้�พเจ้� 

นี่เองขึ้นไปเฝ้�พระอ�ก�ร บ�งครั้งขึ้นไปเฝ้�ตอนเสวยข้�วท่�นก็ทรง 

ท้�บอก “มาดวลกันไหม” ท่�นรู้ว่�ข้�พเจ้�ตั้งแต่เล็กม�แล้วกินผัก 

ไม่เป็น	 ไม่กินผัก	 แล้วท่านก็บอกว่า	 “วันนี้มีซุปผักโขม ม�ดวลกัน

ไหม”	 ก็เลยทูลท่านบอกว่า	 “ดวลก็ดวล คือว่�รับประท�นถว�ยพ่อ

องค์เดียวนะ เพร�ะกับคนอื่น แหม จะให้กล้ำ�กลืนท�นซุปผักนี้ก็คง

แย่เหมือนกัน แต่วันนั้นก็ได้ท�นซุปผักถว�ยท่�นไป ๑ ช�ม ท่�นก็

เสวยซุปผักเหมือนกัน ๑ ช�ม”

	 ต้องไม่ลืมว่า	ท่ีในหลวงทรงเป็นพ่อท่ีอบอุ่นได้มากถึงเพียงน้ี	เพราะ 

ทรงได้รับความรัก	ความอบอุ่นจากสมเด็จพระราชชนนีมาเช่นกัน

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำากัดและทีมงาน TSL Magazine

ด้วยความระลึกพ่อ
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	 With	the	remembrance	of	the	“father”	of	the	Thai	people
We	are	accustomed	to	the	stories	of	His	Majesty	King	Bhumibol	
Adulyadej	which	are	royal	duties	and	initiatives	in	the	role	of	the	
head	of	a	large	family	known	as	“Thailand”.	But	few	people	know	
about	King	Bhumibol’s	impressive	stories	in	the	role	of	“father”	of	
the	Mahidol	family.	On	this	occasion,	we	will	present	eight	impressive	
stories	from	 “Father’s Love of the Mahidol Family”,	which	cover	
the	stories	of	the	prince	and	princesses	and	the	nicknames	King	
Bhumibol	called	them.	A	Facebook	page	named	Play	Academy	has	
provided	additional	information	derived	from	a	research	on	books	
and	interview…

Dad’s Little Doll

	 In	1950,	when	the	royal	coronation	was	completed,	His	Majesty	
King	Bhumibol	Adulyadej	returned	to	study	in	Switzerland.	Not	long	
after,	Thais	were	happy	again	when	Queen	Sirikit	conceived	and	
gave	birth	to	Princess	Ubolratana	Rajakanya	Sirivadhana	Barnavadi	
in	the	morning	of	April	5,	1951.	King	Bhumibol	visited	the	Clinique	de	
Montchoisi	himself	since	the	afternoon	of	4th	April.	The	princess	was	
healthy,	then	His	Majesty	returned	to	Villa	Vadhana.	From	the	inter-
view	article	“May	I	Forever	Be	Your	Loyal	Servant”	of	Lady	Peungjit	
Suphamit,	who	worked	for	Queen	Sirikit	:	 “King	Bhumibol	made	
toys,	painted	and	decorated	the	princess’s	bedroom	himself.	His	
Majesty	made	a	lot	of	things	for	the	princess.	In	the	basement	of	the	
house	which	was	a	studio,	his	majesty	went	in	there	to	work	at	night	
to	make	a	small	cabinet	…	and	toys.	On	the	wall	in	the	bedroom,	
his	majesty	attached	a	light	blue	paper,	drew	butterflies,	fairies	and	
flowers	by	himself	…	like	wallpaper.	 “In	addition,	King	Bhumibol	
and	Queen	Sirikit	named	a	nickname	“Pe’e”	to	the	princess,	which	
derived	from	a	French	word	“La	poupe	‘e”,	pronounced	as	“La	pu-
pae”,	meant	a	doll.	The	princess	was	a	doll	of	King	Bhumibol,	Queen	
Sirikit	and	the	royal	family	truly,	as	seen	from	the	princess’s	name	
which	derived	from	the	name	of	the	royal	relatives,	including	“Siri”	
which	derived	from	the	name	of	Queen	Sirikit;	“Wattana”	derived	
from	the	name	of	Queen	Sri	Savarindira	(Sawang	Wattana)-grand-
mother	of	King	Bhumibol	Adulyadej;	and	“Ubolratana”	derived	from	
the	name	of	 	Mom	Luang	Bua	Kitiyakara-the	princess’s	grand-
mother	on	mother’s	side.	

Dad’s Son

	 Ms.Lawan	Chotamara	wrote	about	the	care	of	the	crown	prince	
(His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun)	of	
His	Majesty	King	Rama	IX	and	Queen	Sirikit	:	“After	returning	from	
school,	before	going	to	bed,		the	crown	prince	must	had	an	audi-
ence	with	King	Bhumibol	and	Queen	Sirikit	to	listen	to	the	teachings	
and	pray.	In	addition,	the	King	and	Queen	emphasized	disciplines	on	
a	daily	life	basis	which	were	strictly	adhered	to.	King	Bhumibol	and	
Queen	Sirikit		allowed	the	crown	prince	and	the	princesses	watched	
television	only	on	school	holidays;	and	not	allowed	them	to	watch	
television	if	sleeping	less	than	nine	hours		such	as	on	Thursday	night	
or	Saturday	evening	which	had	to	sleep	quickly.	During	watching	
television,	the	crown	prince	and	the	princesses	did	not	sit	idle,	but	
having	notebooks,	pencils,	molding	clays	or	small	tasks	aside.	Be-
cause	King	Bhumibol	and	Queen	Sirikit		would	like	them	to	be	dili-
gent,	not	lazy	,	by	always	doing	some	small	tasks.	In	the	morning	on	

Saturday	and	Sunday,	The	King	and	Queen	let	the	crown	prince	and	
the	princesses	went	outside	to	get	air,	sunshine	and	exercise	such	as	
playing	football	or	swimming	until	the	time	of	meals.	If	it	was	a	free	
day	and	there	was	no	special	guest	in	attendance,	the	crown	prince	
and	Princess	Ubonratana	would	have	lunch	with	King	Bhumibol	and	
Queen	Sirikit.	

Dad’s Tornado

	 Once	was	a	little	baby,	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	did	not	like	sleeping	and	was	hard	to	sleep,	because	the	
princess	must	be	breastfed,	and	could	not	drink	powdered	milk	at	
all.	Hence	King	Bhumibol	Adulyadej	helped	put	the	little	princess	
to	sleep,	by	holding	the	princess	in	one	arm	while	the	other	hand	
played	a	lullaby	named	“Lullaby”	on	electrolyte.	Then	the	princess	fell	
asleep	at	the	end.	King	Bhumibol	helped	care	for	the	little	princess	
and	eased	the	burden	of	Queen	Sirikit.	“Tornado”	was	a	nickname	
that	King	Bhumibol	named	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn,	be-
cause	the	princess	ran	fast	and	was	very	naughty.

Dad’s Youngest Daughter

	 Prof.	Worapat	Thothanakasem,	Ph.D.	narrated	in	the	article	
“That	Day	…	His	Majesty	Called	Himself	Father”	:	“My	memory	was	
that	day	King	Bhumibol	Adulyadej	played	music	for	us	who	were	
ordinary	students	and	people	informally;	chatted	with	us	in	the	most	
common	language	and	inserted	funny	stories	intermittently;	some-
times	even	teased	Queen	Sirikit,	the	crown	prince	and	the	prin-
cesses.”	“Her	Royal	Highness	Princess	Chulabhorn	Walailak	was	very	
young,	and	embraced	the	queen	occasionally.	During	the	show,	King	
Bhumibol	told	the	princess	to	play	piano	for	the	students.	But	the	
princess	was	shy	and	hesitated	to	go	to	the	center	of	the	stage.	
Finally,	his	majesty	said	fondly	:	‘This	is	dad’s	order…’	,	made	the	
whole	auditorium	laugh.	The	voice	that	King	Bhumibol	called	himself	
‘dad’	meant	the	father	of	the	Mahidol	family.	The	warmth	stays	in	
the	minds	of	those	in	that	place	unceasingly.”

Spinach Soup Duel

	 Her	Royal	Highness	Princess	Chulabhorn	Walailak	did	not	eat	
vegetables	since	the	princess	was	a	small	child.	Many	years	ago,	
Princess	Chulabhorn	took	care	of	King	Bhumibol	at	Siriraj	Hospital.	
There	was	a	funny	story	latent	with	father’s	psychology	to	encour-
age	child	to	eat	vegetables	told	by	Princess	Chulabhorn	through	an	
interview	:	“I	was	there	to	take	care	of	the	king,	sometimes	during	
the	meal.	His	Majesty	challenged	me	by	saying:	 ‘Let’s	duel?’	His	
Majesty	knew	I	did	not	eat	vegetables	since	I	was	little,	so	his	majesty	
asked	me:	‘Today	is	the	spinach	soup.	Let’s	duel?’	I	replied	‘All	right.	
I	will	eat	the	soup	only	with	dad,	because	it	is	too	bad	to	eat	with	
others.’	That	day,	I	ate	one	bowl	of	vegetable	soup	and	the	king	ate	
one	bowl	too.”

	 It	must	not	be	forgotten	that	King	Bhumibol	is	a	very	warm	
father,	because	his	majesty	has	been	loved	by	mother	as	well.
His	Majesty	King	Bhumibol	was	in	our	hearts	forever.

 In remembrance of His Majesty King Bhumibol’s divine grace The execu-

tives and employees of Thai StemLife Co., Ltd and TSL magazine team
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	 ในช่วงท่ีผ่านมาน้ันพวกเราทุกคนต่างก็ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการ

เปล่ียนแปลงมากมาย	บางเร่ืองก็แทบจะต้ังตัวไม่ติด	และเหตุการณ์

บางอย่างก็นำาพาเอาการเปลี่ยนแปลงติดตามมาเช่นกัน	 สิ่งหนึ่งที่

ทำาให้พวกเราทุกคนยังคงย้ิมได้	และมีกำาลังใจสู้ในวันต่อๆไป	ก็เห็น 

จะได้แก่ความรักและแรงสนับสนุน	 กำาลังใจจากครอบครัว	 ซ่ึงนับ

เป็นแหล่งพลังงานทางใจท่ีสำาคัญท่ีสุดของพวกเราทุกคนเลยนะคะ	

	 ในช่วงเวลาท่ีพวกเราทุกคนต้องการความรัก	 กำาลังใจน้ี	 เราจึง

รวบรวมวิธีการบอกรักให้กับลูกน้อยในแต่ละวัย	 ในคอลัมน์	Play-

ground	 เพ่ือให้ทุกครอบครัวได้ร่วมกันหล่อหลอมเยาวชนของชาติ

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยความรักอย่างเต็มเป่ียมน่ันเอง	 และ

ในขณะเดียวกัน	 เราเองก็ทราบกันดีว่า	 ลูกน้อยนั้นเติบโตอย่าง

รวดเร็ว	 และเราควรจะฉวยโอกาสทุกครั้งในการหล่อเลี้ยงและ

ใช้เวลากับเขาอย่างมีคุณภาพ	 เราจึงสรรหาเทคนิคการสอนให้

ลูกเป็นผู้ให้แต่เยาว์วัย	มาแบ่งปันในคอลัมน์	The	Moment	is	Now	

และข้อมูลงานดีๆ	ในคอลัมน์	News	in	Town	เพ่ือให้คุณได้แบ่งปัน

เวลาพาลูกๆ	 และสมาชิกในครอบครัวไปร่วมกิจกรรมในงานท่ีน่า

สนใจซ่ึงจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้น้ีด้วยนะคะ	

	 สำาหรับคอลัมน์สัมภาษณ์ในฉบับนี้	 เราขอพาทุกท่านกลับไป

เย่ียมครอบครัว	สุประกอบ	ท่ีสุดแสนจะอบอุ่น	พร้อมบทสัมภาษณ์

คุณกายและฮารุ	ในฐานะคุณพ่อคุณแม่ลูกน้อยวัยไล่เล่ียกันถึงสาม

คน	ซ่ึงรับรองว่า	เคล็ดลับดีๆจากท้ังคู่จะทำาให้หลายๆท่านต้องท่ึง

และอยากจะนำาไปปรับใช้ในครอบครัวของท่านบ้างเป็นแน่ค่ะ	และ 

เรายังนำาข่าวสารใหม่ๆของ	Stem	Cells	 ในด้านการนำาสเต็มเซลล์

จากสายสะดือหรือกระแสเลือดของผู้ป่วยเอง	 มาใช้รักษาโรค

สมองพิการ	 รวมท้ังการไปคุยกับคุณหมอใน	 Doctor’s	 Talk	 เพ่ือ

เจาะลึกถึงเทคโนโลยีล่าสุดของการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด	

สำาหรับผู้ใหญ่และเด็กโต	 รวมท้ังประโยชน์ในการนำามาใช้รักษา

โรคต่างๆ	อีกด้วย	นอกจากน้ี	เรายังเอาใจคุณแม่ท่ีกำาลังต้ังครรภ์	

ด้วยการรวบรวมข้อมูลดีๆในการดูแลน้ำาหนักตัวระหว่างต้ังครรภ์	

ในคอลัมน์	Your	Health,	Your	Style	หวังว่าจะถูกใจคุณแม่ท่ีรักสวย

รักงาม	และรักสุขภาพทุกท่านนะคะ	

	 สุดท้ายน้ี	 ดังเช่นท่ีกล่าวเอาไว้ว่า	 ในช่วงท่ีผ่านมา	 เราได้ผ่านพ้น

เหตุการณ์ต่างๆมามากมาย	และหน่ึงในเหตุการณ์น้ันก็คือ	การเสด็จ 

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ซ่ึง

ยังความเสียใจอย่างท่วมท้นมายังประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ	

และตลอดเวลาท่ีผ่านมาพวกเราต่างก็ชินตากับภาพการปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน	ในวาระน้ี	ทีมงานได้ขออัญเชิญ 

เร่ืองราวส่วนพระองค์ในบทบาทของครอบครัว	รวมท้ังอัญเชิญพระ 

บรมฉายาลักษณ์ของพระองค์มาตีพิมพ์ในคอลัมน์	 Trend	 ด้วย

ความระลึกถึง	 “พ่อ”	 ของปวงชนชาวไทย	 เพ่ือให้ทุกคนได้ร่วม

รำาลึกถึงพระองค์ในบทบาทของ	“พ่อ”	ของพวกเราทุกคน	ดังท่ีทุก

คนคงอยากจะให้เป็นเช่นคำาท่ีว่า	ธ	สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์	

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

ไทย สเตมไลฟ์

THAIStemLife : คิดว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบไหนคะ?

คุณกาย :	ไม่ค่อยได้เลี้ยงครับ	(หัวเราะ)	

คุณฮาร ุ:	บ้านเราเป็นบ้านง่ายๆ	ค่ะ	เลยเน้นเลี้ยงลูกตามธรรมชาติของ

เขา	และผสมธรรมชาติของเราเข้าไปด้วย	เน้นให้ลูกหาประสบการณ์ 

ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ	คือ	ให้เล่นด้วยธรรมชาติของเขาเอง	เช่น	บาง

บ้าน	 อาจจะไม่อยากให้ลูกเล่นดิน	 โคลน	 ทรายเพราะกลัวสกปรก 

ทั้งที่ธรรมชาติของเด็กจะอยากเล่นอะไรพวกนี้	ฮารุก็จะไม่ห้ามค่ะ	

คุณกาย :	จริงๆ	เรื่องนี้หลายบ้านอาจจะไม่กล้าให้ลูกเล่น	หรือพอลูก 

เห็นแล้วแหยงเท้า	ไม่กล้าเหยียบ	เหยียบแล้วกลัวก็เลิกไปเลย	แต่เรา 

จะเน้นว่าพาเค้าไปสร้างความคุ้นเคยกับมันให้ชิน	 ซึ่งเรื่องแบบนี้อยู่ที่

ว่าพ่อแม่จะทำาให้ลูกรู้สึกกลัวไหม	ซึ่งเราสองคนไม่เป็นแบบนั้นครับ	

THAI StemLife: คุณฮารุเน้นการให้นมลูกเองหรือไม่คะ?

คุณฮาร ุ:	ให้เองค่ะ	หลักๆจะเน้นให้นมลูกเองให้เกินหกเดือน	ยกเว้น 

ไนร่า	(ลูกสาวคนกลาง)	ที่ให้ได้ถึงสามเดือนครึ่งก็ท้องน้องเอเดน	(ลูก 

ชายคนเล็ก)เสียก่อน	 สำาหรับน้องเอเดนนี่ก็จะพยายามให้นมแม่ให้ 

นานที่สุด	เพราะฮารุก็เชื่อค่ะว่านมแม่ก็ยังดีที่สุดสำาหรับลูกค่ะ	
   

THAIStemLife : ความรู้สึกตอนที่มีลูกคนแรก กับตอนนี้ที่มีลูกสามคน 

แล้ว ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ?

คุณฮารุ :	 ตอนมีลูกคนแรกรู้สึกเลี้ยงเหนื่อยมากค่ะ	 แต่ตอนนี้ที่มี 

ลูกสาม	 รู้สึกว่าตอนเลี้ยงลูกคนเดียวนี่สบายมากแล้วค่ะ	 (หัวเราะ)	

ถ้าตอนนี้ฮารุย้อนเวลากลับไปหาตัวเองตอนมีลูกคนเดียวได้ก็จะ

บอกกับตัวเองว่า	 เธอโชคดีมากแล้วที่มีลูกแค่คนเดียวค่ะ	 แต่ตอนที่

เราเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกสองคนแรก	เราก็ยังมีความสุขและอยากม ี

ลูกอีกนะคะ	เพราะเราสองคนตั้งใจอยากมีลูกเยอะๆ	ค่ะ	แต่อาจจะ

บังเอิญมาลูกๆมาติดๆกัน	เลยไม่มีจังหวะให้เว้นช่วงแบบบ้านอื่นเขา	

THAIStemLife : สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับลูกๆคืออะไรคะ?

คุณฮาร ุ:	สำาหรับฮารุนะคะในยุคนี้	ที่ห่วงที่สุดคืออยากให้เขาเติบโต

มาในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉาบฉวยแบบนี้	ด้วยจิตใจและ 

พื้นฐานที่แข็งแรง	 อยากปลูกฝังให้พวกเขาเป็นคนดี	 พึ่งพาตัวเองได้	
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INTERVIEW Guy & Haru

	 For	me,	I	tried	to	restraint	my	mind	about	the	surrounding	
society	since	the	first	day	Haru	got	pregnant.	We	can’t	stop	the	
world	from	turning	but	we	can	teach	our	kids	how	to	confront	
with	it.	What	I’m	worried	in	regards	to	my	kids	is	about	living,	such	
as	nutrition,	because	nowadays,	everything	seems	so	easy,	but	the	
word	“easy”	doesn’t	always	come	with	“good.”	For	example,	today	
domestic	animals,	such	as	pigs	and	chicken,	are	very	large	in	size.	
Have	we	ever	questioned	why	they	grow	so	big?	Or	instant	food	-	
the	one	you	can	throw	into	a	microwave	and	it	comes	out	fresh	as	

if	it’s	just	cooked	-	is	very	scary	for	me.	We	try	to	choose	the	best	
things	for	our	children,	but	we	can’t	know	for	sure	if	our	choices	
are	really	the	best.	You	can	notice	that,	nowadays,	a	child	as	
young	as	ten	years	old	can	get	cancer.	The	reason	why	I	am	pretty	
worried	about	this	is	because	my	acquaintance	who	is	around	ten	
years	old	is	having	cancer.	Thus,	my	concern	is	whether	we	have	
chosen	things	well	enough,	and	that	we	have	precautionary	or	
counter	measures	if	our	kids	have	to	face	these	problems.

Guide



THAIStemLife : What do you think your parenting styles are?
Guy :	I	didn’t	do	much	of	the	parenting	(laugh).	
Haru	:	Our	family	has	a	simple	style.	We	focus	on	raising	our	children	
according	to	their	natures	and	incorporating	our	natures	into	theirs.	
Our	kids	will	gain	experience	themselves	through	playing	with	na-
ture.	For	example,	some	families	may	not	want	their	children	to	play	
with	dirt,	mud,	or	sand	because	they	are	worried	about	sanitation,	
even	though	it’s	in	the	children’s	nature	to	be	interested	in	playing	
with	these	types	of	things.	I	personally	won’t	stop	them.
Guy	:	Actually,	many	families	may	not	dare	to	let	their	kids	play.	Or	
when	their	kids	see	(dirt	and	sand),	they	feel	daunted	and	do	not	
want	to	put	their	feet	on;	or	they	may	put	their	feet	on	but	they	
feel	afraid	and	quit	playing.	We	focus	on	exposing	our	children	so	
that	they	get	used	to	it.	I	think	it	depends	on	the	parents	whether	
they	will	make	the	kids	feel	scared	or	not,	which	is	not	in	our	case.				
 
THAIStemLife : Ms. Haru, did you breastfeed your children?
Haru	:	Yes,	I	did.	Basically,	my	goal	is	to	breastfeed	them	for	lon-
ger	than	6	months,	except	for	Naira	(younger	daughter)	who	was	
breastfed	for	only	3	and	a	half	month	because	I	got	pregnant	again	
with	Aden	(youngest	son).	As	for	Aden,	I	try	to	continue	breastfeed-
ing	him	for	as	long	as	I	could	because	I	believe	that	breast	milk	is	
still	the	best	for	my	children.	
 
THAIStemLife : Your feeling when you had your first child, com-
pared to now as there are three of them - how do you feel?
Haru	:	When	I	had	my	first	child,	it	was	very	tiring.	But	now	when	
there	are	three,	I	think	raising	one	kid	was	such	as	breeze	(laugh).	
If	I	could	travel	back	in	time	when	I	had	one	child,	I	would	tell	myself	
that	you	were	lucky	to	have	only	one.	But	when	I	got	tired	from	
raising	my	first	two	children,	I	was	still	happy	and	wanted	to	have	
more	kid	because	Guy	and	I	intend	to	have	many	children.	Inciden-
tally,	the	kids	were	born	one	after	another,	so	we	don’t	much	of	a	
pause	like	other	families.
 
THAIStemLife : What do you worry about the most regarding your 
children?
Haru	:	For	me,	in	this	era,	I’m	worried	the	most	about	them	being	
able	to	grow	up	in	this	rapid-changing	and	superficial	society	with	
a	strong	mind	and	foundation.	I	want	to	instill	good	values	and	
self-dependence	in	them.	They	don’t	have	to	be	clever	or	do	ex-
tremely	well	in	school,	but	I	want	them	to	be	able	to	survive	on	their	
own	in	the	present-day	society.				
Guy	:	For	me,	I	tried	to	restraint	my	mind	about	the	surrounding	
society	since	the	first	day	Haru	got	pregnant.	We	can’t	stop	the	
world	from	turning	but	we	can	teach	our	kids	how	to	confront	with	
it.	What	I’m	worried	in	regards	to	my	kids	is	about	living,	such	as	
nutrition,	because	nowadays,	everything	seems	so	easy,	but	the	
word	“easy”	doesn’t	always	come	with	“good.”	For	example,	today	
domestic	animals,	such	as	pigs	and	chicken,	are	very	large	in	size.	
Have	we	ever	questioned	why	they	grow	so	big?	Or	instant	food	-	
the	one	you	can	throw	into	a	microwave	and	it	comes	out	fresh	as	
if	it’s	just	cooked	-	is	very	scary	for	me.	We	try	to	choose	the	best	
things	for	our	children,	but	we	can’t	know	for	sure	if	our	choices	
are	really	the	best.	You	can	notice	that,	nowadays,	a	child	as	young	
as	ten	years	old	can	get	cancer.	The	reason	why	I	am	pretty	worried	
about	this	is	because	my	acquaintance	who	is	around	ten	years	
old	is	having	cancer.	Thus,	my	concern	is	whether	we	have	chosen	
things	well	enough,	and	that	we	have	precautionary	or	counter	
measures	if	our	kids	have	to	face	these	problems.	 
THAIStemLife : How do you take care of your children’s health? 
Haru	:	As	for	our	family,	Guy	is	the	one	who	gives	priority	to	nu-
trition.	Kids,	by	nature,	love	eating	sweets,	so	it’s	impossible	to	

stop	them.	But	when	Guy	chooses	snacks	for	our	kids,	he’ll	read	
the	labels	thoroughly,	selecting	only	those	suitable	for	children	and	
low-sodium.	I,	on	the	other	hand,	would	spoil	them	a	little	bit.	If	I	
see	that	the	kids	like	it,	I’ll	let	them	have	it;	while	Guy	will	not	give	
in.	He	will	stick	mainly	to	nutrition.	
Guy	:	Take	rice	for	example.	I	won’t	let	them	eat	white	rice.	Naira	is	
also	being	trained	to	eat	brown	rice.	In	my	view,	if	we	choose	nutri-
tious	food,	we	will	not	have	to	pay	extra	money	on	exercise	in	order	
to	lose	weight,	or	on	medication.	Besides,	when	you	eat	it	(nutri-
tious	food)	for	some	time,	you’ll	get	used	to	it,	and	it	tastes	good.
 
THAIStemLife : Do you raise your sons and daughter differently? 
Guy	:	No	differences	when	it	comes	to	raising,	but	their	characters	
are	different.
Haru	:	That’s	true.	We	raise	them	similarly.	What	the	elder	one	plays,	
the	younger	one	imitates;	be	it	playing	out	in	the	sun	or	driving.
Guy	:	We	aren’t	so	worried	to	the	point	that	we	forbid	our	daughter	
from	playing	adventurously	because		of	our	fear	that	she	might	
get	facial	wounds,	injuries,	or	anything	like	that.	That	is	not	our	
concerns.	
Haru	:	We	won’t	stop	her	because	when	she	sees	her	elder	brother	
play,	she	will	join	him;	that’s	the	nature	of	kids.	But	when	it	comes	
to	expression,	girls	and	boys	are	different.	Their	characters,	there-
fore,	are	not	alike,	although	we	raise	them	quite	similarly.	Girls	tend	
to	be	more	cautious,	gentle,	and	clingy.
Guy	:	The	way	they	express	their	feelings	are	different.	For	exam-
ple,	If	Kirin	(eldest	son)	feels	shy,	he	will	just	come	and	hug	me.	But	
for	Naira	(younger	daughter),	she	will	put	her	hands	over	my	mouth;	
something	like	that.	
 
THAIStemLife : Is the way you show your love and affection to-
wards your daughter different from your sons? 
Haru	:	No,	not	really.	We	show	them	the	same	affection,	but	the	
way	they	express	theirs	are	different.	For	instance,	my	daughter	will	
show	her	girlish	loving	side	to	me.	She’ll	kiss	and	cuddle,	while	my	
son	is	manlier.	If	I	ask	him	to	kiss	me	on	my	cheeks,	he’ll	just	give	
me	a	peg	and	run	away.	
Guy	:	Most	of	the	time,	Kirin	(eldest	son)	will	be	clingy	with	me	a	lot.	
He	likes	me	to	hold	and	hug	him,	probably	because	I	work	outside	a	
lot,	while	he	spends	time	more	often	with	his	mom.
Haru	:	But	when	we	have	more	kids,	if	he	sees	his	younger	siblings	
cuddle	with	me,	he’ll	run	towards	me	for	hugs	and	cuddles	too,	
which	is	not	really	his	characters.
 
THAIStemLife : What impresses you and makes you choose the 
service of Thai StemLife for all your three children?
Haru	:	Before	choosing	any	stem	cell	bank,	we’ve	done	a	number	
of	research.	When	we	found	out	about	Thai	StemLife,	we	realize	
that	it’s	one	of	the	largest,	private	stem	cell	banks.	It	adheres	to	
the	international	working	standards,	and	can	actually	use	stem	cell	
to	cure	diseases.	As	we	all	know,	Thai	StemLife	has	many	successful	
cases	on	stem	cell	treatments,	such	as	Thalassemia,	and	diabetes’	
wounds.	When	we	decide	to	store	our	kids’	stem	cell,	we	have	to	
make	sure	that	the	company	has	real	experiences,	in	case	we	do	
need	the	treatment.	And	we	find	it	here.	That’s	enough	reasons	for	
us	to	choose	Thai	StemLife.
Guy	:	Personally,	I	am	impressed	with	the	fact	that	Thai	StemLife	
is	the	most	popular	private	stem	cell	bank	in	Thailand.	That	gives	
me	assurances.	And	the	staff	here	are	very	nice.	They	take	good	
care	of	us	and	keep	checking	with	us	during	perinatal	period,	and	
even	after	birth.	They	are	well-prepared,	which	really	impresses	me.
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ไม่จำาเป็นต้องฉลาดหรือเรียนหนังสือเก่งมาก	แต่อยากให้พวกเขาเอา

ตัวรอดได้ในสังคมยุคนี้ค่ะ	

คุณกาย :	สำาหรับผม	เรื่องของสังคมรอบตัวนี่	ผมทำาใจมาตั้งแต่วัน

แรกที่ฮารุเขาท้องแล้วครับ	 เราห้ามไม่ให้โลกหมุนต่อไปไม่ได้	 แต่เรา

สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะเผชิญกับโลกอย่างไรได้	 สิ่งที่ผมเป็นห่วงมาก

เกี่ยวกับลูก	 จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต	 เช่นเรื่องโภชนาการ	 เพราะ

ทุกวันนี้อะไรก็ดูง่ายไปหมด	 แต่คำาว่าง่ายมันไม่ได้มากับคำาว่าดีเสมอ	

เช่นทุกวันนี้หมูหมากาไก่ตัวใหญ่มาก	เคยตั้งคำาถามไหมครับว่าทำาไม 

มันใหญ่แบบนี้	 หรืออาหารสำาเร็จรูป	 ชนิดที่โยนเข้าไมโครเวฟแล้ว

ออกมาสดใหม่เหมือนเพิ่งปรุงเสร็จ	 ผมว่าน่ากลัวมาก	 คือ	 เราก็

พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขานะ	แต่เราก็ไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่า	

สิ่งที่เราเลือกมันดีที่สุดแล้วจริงหรือไม่	 สังเกตสิครับทุกวันนี้เด็กอายุ

สิบขวบก็เป็นมะเร็งกันแล้ว	 ที่ผมกังวลมากเพราะคนใกล้ตัวผม	 อายุ

สิบกว่า	 เป็นมะเร็ง	ผมจึงห่วงมากว่า	ที่เราคัดสรรดีพอหรือยัง	 และ

เราจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขหากลูกต้องประสบสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับ		

THAIStemLife: แล้วท้ังคู่มีวิธีในการดูแลสุขภาพลูกๆอย่างไรบ้างคะ?

คุณฮารุ :	สำาหรับครอบครัวเรานะคะ	พี่กายจะเป็นคนที่ให้ความสำาคัญ 

กับโภชนาการเป็นอย่างมาก	 อย่างธรรมชาติของเด็กๆ	 ชอบกินขนม 

ซ่ึงก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะห้ามเขา	แต่พี่กายเวลาเลือกขนมลูกก็จะอ่าน 

ส่วนผสมขา้งกล่องอยา่งละเอียด	จะคัดสรรสิ่งที่เหมาะกับเด็ก	โซเดียม 

ไม่สูง	 ในขณะที่ฮารุ	จะเป็นหน่วยตามใจลูก	ถ้าเห็นว่าลูกชอบ	ฮารุ 

ก็จะตามใจ	ในขณะท่ีพ่ีกายจะไม่ค่อยยอม	จะดูจากสารอาหารเป็นหลัก	

คุณกาย :	อย่างข้าว	ผมจะไม่ให้กินข้าวขาว	อย่างไนร่านี่ผมก็หัดให้

กินข้าวกล้องแล้ว	 คือผมมองว่าการที่เราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์กับ

ร่างกาย	 จะทำาให้เราไม่ต้องเสียเงินซ้ำาซ้อนไปออกกำาลังกายเพื่อขจัด

ความอ้วน	หรือฉีดอะไรเข้าร่างกายเรา	แล้วกินไปนานๆ	มันก็ชินนะ

ครับ	อร่อยดีด้วย			

THAIStemLife : วิธีการเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายต่างกันไหมคะ?

คุณกาย :	เลี้ยงไม่ต่างแต่นิสัยเขาจะต่างกันครับ	

คุณฮารุ :	ใช่ค่ะ	เลี้ยงไม่ต่างกันเลยค่ะพี่เล่นอะไรน้องก็เล่นตาม	ไม่ว่า 

จะตากแดด	ขับรถ	

คุณกาย :	เราไม่ได้ห่วงขนาดว่าลูกสาวห้ามเล่นโลดโผนเดี๋ยวหน้าจะ

เป็นแผล	บาดเจ็บหรืออะไร	เราไม่ได้ห่วงตรงนั้น		

คุณฮาร ุ :	 คือเราก็ไม่ห้ามนะคะ	 เพราะพี่เขาเล่น	 เขาเห็นพี่ชายเล่น

เขาก็จะเข้าไปเล่นตาม	มันเป็นธรรมชาติของเด็ก	แต่โดยพื้นฐานการ

แสดงออกของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายต่างกัน	 นิสัยของเขาก็เลย 

ต่างกัน	 ทั้งที่ใช้ชีวิตไม่ต่างกันค่ะ	 เด็กผู้หญิงอาจจะขี้ระแวงกว่า 

นิ่มนวลกว่าหน่อย	และขี้อ้อนกว่า	

คุณกาย :	 วิธีการแสดงออกเลยจะไม่เหมือนกันครับ	 เช่น	 ถ้าคิริน 

(ลูกชายคนโต)	เขิน	ก็จะแค่เข้ามากอด	แต่กับไนร่า	(ลูกสาวคนกลาง)	

ก็จะเข้ามาเอามือปิดปากเราไว้อะไรแบบนี้ครับ		

THAIStemLife : มีวิธีแสดงความรักลูกสาวกับลูกชายต่างกันไหมคะ?

คุณฮารุ :	ไม่ค่ะ	แสดงความรักเหมือนกันเลย	แต่วิธีการแสดงความ

รักของลูกๆ	 จะไม่เหมือนกัน	 เช่นลูกสาวจะแสดงความรักแบบ

กุ๊กกิ๊กกับแม่	อ้อน	หอมแก้ม	ในขณะที่ลูกชายจะแสดงออกแมนกว่า 

ให้หอมแก้มก็จะทำาท่าเขิน	มาหอมทีเดียวแล้วก็วิ่งไป	

คุณกาย :	ส่วนมากคิริน(ลูกชายคนโต)	จะอ้อนผมเยอะ	ชอบมาให้อุ้ม 

ให้กอด	อาจจะเพราะผมไม่ค่อยอยู่บ้าน	ในขณะท่ีเขาเจอแม่บ่อยกว่า	

คุณฮาร ุ:	แต่ในช่วงที่มีน้องเพิ่มมา	เวลาเขาเห็นน้องอ้อนแม่	เขาก็จะ

วิ่งเข้ามากอดบ้าง	อ้อนบ้าง	ทั้งที่จริงๆไม่เป็นอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ	

THAIStemLife : อะไรคือความประทับใจที่ทำาให้ตัดสินใจเลือกใช้

บริการไทยสเตมไลฟ์กับลูกทั้งสามคนเลยคะ? 

คุณฮารุ :	ก่อนที่เราจะเลือกว่าใช้บริการที่ไหน	เราก็หาข้อมูลมามาก

พอสมควรนะคะ	พอมาเจอไทยสเตมไลฟ์ก็พบว่าน่ีคือ	Stem	Cell	Bank	

เอกชน	 ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง	 และมีมาตรฐานการทำางานในระดับ

สากล	 และสามารถนำาสเต็มเซลล์มาใช้รักษาโรคได้จริง	 อย่างที่เรา

ทราบไทยสเตมไลฟ์มีเคสที่นำาสเต็มเซลล์มารักษาได้จริงหลายเคส

แล้ว	พวกโรคธาลัสซีเมีย	แผลเบาหวาน		ซึ่งเมื่อเราตัดสินใจเก็บแล้ว	

เราต้องความมั่นใจว่าบริษัทนั้นๆ	 จะต้องมีประสบการณ์	 ในกรณีที่

จำาเป็นต้องใช้	 ซึ่งเราก็พบว่าเป็นที่นี่	 ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่พอเพียงให้เรา

ตัดสินใจเลือกไทยสเตมไลฟ์แล้วค่ะ	

คุณกาย :	สำาหรับผมแล้ว	ผมประทับใจที่	ไทยสเตมไลฟ์เป็นธนาคาร

เก็บสเต็มเซลล์เอกชนที่มีคนฝากในไทยมากที่สุด	 ก็ทำาให้มั่นใจครับ	

แล้วบริการที่นี่ก็น่ารัก	 คอยห่วงใยดูแลดี	 คอยสอบถามตลอดช่วง

ใกล้คลอด	จนคลอดแล้วก็ตาม	ซึ่งมีการเตรียมพร้อมที่ดี	 ทำาให้ผม

ประทับใจมากๆ	เลยครับ
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	 กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ	ทุกๆ	ท่านสังเกตหรือไม่ว่า	 คุณพ่อ 

คุณแม่ในยุคนี้	 นิยมส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย	 ตั้งแต่ในครรภ์	

จนถึงช่วงอายุวัยต่างๆ	 ในบางครั้งที่ลูกน้อยของเรามีความแตกต่าง

จากเด็กคนอื่น	 คุณพ่อคุณแม่คิดกันเช่นไรคะ	 “ไม่เป็นไรหรอก ลูก

ช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยเอง เดี๋ยวก็ทัน” “ไม่เป็นไร รอดูไปก่อน”	บาง

เรื่องสำาหรับลูกน้อย	 การรออาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า	 ช้าเกินไป	 วันนี้ 

เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรคที่เราสามารถสังเกตอาการของโรค	ได้จาก 

พัฒนาการของลูก	คือ	โรคสมองพิการ	CP	(	Cerebral	Palsy	)	บางท่าน

อาจไม่คุ้นกับชื่อโรคนี้	มีสถิติการพบเด็กป่วยด้วยโรคสมองพิการ	2-7	

คน	ต่อ	เด็กที่เกิดมีชีวิตรอด	1000	คน*	ถึงแม้โอกาสที่เกิดขึ้นได้จะมี

น้อย	แต่เราก็ไม่ควรนิ่งเฉยหรือวางใจ	ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจ

อาการและสาเหตุของโรค	 เพื่อสามารถดูแลและป้องกันลูกน้อยได้

อย่างทันท่วงที	เรามาศึกษาดูไปพร้อมๆ	กันนะคะ

 โรคสมองพิการ CP ( Cerebral Palsy) **	แท้จริงแล้วคือคำาที่ใช้เรียก

รวมกลุ่มอาการของเด็ก	 ที่มีอาการผิดปกติทางสมอง	 ซึ่งมีผลทำาให้

การทำางานของกล้ามเนื้อบกพร่อง	โดยจะพบอาการได้ตั้งแต่ช่วงขวบ

ปีแรก	 อาการที่จะสังเกตได้คือ	 คอไม่แข็ง	 ตั้งชันคอไม่ได้	 ท่านอน 

ผิดปกติอาจมีการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเน้ือ	 กำามือมากกว่าแบมือ	

และเมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเริ่มตั้งไข่	 ลุกยืน	 หัดเดิน	 ลูกอาจไม่สามารถ

ทำาได้ตรงตามวัย	ถ้าลูกหรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านมีอาการดัง

กล่าวให้รีบพบแพทย์เพื่อทำาการวินิจฉัยและรักษาต่อไป	 ส่วนสาเหตุ 

ของการเกิดโรค	 เกิดได้ตั้งแต่	***(1)ระยะตั้งครรภ์	 โดยคุณแม่อาจ

ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ	 มีภาวะซีด	 ได้รับสารพิษเข้าร่างกาย

แบบไม่รู้ตัว	ทั้งสารตะกั่ว	ปรอท	ควันบุหรี่	หรือมีภาวะติดเชื้อขณะ

ตั้งครรภ์	 (2)ในระยะคลอดก็สามารถเกิดได้จากการตกเลือด	 คลอด

ยาก	หรือภาวะรกพันคอจนทำาให้เด็กขาดออกซิเจน	และ	(3)ในระยะ 

หลังคลอด	เกิดได้กับเด็กที่มีภาวะติดเชื้อในสมอง	เด็กขาดออกซิเจน 

ภายหลังคลอด	และเด็กที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง	ในส่วนของการรักษา 

ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการ	เช่น	การทานยาลดการหดเกร็ง 

ตัวของกล้ามเนื้อ	 ยากันชัก	 และการทำากายภาพเพื่อป้องกันการยึด

ติดของข้อ	 แต่นั้นอาจจะยังไม่ใช่การรักษาทั้งหมดที่อาจจะมีให้ลูก

น้อย	เพราะลูกคือคนสำาคัญ	เราจึงพยายามหาวิธีเพื่อช่วยลูกน้อย	ให้

ได้มากที่สุด	 อย่างเช่นคุณแม่ท่านนึง	 ที่พยายามศึกษาหาข้อมูลใน

การรักษาเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ลูกที่เป็นโรคสมองพิการ(CP)	 แล้วคุณแม่

ก็พบทางออกอีกหนึ่งทาง????	 นั้นคือการใช้	 สเต็มเซลล์	 ถึงกระนั้น

การค้นพบทางออก	 อาจจะไม่ช่วยเลยหากคุณแม่ไม่ได้ตัดสินใจเก็บ 

สเต็มเซลล์	 ไว้ให้น้องตั้งแต่ตอนคลอด	 หรือคุณแม่ไม่ได้เลือกฝาก 

สเต็มเซลล์ไว้กับบริษัทที่ มีประสบการณ์การดูแลเด็กที่ เป็นโรค 

สมองพิการ	(CP)	 ซึ่งบริษัท	 ไทยสเตมไลฟ์ใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้ 

สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือ	(UCB:	Umbilical	Cord	Blood)	ของ

ทารกเอง	 ร่วมกับการใช้ยา	G	-	CSF	 ในการรักษา	 และมีส่วนช่วย 

คุณแม่ท่านดังกล่าวในการดูแลน้องที่ป่วยด้วยโรคสมองพิการ(CP)	

ทำาให้น้องมีอาการดีขึ้นตามลำาดับ	ซึ่งการรักษาในครั้งนั้นได้ถูกตีพิมพ์ 

และนำาเสนอในการประชุมของราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	 ประจำาปี	 2551	 และถูกนำาไปใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษา

เรื่องสเต็มเซลล์เพิ่มอีกมากมาย	โดยจะเห็นได้จาก	การตีพิมพ์ผลการ

ศึกษาใหม่จากประเทศเกาหลีที่แสดงให้เห็นว่าการใช้สเต็มเซลล์จาก

เลือด	(PBSC	:	Peripheral	blood	stem	cell	การเก็บสเต็มเซลล์จากใน

กระแสเลือด)	ของเด็กร่วมกับการใช้ยา	G	-	CSF	จะช่วยพัฒนาและ

ฟื้นฟูกระบวนการ	 การทำางานของระบบสมองได้	 ซึ่งแต่ก่อนจะใช้ได้

เฉพาะ	 สเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือ(UCB)เท่านั้น	 ดังนั้นโอกาส

ในการรักษาโรคสมองพิการ	(CP)	ก็มีเพิ่มมากขึ้น	

 

	 เมื่อถึงตอนนี้แล้วหลายๆ	ท่านคงรู้สึกว่า	 “ดีนะที่เราได้เก็บสเต็ม 

เซลล ์ไวใ้หล้กู”	การเกบ็รักษา	สเตม็เซลล	์ทีด่เีปน็เพยีง	หนึง่องคป์ระกอบ 

แต่ส่ิงท่ีสำาคัญย่ิงคือ	การนำาสเต็มเซลล์ไปใช้ได้จริง	โดยทาง	ไทยสเตมไลฟ์ 

มีประสบการณ์การนำาไปใช้ได้ในหลายๆกรณีศึกษา	ดังจะเห็นได้จาก 

การรายงานผลการศึกษาของผู้รับบริการหลายๆ	ท่าน	ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 

และ	ไทยสเตมไลฟ์	ยังเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่สามารถเก็บ	สเต็ม

เซลล์จากในกระแสเลือด	(PBCS)	ได้

 

	 	ถ้ า ท่ า น ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า มดู ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 		 

www.thaistemlife.co.th	 และถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใด	 มีเรื่องที่

สนใจเกี่ยวกับ	สเต็มเซลล	์สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อทางเราจะได้นำามา 

พูดคุยกันในฉบับต่อไป	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ

	 Hello	again!	Did	you	notice	that	parents	nowadays	are	promoting	

the	development	of	the	babies	since	they	are	in	the	wombs	till	they	

are	at	the	various	ages.	If	our	baby	is	different	from	others,	how	

do	parents	think?	“It does not matter. Our baby just a little slower 

than the others, it’s just a moment to catch up.“	or	“Never mind, 

just wait and see.”	Waiting	may	be	something	called	too	slow.

	 Today	we	will	talk	about	the	disease	that	we	can	observe	the	

symptoms	from	the	development	of	the	child,	which	is	CP	(Cerebral	

Palsy).	Some	of	you	may	not	be	familiar	with	the	name	of	this 

disease.	Statistics	show	that	children	with	cerebral	palsy	are	2-7	per	

1,000	live	births.	Even	though	the	chance	is	low,	but	we	should	not	

ignore.	Therefore,	parents	should	understand	the	symptoms	and	

causes	of	the	disease	in	order	to	be	able	to	care	for	and	protect	

your	baby	in	a	timely	manner.	Let	us	study	together.

 CP (Cerebral Palsy)	is	a	term	used	to	refer	to	the	syndrome	

of	children	with	abnormalities	in	the	brain,	resulting	in	impaired	

muscle	function.	The	symptoms	can	be	observed	from	the	first	year	

including	the	babies’	neck	is	stiff	and	cannot	lift	the	head;	sleeping	

position	is	abnormal;	there	may	be	spasm	or	muscle	weakness;	and	

clenched	hand	more	than	opened	the	palm	of	the	hand.	In	addition,	

when	it’s	time	to	start	stand,	get	up	and	walk,	the	baby	may	not	be	

able	to	do	them.

	 If	the	child	or	children	in	your	care	have	such	symptoms,	see	the	

doctor	immediately	for	further	diagnosis	and	treatment.	The	cause	

of	the	disease	are	***	(1)	During	pregnancy,	mother	probably	does	

not	receive	enough	nutrients,	has	anemia,	get	toxins	into	the	body	

unknowingly	including	lead,	mercury	and	cigarette	smoke	or	has	a	

pregnancy	infection.	(2)	During	labor,	it	is	maybe	difficult	hemor-

rhage	or	congestion,	causing	children	lack	of	oxygen.	And	(3)	during	

the	postpartum	period,	it	occurs	with	children	with	brain	infection,	

lack	of	oxygen	after	delivery	and	having	injured	brain.

	 Most	of	the	treatments	are	symptomatic	treatments	such	as	

medication,	 contraction,	muscle	 contraction,	 anticonvulsant	 and	

physical	therapy	to	prevent	adhesion;	for	example	taking	medicine	

to	shrink	the	muscle,	taking	anticonvulsants	and	doing	physical 

exercise	to	prevent	adhesion	of	the	joints.	But	these	may	not	be	all	

the	treatments	available	to	the	baby.	Because	children	are	precious,	

we	try	to	find	ways	to	help	them	as	much	as	possible.	There	was	a	

mother	trying	to	find	information	on	treatment	to	help	rehabilitate	

children	with	cerebral	palsy	(CP).	Then	she	found	one????	That	is	

the	use	of	stem	cell.	Still,	discovering	a	solution	may	not	help	unless	

the	mother	decides	to	keep	the	stem	cell	from	birth	or	chooses	

to	leave	the	stem	cell	to	a	company	with	experience	caring	for 

children	with	brain	disability	(CP).	THAI	StemLife	Company	uses	stem	

cell	from	baby’s	umbilical	cord	blood	(UCB:	Umbilical	Cord	Blood)	in	

combination	with	G-CSF	to	help	mother	to	care	for	sick	child	with	

cerebral	palsy	(CP)	till	the	baby	getting	better	respectively.	This	

treatment	was	published	and	presented	in	2008	at	the	Royal	Thai	

College	of	Obstetricians	and	Gynecologists	(RTCOG)	Annual	Meeting,	

and	was	used	as	reference	for	the	many	of	the	studies	of	stem	cell.	

As	can	be	seen	from	the	publication	of	a	new	study	from	Korea	

showed	that	the	use	of	stem	cell	from	the	blood	of	baby	(PBSC:	

Peripheral	Blood	Stem	Cell	or	collection	of	stem	cell	from	the	blood-

stream)	in	combination	with	G-CSF	will	help	the	development	and	

rehabilitation	of	the	working	process	of	brain	system,	which	before	

only	used	stem	cell	from	Umbilical	Cord	Blood	(UCB).	So	the	chance	

of	cure	for	cerebrovascular	disease	(CP)	are	increasing.

	 By	now,	many	of	you	may	be	thinking	“Fortunately, we have 

kept the stem cell for our baby.”	Keeping	good	stem	cell	is	only	one	

element.	What	more	important	is	the	application	of	stem	cell.	THAI	

StemLife	has	experience	of	application	in	many	cases.	As	we	can	

see	from	the	reports	of	the	results	of	many	service	recipients	both	

children	and	adults.	Moreover	THAI	StemLife	is	also	the	first	private	

company	that	can	keep	the	stem	cell	from	the	blood	(PBCS).

	 If	you	are	interested	in	more	information,	please	visit	www.

thaistemlife.co.th		And	if	any	parent	interested	in	any	stem cell 
information,	can	inform	us	for	talking	in	the	next	issue.	I’ll	see	you	

in	the	next	issue.
เอกสารอ้างอิง

	*		สถาบันราชานุกูล.ข้อมูลวิชาการเรื่อง	เด็กสมองพิการ	(ซี	พี)
	**		พญ.	อุบลวรรณ	วัฒนาดิลกกุล.การฟื้นฟูสมรรถภาพ	เด็กสมองพิการ
***	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร	สุนทราภา.บทความเรื่อง	สมองพิการ 
	 	(Cerebral	palsy,	CP).

Reference documents :
	 *	Rajanukul	Institute,	Academic	Research	on	Children	with	Cerebral	Palsy	(CP).
	 **	Dr.	Ubonwan	Wattanadilkul,	Rehabilitation	of	Children	with	Cerebral	Palsy.
	***	Assistant	Professor	Somporn	Suntarapa	,	Article	on	Cerebral	Palsy 
	 	 (Cerebral,	palsy	CP).



	 With	the	remembrance	of	the	“father”	of	the	Thai	people
We	are	accustomed	to	the	stories	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adu-
lyadej	which	are	royal	duties	and	initiatives	in	the	role	of	the	head	of	
a	large	family	known	as	“Thailand”.	But	few	people	know	about	King	
Bhumibol’s	impressive	stories	in	the	role	of	“father”	of	the	Mahidol	
family.	On	this	occasion,	we	will	present	eight	impressive	stories	from	
“Father’s	Love	of	the	Mahidol	Family”,	which	cover	the	stories	of	the	
prince	and	princesses	and	the	nicknames	King	Bhumibol	called	them.	
A	Facebook	page	named	Play	Academy	has	provided	additional	infor-
mation	derived	from	a	research	on	books	and	interview…

Dad’s	Little	Doll
In	1950,	when	the	royal	coronation	was	completed,	His	Majesty	King	
Bhumibol	Adulyadej	returned	to	study	in	Switzerland.	Not	long	af-
ter,	Thais	were	happy	again	when	Queen	Sirikit	conceived	and	gave	
birth	to	Princess	Ubolratana	Rajakanya	Sirivadhana	Barnavadi	in	the	
morning	of	April	5,	1951.	King	Bhumibol	visited	the	Clinique	de	Mon-
tchoisi	himself	since	the	afternoon	of	4th	April.	The	princess	was	
healthy,	then	His	Majesty	returned	to	Villa	Vadhana.	From	the	inter-
view	article	“May	I	Forever	Be	Your	Loyal	Servant”	of	Lady	Peungjit	
Suphamit,	who	worked	for	Queen	Sirikit	:		“King	Bhumibol	made	toys,	
painted	and	decorated	the	princess’s	bedroom	himself.	His	Majesty	
made	a	lot	of	things	for	the	princess.	In	the	basement	of	the	house	
which	was	a	studio,	his	majesty	went	in	there	to	work	at	night	to	
make	a	small	cabinet	…	and	toys.	On	the	wall	in	the	bedroom,	his	
majesty	attached	a	light	blue	paper,	drew	butterflies,	fairies	and	

flowers	by	himself	…	like	wallpaper.	 “	In	addition,	King	Bhumibol	
and	Queen	Sirikit	named	a	nickname	“	Pe’e”	to	the	princess,	which	
derived	from	a	French	word	“La	poupe	‘e”,	pronounced	as	“La	pu-
pae”,	meant	a	doll.	The	princess	was	a	doll	of	King	Bhumibol,	Queen	
Sirikit	and	the	royal	family	truly,	as	seen	from	the	princess’s	name	
which	derived	from	the	name	of	the	royal	relatives,	including	“Siri”	
which	derived	from	the	name	of	Queen	Sirikit;	 “Wattana”	derived	
from	the	name	of	Queen	Sri	Savarindira	(Sawang	Wattana)-grand-
mother	of	King	Bhumibol	Adulyadej;	and	“Ubolratana”	derived	from	
the	name	of		Mom	Luang	Bua	Kitiyakara-the	princess’s	grandmother	
on	mother’s	side.	

Dad’s	Son
Ms.Lawan	Chotamara	wrote	about	the	care	of	the	crown	prince	
(His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun)	of	
His	Majesty	King	Rama	IX	and	Queen	Sirikit	:	“After	returning	from	
school,	before	going	to	bed,		the	crown	prince	must	had	an	audi-
ence	with	King	Bhumibol	and	Queen	Sirikit	to	listen	to	the	teachings	
and	pray.	In	addition,	the	King	and	Queen	emphasized	disciplines	on	
a	daily	life	basis	which	were	strictly	adhered	to.	King	Bhumibol	and	
Queen	Sirikit		allowed	the	crown	prince	and	the	princesses	watched	
television	only	on	school	holidays;	and	not	allowed	them	to	watch	
television	if	sleeping	less	than	nine	hours		such	as	on	Thursday	night	
or	Saturday	evening	which	had	to	sleep	quickly.	During	watching	tele-
vision,	the	crown	prince	and	the	princesses	did	not	sit	idle,	but	having	
notebooks,	pencils,	molding	clays	or	small	tasks	aside.	Because	King	
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โรคสมองพิการคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง? 

 CP	หรือ	Celebral	Palsy	เป็นโรคสมองพิการ	โดยปกติเป็นปัญหา

ของเด็กที่	การพัฒนาการเริ่มไม่เป็นไปแบบปกติ	การเคลื่อนไหวของ

ร่างกายมีความผิดปกติ	 เช่นการเคลื่อนไหวแบบปกติ	 ช้าลง	 และมี

พัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ	 แต่	 CP	 เป็นโรคที่เป็นแล้วจะไม่เป็นมาก

ขึ้น	อาทิเช่น	อายุ	1	ขวบ	ยังเดินไม่ได้	หรือแขนขาเกร็ง	ปัญหาคือ	

1	สมอง	คือ	หน่วยความจำาของสมองไม่มากพอ	หรือ	2	ก็คือ	การ

เคลื่อนไหวของร่างกาย	

มีข้อแตกต่างระหว่างอาการของ CP กับออทิสติกหรือไม่

 ถ้าจะถามว่า	CP	 กับ	 ออทิสติกนั้นเป็นคนละเรื่องกัน	 ออทิสติก 

เด็กเคลื่อนไหวได้ปกติ	 แค่ลักษณะของเด็กพวกนี้	 จะมีพัฒนาการ

บางอย่างที่ช้า	แต่การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นปกติ

เท่ากับ CP จุดสังเกตหลักคือการเคลื่อนไหวของร่างกาย?

 ใช่ครับ	 การมอนิเตอร์หลักก็จะมาจากอาการ	 เช่น	 ปกติยืนได้	

กลับยืนไม่ได้	 แขนขาเกร็ง	 และสมองไม่สามารถสั่งงานได้ตามปกติ	

ส่วนออทิสติกจะเป็นเรื่องที่เราไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น	 แต่เวลาเป็น

ออทิสติก	 จุดสังเกตคือ	 พฤติกรรม	 ที่ก้าวร้าว	 ไม่สนใจคนอื่น	 ไม่

สบตา	 ไม่สามารถสนใจการเรียนการสอนได้	 แต่ก็จะมีทั้งประเภทที่

แย่เลย	และฉลาดไปเลย	

	 สำาหรับภาวะสมองพิการ	จุดสังเกตแรก	คือ	การเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย	 และมักจะพบเห็นในเด็กที่ยังอยู่ในวัยพัฒนาการ	 และปกติ	

ถ้าเลยวัยพัฒนาการไปแล้วก็จะไม่พบความผิดปกตินี้	 เช่นสมมติลูก

เรา	 มีพัฒนาการปกติ	 จำาได้ว่านี่คือแม่	 และจดจำาสิ่งต่างๆได้ตาม

ปกติ	เราถือว่า	ผ่านจุดที่จะพบความผิดปกติไปแล้ว	

ถ้าเช่นนั้นจุดที่ผู้ปกครองควรจะสังเกตว่าลูกของตัวเอง 

มีความผิดปกติ จะอยู่ภายในขวบปีแรกใช่หรือไม่?

 ใช่ครับ	

แล้วโอกาสที่เด็กจะตรวจพบ CP ในเด็กต่างประเทศ 

และเด็กไทย มีอัตราส่วนต่างกันหรือไม่? 

 โรคนี้มีอัตราส่วนอยู่ที่	2.1	ราย	ต่อเด็กที่เกิดมา	1,000	ราย	

สาเหตุการเกิด CP? 

 ยังจำาแนกกันได้ยาก	 อาจจะเกิดได้จากการขาดออกซิเจนในช่วง

คลอด	หรือตั้งครรภ์	ซึ่งการขาดออกซิเจนนี้	มีผลต่อการพัฒนาของ

สมอง	หน่วยความจำา	และมีผลต่อการทำางานของกล้ามเนื้อ

แล้วในปัจจุบันมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะ

เกิดภาวะ CP หรือไม่?

 แนวทางการป้องกันก็ควรจะต้องให้คุณแม่ดูแลตัวเองระหว่างต้ัง

ครรภ์ให้ดี	 เช่น	 การออกกำาลังกายบางชนิด	 หรือกิจกรรมอะไรบาง

อย่าง	 เราคงเคยได้ยินว่า	 บางท่านกำาลังตั้งครรภ์ก็มีเลือดออก	 หรือ

ภาวะแท้งคุกคาม	ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญ	ประการที่สองก็คือการเลือก

วิธีการคลอด	 ที่เหมาะสมกับขนาดของเด็ก	 เช่น	 บางทีคุณแม่อยาก

จะคลอดธรรมชาติ	 แต่เด็กขนาดโตมาก	น้ำาหนักเยอะมาก	คุณหมอ

ก็อาจจะต้องอธิบายว่า	 ท่าคลอดที่ผิดปกติ	 ก็จะมีโอกาสที่จะเกิด

ปัญหาในการขาดออกซิเจนระหว่างคลอด	 หรือ	 บางครั้งเด็กคลอด

ก่อนกำาหนด	 และมีปัญหาในการขาดออกซิเจน	 ก็อาจจะทำาให้สมอง

ได้รับออกซิเจนน้อยลง	สมองบางส่วนก็อาจจะพิการ	โดยเฉพาะหาก

ไปโดนในจุดที่ควบคุมหน่วยความจำา	 หรือการเคลื่อนไหวของกล้าม

เนื้อ	ก็ทำาให้เราคาดเดาได้ว่า	คนเหล่านี้เมื่อโตขึ้นอาจมีปัญหาในการ

พัฒนาทางสมองได้	

	 อย่างไรก็ดี	 บางทีก็เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สาเหตุ	 เพราะการขาด

ออกซิเจนของสมอง	อาจเป็นสาเหตุเล็กน้อย	ที่อาจเกิดขึ้นโดยที่หมอ	

และคนรอบตัวไม่มีใครทราบ	

และเม่ือพบว่าเด็กเป็นโรค CPิจะมีวิธีการรักษาให้หายขาดหรือไม่? 

 ต้องเข้าใจก่อนว่า	 สิ่งที่ถูกทำาลายไปแล้วก็เหมือนกับแก้วที่แตก 

ไปแล้ว	 แต่หากแค่ร้าวหรือมีรอยอยู่เล็กน้อย	 สิ่งที่เราทำาได้ก็คือ	

จำากัดความเสียหายไม่ให้ร้าวเพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 เด็ก	 CP	 ในสมัยก่อน	

วิธีการรักษาก็คือการกระตุ้นการพัฒนาการ	 เช่น	 การเลี้ยงเด็กปกติ	

อาจจะไม่ต้องทำาอะไร	เด็กจะมีพัฒนาการเดิน	พูด	วิ่ง	ไปตามปกติ

ของเขา	 แต่สำาหรับเด็กกลุ่มนี้	 อาจต้องช่วยทำากายภาพบำาบัด	 มี

การใช้ยาช่วยฉีด	 เช่น	 บางคนแขนเกร็ง	 เหยียดไม่ได้	 อาจต้องทำา

กายภาพ	และใช้ยาช่วยเพื่อให้กล้ามเนื้อคลาย	รวมทั้งการสอนพิเศษ

เพื่อกระตุ้นให้สมองสร้างหน่วยความจำาให้ดีขึ้น	

	 การเรียนรู้ของเด็กทั่วไป	 เราอาจจะสอนปกติ	 เช่น	 นี่คือสีแดง	

หรือวิธีการนับเลข	 แต่ในเด็กที่เป็น	 CP	 ก็จะต้องมีวิธีสอนที่พิเศษให้

เขาจดจำาได้มากขึ้น	มีพัฒนาการมากขึ้น

แล้วมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะใช้ชีวิตเป็นปกติได้หรือไม่?

 ขึ้นอยู่กับความรุนแรง	 บางคนเป็นน้อยจนไม่รู้เลย	 ก็อาจจะเป็น

ปกติได้	 แต่บางคนก็ช้า	 เช่น	 เรียนหนังสือแทนที่จะอยู่ในระดับ	Top	

10	ก็อาจจะอยู่ในลำาดับท้ายๆของชั้นเรียน	แต่ก็จะพอผ่านไปได้	แต่

ก็เป็นที่น่ายินดีครับว่า	วิวัฒนาการในปัจจุบัน	ทำาให้มีคนพยายามจะ

หาวิธีสร้างเนื้อสมองที่ดีมาทดแทนได้	

Guide

โรคสมองพิการคืออะไร ?

	 เคยได้ยินการใช้สเต็มเซลล์กันมาบ้างใช่ไหมครับ	 มันคือการ

ใช้เซลล์ต้นกำาเนิด	 ที่จะกำาเนิดไปเป็นเซลล์ประสาท	 เซลล์เม็ดเลือด	

เซลล์กล้ามเนื้อต่างๆ	 มีการศึกษาทดลองในหลายประเทศ	 ด้านการ 

นำาสเต็มเซลล์ไปรักษาผู้ป่วย	 CP	 ว่าทำาอย่างไรจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

สเต็มเซลล์นี้	 เราได้จากสายสะดือเด็กแรกคลอด	 และเอาเลือดมา

เก็บเซลล์เอาไว้	 ซึ่งนั่นคือสเต็มเซลล์ที่จะสามารถเจริญเติบโตต่อไป

เป็นเนื้อเยื่อต่างๆได้	 นอกจากนี้อาจจะมีการเก็บสเต็มเซลล์จากคน

อื่น	 หรือสเต็มเซลล์จากไขมัน	 หรือสเต็มเซลล์จากตัวเองเมื่อโตขึ้น	

ด้วยการฉีดยากระตุ้นให้ร่างกายสร้างสเต็มเซลล์	 แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ

การเก็บจากสายสะดือ	

แปลว่ าส เต็ม เซลล์สามารถนำ ามา ช่วยฟื้นฟู เซลล์สมอง 

และพัฒนาหน่วยความจำา?

 คนที่ทดลองเชื่อว่าเป็นแบบนั้น	มีการทดลองหลายอย่าง	เช่นฉีด

สเต็มเซลล์จากสายสะดือของตนเอง	 เข้าไปในเส้นเลือดดำา	 โดยหวัง

ว่าตัวนี้จะกระจายไปสร้าง	ซ่อมแซม	ส่วนที่เสียหายให้ดีขึ้น	แต่จะดี

ขึ้นแค่ไหนนั้น	 ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการทดลองหาผู้ป่วย	 และบังเอิญ

มีสเต็มเซลล์ของตัวเองอยู่	 ถ้าไม่มีก็มีการทดลองฉีดไขสันหลัง	 หรือ

เส้นเลือดแดง	แต่จากประสบการณ์ของหมอ	และการวิจัยศึกษาจาก

ต่างประเทศ	 พบว่า	 สิ่งที่คิดว่าน่าจะใช้แล้วพอจะมีประโยชน์และมี

ผลข้างเคียงน้อยที่สุดคือสเต็มเซลล์จากสายสะดือ	และต้องให้โดยไว	

อย่ารอให้เกิดอาการมากจนสายเกินไป	

ในประเทศไทยเคยมีเคสการรักษาผู้ป่วย CP หรือไม่? 

 ของในไทยเอง	 ก่อนที่แพทยสภาจะมีกฏเกณฑ์ข้อบังคับการใช้ส

เต็มเซลล์นั้น	 บังเอิญมีเด็กที่พ่อเป็นชาวต่างชาติ	 และแม่เป็นคนไทย	

คลอดในไทย	 และได้เก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือ	 และพบความ

ผิดปกติในพัฒนาการเมื่อเด็กอายุเจ็ดแปดเดือน	 จึงมาขอร้องให้ฉีด	

ในขณะนั้น	 เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องการเอาเลือดตัวเองฉีดให้กับตัว

เอง	 ในผู้ป่วยรายนั้น	มีการรายงานในวารสารทางการแพทย์ว่า	การ

พัฒนาการในการเกร็งของกล้ามเนื้อดีขึ้น	 ความจำาต่างๆก็เหมือนจะ

กลับมาเป็นปกติ	 แต่หากจะถามว่าทุกเคสจะเป็นเช่นนี้ไหม	 ก็ตอบ

ได้ยาก	เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วย	และมีส

เต็มเซลล์เก็บไว้เองหรือไม่

	 สำาหรับกรณีนี้	 เราตัดสินใจอยู่นานว่าจะให้หรือไม่ให้	ก็มีผลวิจัย

ในวารสารของมหาวิทยาลัย	ดุ๊คส์	ใน	นอร์ท	แคโรไลน่า	โดยพ่อของ

เด็กเป็นคนนำาเอาเอกสารนี้มายืนยันว่า	หากไม่ทำา	ก็จะไม่มีโอกาสอีก

แล้ว	จึงตัดสินใจ	เพราะ	เป็นการใช้สเต็มเซลล์ของตัวเอง

หมอจึงหวังว่า	หากการศึกษาต่างๆมีมากขึ้น	และสร้างเป็นมาตรฐาน

ในการรักษาได้	 ก็จะช่วยให้เด็กที่มีความพิการทางสมอง	 ซึ่งอาการ

จะคงที่	 หากเรา	 สามารถนำามารักษาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว	 และ

ถูกวิธี	ด้วยจำานวนเซลล์ที่เพียงพอ	การที่เราจะนำาสเต็มเซลล์มารักษา

นั้น	 จะต้องมั่นใจว่า	 เลือดที่นำามาใช้ไม่มีเชื้อโรค	 และมั่นใจว่าเซลล์

นั้นยังมีชีวิตอยู่	จำานวน	Cell	Count	ก็จำาเป็น	จึงจะตอบได้ว่า	เหมาะ

สมที่จะนำามารักษาด้วยวิธีนี้หรือไม่	

เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำาการศึกษาเช่นนี้อีก	 เนื่องจาก

กฎข้อบังคับของแพทยสภา	

แนวทางการรักษาโรคสมองพิการในอนาคตจะเป็นไปอย่างไร? 

 สำาหรับหมอเองก็คิดว่า	 จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอในฐานะ

กุมารแพทย์	เราเห็นว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้น	จัดว่า	ดี	หากได้

มีการทำาการทดลองเพิ่มขึ้น	ด้วยการนำาเซลล์ของตัวเองมาทดลอง	ก็

จริงๆแล้วก็คือการเก็บเลือดจากสายสะดือของตัวเอง	 แล้วนำามาใช้

เมื่อถึงเวลา	

	 หมอมองว่า	 การเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือก็เหมือนการซื้อ

ประกัน	ไม่มีใครอยากใช้หรอก	แต่ถ้าถึงเวลาได้ใช้มันก็ได้ใช้	

	 แต่อยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า	 ให้สังเกตความผิดปกติของ

ลูกตัวเอง	 เพื่อจะได้พาไปพบคุณหมอแต่เนิ่นๆ	 เพื่อหาวิธีการที่จะ

รักษาให้ดีขึ้น	หรืออย่างน้อยๆก็ไม่ให้แย่กว่าที่ควรจะเป็น



	 แต่ถึงอย่างนั้น	 คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ไม่ควรจะกังวลกับเรื่องการ

ลดน้ำาหนักมากจนเกินไป	 การอดอาหาร	 ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

ขณะตั้งครรภ์	 เนื่องจากอาหารแคลอรี่ต่ำา	 หรือการลดน้ำาหนัก

อย่างหักโหม	 จะทำาให้คุณรู้สึกไม่สบายตัว	 และอาจส่งผลกับ

ทารกในครรภ์ได้	 ทางที่ดีที่สุดคือ	 ควรจะเลือกรับประทานอย่าง

ใส่ใจในสุขภาพมากกว่าเดิม

	 เราขอแนะนำาให้คุณเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับ

ร่างกาย	อาทิเช่น	แทนที่จะกิน	บิสกิต	ขนมเค้ก	ของหวาน	หรือ

ไอศกรีม	ซึ่งมีปริมาณไขมันและน้ำาตาลสูงนั้น	ลองหันมาทานผัก 

ผลไม้สด	แครกเกอร์ธัญพืช	ชีสไขมันต่ำา	 โยเกิร์ต	หรือผลไม้อบ

แห้งสักกำามือแทน	 แทนที่จะดื่มน้ำาอัดลมแบบปกติ	 ให้เลือกดื่ม

แบบไม่มีน้ำาตาล	หรือจะให้ดี	ก็ควรจะเลือกดื่มแต่น้ำาเปล่า	และ

พยายามออกกำาลังกายเบาๆ	 อยู่เสมอ	 ลองเลือกเข้าคลาสออก

กำาลังกายสำาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์	 อาทิเช่น	 คลาสโยคะ	 พิลาตีส	

หรือการออกกำาลังกายในน้ำา	 การเข้าคลาสเหล่านี้	 ทำาให้คุณได้

พบปะสังสรรค์กับเหล่าว่าที่คุณแม่ด้วยกัน	และทำาให้เกิดแรงจงูใจ 

จะไปออกกำาลังกายอีก	 แต่ก็ควรจะเพิ่มการขยับร่างกายในชีวิต

ประจำาวัน	อาทิเช่น	ใช้บันไดแทนลิฟต์	การเดินออกกำาลังในระยะ 

ใกล้ๆ	หรือเลือกลงจากรถประจำาทางก่อนถึงป้ายปกติ	1	ป้าย	

รวมทั้งขอคำาแนะนำาในด้านโภชนาการและการออกกำาลังกาย

จากแพทย์ที่ดูแลคุณอยู่ด้วย

How much more will I weigh during pregnancy?

	 By	the	end	of	your	pregnancy,	you	may	weigh	about	12.5kg	
more	than	you	did	before	you	were	pregnant.	It’s	natural	and	
healthy	to	put	on	weight	during	pregnancy.	Your	body	needs	to	
change	to	help	you	grow	your	baby,	and	to	give	him	the	best	
start	in	life.
	 By	the	time	you	reach	your	due	date,	just	over	a	third	of	
your	extra	weight	will	come	from	your	baby,	the	placenta	and	
amniotic	fluid.	Every	mum	and	baby	is	different,	but	here	are	
some	averages:
	 •	At	birth,	a	baby	weighs	about	3.3kg	
	 •	The	placenta,	which	keeps	your	baby	nourished, 
	 		 weighs	0.7kg	
	 •	The	amniotic	fluid,	which	supports	and	cushions	your			
	 		 baby,	weighs	0.8kg	

	 The	other	two	thirds	of	extra	weight	is	due	to	the	changes	
that	happen	to	your	body	while	you’re	pregnant.	On	average:
	 •	The	muscle	layer	of	your	womb	(uterus)	grows 
	 		 dramatically,	and	weighs	an	extra	0.9kg	
	 •	Your	blood	volume	increases,	and	weighs	an	extra	1.2kg	
	 •	You	have	extra	fluid	in	your	body,	weighing	about	1.2kg	
	 •	Your	breasts	weigh	an	extra	0.4kg	You	store	fat,	about		
	 		 4kg	(8.8lb),	to	give	you	energy	for	breast	feeding.

Will I be weighed while Iัm pregnant?

	 Your	midwife	will	weigh	you	the	first	time	you	see	her.	She	
will	then	work	out	your	BMI.	You	will	also	be	weighed	during	
your	third	trimester,	particularly	if	you	have	gained	a	lot	of	

weight.	Putting	on	more	weight	than	you	expected	may	affect	
your	plan	for	labour.
	 To	check	how	well	your	baby	is	growing,	your	midwife	will	
measure	the	size	of	your	bump.	If	your	baby	seems	on	the	
small	or	large	side,	your	midwife	may	suggest	you	have	an 
ultrasound	scan.	A	scan	will	give	a	better	idea	of	how	your	baby	
is	growing.

What should I do if Iัm overweight and pregnant?

	 If	you	had	a	high	BMI	before	you	conceived,	your	midwife	
should	refer	you	to	a	dietitian,	obstetrician	or	trained	midwife.	
You	should	have	a	team	supporting	you	to	eat	healthily	and	
guiding	you	on	the	best	sort	of	exercise	to	take.	This	will	help	
you	to	control	how	much	weight	you	gain.

	 Carrying	a	lot	of	extra	weight	at	the	start	of	pregnancy	can	
increase	your	risk	of	complications	during	your	pregnancy	and	
Labour,	and	make	you	more	likely	to	have:
	 •	High	Blood	Pressure
	 •	Gestational	Diabetes
	 •	A	Big	Baby
	 •	A	Caesarean

	 Try	not	to	feel	under	pressure	to	lose	weight,	though.	It’s	
best	not	to	go	on	a	diet,	while	you’re	pregnant.	Low-calorie	or	
crash	diets	may	make	you	unwell,	and	could	affect	your	baby.	
Instead,	aim	to	eat	healthily.	

	 Swap	unhealthy	foods	for	healthier	alternatives.	Instead	of	
biscuits,	cakes,	sweets	and	ice	cream,	which	are	high	in	sat-
urated	fat	and	sugar,	choose	fresh	fruit,	wholegrain	crackers	
and	low-fat	cheese,	a	yoghurt,	or	a	handful	of	dried	fruit.	Swap	
full-sugar	fizzy	drinks	for	diet	versions,	or	even	better,	water.	
These	changes	really	will	make	a	difference.	Try	to	keep	active.	
You	could	join	a	pregnancy	exercise	class,	such	as	antenatal	
yoga,	pilates	or	aquanatal.	Classes	are	also	a	great	way	to	meet	
other	mums-to-be	and	keep	up	your	motivation	to	exercise.	
But	in	general,	try	to	build	extra	movement	into	each	day.	For	
example,	take	the	stairs	instead	of	the	lift,	take	short	walks,	
or	get	off	the	bus	a	stop	early.	Ask	your	midwife	or	doctor	for	
ideas	about	how	to	eat	well	and
be	more	active.

	 เคล็ดลับการคุมน้ำาหนัก	

ระหว่างต้ังครรภ์	น้ำาหนักเฉล่ีย 

ที่เพิ่มข้ึนของคุณแม่นับตั้งแต่ 

ตั้งครรภ์ควรจะอยู่ทีประมาณ 

12.5	 กิโลกรัม	 เมื่อเทียบกับ 

น้ำาหนักตัวก่อนตั้งครรภ์	

	 การที่ คุณแม่ มีน้ำ าหนั ก

ตัวเพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์นั้นถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป	 เนื่องจาก

ร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อบำารุงทารกในครรภ์	 เพื่อ

ให้ชีวิตน้อยๆ	ในครรภ์ได้ถือกำาเนิดอย่างสมบูรณ์พร้อม	แต่เมื่อ 

ถึงกำาหนดคลอด	 น้ำาหนักที่เพิ่มขึ้นมานั้น	 มีเพียง	1/3	 เท่านั้น

ที่มาจากน้ำาหนักของทารก	รก	สายสะดือ	และน้ำาคร่ำา	ซึ่งอาจ

จะมีสัดส่วนแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี	 อย่างไรก็ดี	 เราได้

รวบรวมค่าเฉลี่ยน้ำาหนักเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้	

	 •	เด็กทารกแรกเกิดมีน้ำาหนักตัวประมาณ	3.3	กิโลกรัม	

	 •	รกที่ใช้ป้อนอาหารให้กับทารกในครรภ์ 

	 		 มีน้ำาหนักประมาณ	0.7	กิโลกรัม	

	 •	น้ำาคร่ำาในครรภ์	มีน้ำาหนักประมาณ	0.8	กิโลกรัม	

 สำ�หรับน้ำ�หนักอีกสองในส�มซึ่งเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

ของร่�งก�ยคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ มีค่�เฉลี่ยดังต่อไปนี้ :

	 •	ชั้นผนังมดลูก	 ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วระหว่างตั้งครรภ ์

	 		 มีน้ำาหนักประมาณ	0.9	กิโลกรัม	

	 •	ปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้น 

	 		 ทำาให้น้ำาหนักเพิ่มโดยเฉลี่ยที่	1.2	กิโลกรัม	

	 •	ปริมาณน้ำาที่เพิ่มขึ้นในร่างกาย 

	 		 มีน้ำาหนักเฉลี่ยที่	1.2	กิโลกรัม	

	 •	ขนาดของทรวงอกที่ขยาย	จะเพิ่มน้ำาหนักโดยเฉลี่ย 

	 		 ที่	0.4	กิโลกรัม

	 •	ปริมาณไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นประมาณ	4	กิโลกรัม 

	 		 ซึ่งไขมัน	ส่วนน้ีจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อม 

	 		 ในการให้น้ำานมลูกน้อย	

การตรวจสอบน้ำาหนักระหว่างตั้งครรภ์ทำาอย่างไร? 

	 นางพยาบาลจะเป็นผู้ชั่งน้ำาหนักตัวของคุณแม่ในคร้ังแรกที่

นัดพบแพทย์ผดุงครรภ์	จากนั้นจะช่วยคำานวณดัชนีมวลกาย	(BMI)	

และจะมีการคอยติดตามน้ำาหนักตัวของคุณแม่อย่างใกล้ชิด 

ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์	 โดยเฉพาะหากคุณแม่

มีน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้น	มากผิดปกติ	การที่น้ำาหนักตัวคุณแม่เพิ่มขึ้น

อย่างมากนั้น	จะส่งผลกระทบกับการวางแผนคลอดลูกด้วย	

	 การตรวจสอบสภาวะของทารกในครรภ์นั้น	เบื้องต้นพยาบาล 

จะใช้วิธีวัดขนาดครรภ์	หากมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไป	คุณแม่อาจจะ 

ต้องเข้าเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อตรวจอยา่งละเอียด	ซึ่งการตรวจนี ้

จะทำาให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กทารกในครรภ์มีความเป็นไป 

อย่างไร	

ถ้าน้ำาหนักเกินจะทำาอย่างไร? 

	 หากคุณมีดัชนีมวลกายที่สูงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์	 อายุรแพทย์

จะแนะนำาให้คุณได้รับคำาปรึกษาจากนักโภชนาการสูตินารีแพทย์	

หรือ	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำาลังกายสำาหรับผู้ตั้งครรภ์	เพื่อ 

ช่วยวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ทั้งด้านโภชนาการ	และการออก

กำาลังกายที่เหมาะสม	วิธีนี้จะช่วยคุณควบคุมน้ำาหนักได้ดี	

	 การแบกรับน้ำาหนักตัวที่มากเกินไปตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์จะ

ทำาให้คุณแม่เกิดความเสี่ยงทั้งระหว่างการตั้งครรภ์และการ

คลอดบุตร	ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาต่อไปนี้ตามมา

	 •	ความดันโลหิตสูง	

	 •	โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

	 •	ทารกมีขนาดใหญ่เกินไป

	 •	จำาเป็นต้องผ่าตัดคลอด
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ถ้าน้ำาหนักเกินจะทำาอย่างไร?

	 การแสดงออกความรักลูกนั้นคือศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง	

เป็นสิ่งที ่ไม่สามารถควักเงินไปซื้อได้อย่างง่ายดาย	 และเด็ก 

ในแต่ละวัยเองก็มีวิธีการรับรู้ถึงการแสดงออกที่แตกต่างกัน 

ในฉบับนี้	 เราจึงรวบรวมวิธีการที่แสดงออกถึงความรักให้แก่ 

ลูกน้อยของคุณในแต่ละช่วงอายุวัยมาฝากกัน

เด็กแรกเกิดถึงวัย 6 เดือน 

	 จูเลีย	 วัตสัน	 สมิทธิ์	 ผู้ให้คำาปรึกษาด้านครอบครัวและการ

ใช้ชีวิต	แนะนำาว่า	“ให้ใช้ทั้งก�รสัมผัสและน้ำ�เสียง”	ตัวอย่างเช่น	

“แม่ชอบนิ้วเท้�หนูจังเพร�ะมันเล็กกระจิ๋วหลิวน่�รักจังเลย”	 ใน

ขณะที่คุณก็สัมผัสนิ้วเท้าของลูกไปด้วย	 แล้วค่อยๆ	 จับหัวเข่า	

มือ	ข้อศอก	คาง	จมูก	ดวงตา	หรือ	อาจจะใช้วิธีการเล่นซ่อนหา	

ร้องเพลงกล่อมเด็ก	นวดอย่างแผ่วเบา	หรือเล่นแลบลิ้นหลอกกัน

แบบหยอกเย้า	

เด็กอายุ 6-12 เดือน 

 “ลองเล่นเกม เล่นไล่จับกับลูก แล้วกลิ้งเกลือกไปบนพื้นกับ

ลูกขณะที่ลองพย�ย�มไล่จับ”	 เจนนิเฟอร์	 บราวน์	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิตเด็กกล่าว	 หรืออาจจะใช้วิธี	 ร้องเพลงให้ลูกฟัง

โดยมีชื่อของลูกอยู่ในนั้น	 แล้วเขียนเนื้อเพลงนี้ติดไว้รอบๆบ้าน	

นับเป็นเทคนิคในการเลี้ยงดูเพื่อให้ลูกเติบโตมาโดยรับรู้ว่าตนเอง

คือคนสำาคัญของครอบครัว			

อายุ 12 ถึง 18 เดือน 

	 สำาหรับเด็กวัยนี้	การจับเล่นขี่ม้าบนหน้าตัก	หรือแกล้งทำาตัว

ลูกหล่นแล้วรับเอาไว้	การใช้เพลงเด็กง่ายๆ	เช่น	กระต่ายชมจันทร์	

จะทำาให้เด็กฝึกคาดการณ์	 ได้เรียนรู้ถึงครรลองการดำาเนินชีวิต	

และทำาให้แกรู้สึกมีส่วนร่วมกับการดำาเนินเหตุการณ์ในจังหวะ 

สั้นๆ	

อายุ 18-24 เดือน

	 เป็นวัยที่กำาลังต้องการฟังเรื่องราวเพลิดเพลินก่อนนอน	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิงการผสมผสานของที่อยู่ในความสนใจของลูก

คุณเข้าไปด้วย	 อาทิเช่น	 มนุษย์แมลงมุม	 หรือ	 ไดโนเสาร์สีรุ้ง		

เป็นต้น	

	 อีกวิธีคือ	 หัดสังเกตวิธีในการให้ลูกยอมทำาตาม	 เด็กวัยนี้

มักจะชอบปฏิเสธ	 ให้ลองสังเกตดู	หากลูกของคุณชอบทำาท่ากิน

อาหารคล้ายสัตว์เลี้ยงบนโต๊ะอาหาร	ให้ลองวางแผนจัดงานเล้ียง

แบบโฮ่งๆ	 แล้วให้ลูกกินอาหารแห้งๆ	 เช่นธัญพืชหรือซีเรียล	 ใน

ชามนอกบ้าน	 แล้วหัวเราะคิกคักไปกับความเลอะเทอะท่ีเกิดข้ึน	

เพื่อให้ลูกผ่อนคลาย	

วัย 2-4 ขวบ 

	 ให้ลองเปลี่ยนงานเป็นเรื่องเล่นสนุก	 อาทิเช่น	 แจกฟองน้ำา

ลูกๆ	 แล้วชวนเล่นเกมโจมตีเชื้อโรคร้าย	 ลองโจมตีพื้นห้องครัว	

แล้วร้องเตือนเชื้อโรคว่า	 เรากำาลังจะบุกโจมตีนะ	 หรือแจกผ้า 

ขี้ริ้วแล้วให้ลูกๆ	ตามไล่ล่าเชื้อโรค	หรืออีกวิธีคือ	ทำาให้เด็กรู้สึก

ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ	 ด้วยการสร้างมุมพิเศษ	 ให้เด็กได้แสดง

ความพิเศษของตัวเอง	 ได้มีมุมอวดผลงานภายในบ้าน	 และ

เชิญชวนแขกที่มาเยือนบ้านให้ชื่นชม	 เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง 

มีความสามารถพิเศษและเป็นที่ชื่นชม

Playground, Saying I love you
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Playground, Saying I love you

 Making children feel loved and special can be as simple as 
rolling around on the floor with them! Read on to find age-by-
age suggestions.

Birth to 6 months old

	 “Use	both	touch	and	voice,”	says	Julie	Watson	Smith,	family	
and	business	lifestyle	coach	“For	example,	say,	‘I	love	your	toes	
because	they	have	the	cutest	little	toenails	on	top,’	and	while	
doing	that	you	touch	your	child’s	toes.	Continue	with	knees,	
hands,	elbows,	chin,	nose,	eyes	…	you	get	the	idea.”	Other	
ideas:	play	peekaboo,	sing	lullabies,	give	soft	massages,	play	
stick-out-your	tongue	games.

6 to 12 months old

	 “Play	 ‘I’m	gonna	get	you,’	and	rollick	on	the	floor	with	
your	baby	when	you	‘catch’	her,”	says	Jennifer	Brown,	a	child	
and	disability	mental	health	specialist.	Also,	she	adds:	“Make	up	
songs	with	your	child’s	name	in	them.	Then	stick	these	songs	
around	the	house	to	make	your	child	feel	special	for	years	to	
come.”

12 to 18 months old

	 “Give	horse	rides	on	your	lap	with	surprise	drops	and	catch-
es	(“ride	a	little	pony,	down	to	town,	ride	a	little	pony,	might	…	
fall	…	down!”),”	says	Brown.	“The	little	silly	songs	and	games	
teach	children	about	predictability,	and	about	a	beginning,	mid-
dle,	and	end.	It	allows	them	to	anticipate.”

18 to 24 months old

	 “Create	your	own	bedtime	stories	with	your	child	as	the	
hero	to	spotlight	his	special	traits,”	says	Smith.	“Really,	who	can	
resist	‘Super	Peanut-Butter-and	Pickles	Boy,’	right?”

 “This is a key time to find every chance to say yes,” adds 
Brown. “There are so many ‘no’s’ in toddlerhood. Is he 
scooping up his food like an animal at the dinner table? 
Make silly plans to have a ‘doggy party’ later in the day, and 
eat cereal (Jell-O or yogurt if you are adventurous!) from 
a bowl outside, and giggle at the wonderful mess doggies 
make (while outside, and not at the table, of course!).”

2 to 4 years old

	 “Turn	tasks	into	fun,”	says	marriage	and	family	therapist	
Linda	Miles.	 “Arrange	a	germ	attack	and	run	around	with	a	
sponge.	Knock	on	the	kitchen	door	and	warn	the	germs	that	
you	and	your	child	are	coming	to	get	them.	Give	your	child	a	
cloth	and	let	him	go	after	the	germs.”

 “Create a home art gallery to spotlight your child’s per-
sonal masterpieces,” says Smith. “Then invite family and 
friends over for a special evening with the artist.”

Playground, 
SAYING I LOVE YOU

วิธีบอกรักลูกน้อย 
ในแต่ละวัย



	 Preschoolers	are	well	into	the	process	of	becoming	more	
social.	Friendships	gain	importance,	and	group	activities	are	
a	favorite	pastime.	This	means	that	your	youngster	will	have	
moments	of	generosity	-	she’ll	take	turns	with	the	sand	shovel	
or	share	her	cookies	-	but	these	acts	won’t	be	consistent	and	
won’t	always	occur	when	you	wish	they	would.

	 The	good	news	is	that	this	inconsistency	is	utterly	normal.	
Preschoolers	still	think	of	themselves	first.	They	also	place	great	
value	on	personal	possessions,	so	they	don’t	share	them	easily.	

 We think that a toy is just a little plastic 

soldier or a Barbie doll, but a kidัs identity is 

locked up in there,

 says Paul Coleman, a psychologist, family therapist, and 
the author of How to Say It to 

	 However,	preschooler	do	display	moments	of	generosity,	
and	you	can	capitalize	on	your	opportunities	to	encourage	such	
behavior.	A	good	way	to	begin	is	to	focus	on	sharing.

What you can do

	 Demonstrate	generosity.	Teaching	by	example	is	one	of	the	
most	effective	ways	to	influence	your	preschooler’s	behavior.	
So	during	lunch,	ask,	 “Want	a	bite	of	my	sandwich,	honey?	
Let	me	share	it	with	you.”	Sharing	a	fun	activity	also	leaves	an	
impression:	“I’m	watering	the	garden	-	come	share	the	hose	
with	me.”	The	more	you	use	the	word	“share,”	the	sooner	she’ll	
learn	what	it	means.

	 Discuss	other	people’s	wants	and	needs.	“You’re	trying	to	
socialize	your	preschooler	to	see	a	world	bigger	than	himself,”	
says	Wayne	Dosick,	a	rabbi	and	the	author	of	Golden	Rules:	
The	Ten	Ethical	Values	Parents	Need	to	Teach	Their	Children.	
So	when	your	preschooler	says,	“I	want	chocolate	milk!”	in	the	
grocery	store,	you	can	reply,	“Okay,	that’s	what	you	would	like.	
Now,	what	do	you	think	Daddy	would	like?	What	treat	should	we	
bring	home	for	him?”

	 “That	way,	you’re	not	just	saying,	‘Hey,	don’t	be	selfish!’”	
says	Dosick.	“Instead,	you’re	telling	him	in	the	gentlest	way,	‘Be	
aware	of	others’	needs.’”

	 Teach	your	preschooler	that	sharing	can	be	temporary.	
She’ll	feel	better	when	she	knows	that	she	can	let	a	friend	use	
her	toy	and	still	get	it	back.	So	explain	to	her,	“Emma’s	just	
borrowing	your	doll	right	now.	She’s	not	going	to	take	it	home	
with	her;	it’s	still	yours	to	keep.”

	 Show	that	you	disapprove	of	selfishness.	Reprimands	that	
are	firm	and	consistent,	but	not	harsh,	will	teach	your	pre-
schooler	the	family	stance	on	generosity.	“I	don’t	like	it	when	
you	keep	all	the	toy	animals	for	yourself,”	you	can	say.	“In	our	
family,	we	share.	Please	let	your	brother	have	some	of	them	
too.”	Try	not	to	resort	to	punishment,	though.	It’ll	probably	just	
make	her	more	defiant,	not	more	generous.

	 Pile	on	the	praise.	Whenever	your	preschooler	does	share,	
tell	her	how	happy	it	makes	you.	“You’re	so	nice	to	share	your	
Halloween	candy	with	me!”	you	can	say.	Or	“I’m	so	proud	of	you	
for	sharing	your	doll	with	your	sister.”	She’ll	be	happy	that	she	
pleased	you,	and	eventually	generous	behavior	will	come	to	her	
more	naturally.

	 Set	some	toys	aside.	It	isn’t	easy	to	share	everything.	After	
all,	“You	wouldn’t	necessarily	want	your	neighbor	to	drive	your	
new	car,”	Coleman	points	out.	Your	preschooler	may	have	an	
easier	time	learning	to	share	if	she	knows	that	a	few	favor-
ite	items	are	just	for	her.	If	a	friend	is	coming	over	and	your	
preschooler’s	especially	possessive	of	her	new	dress-up	shoes,	
let	her	hide	them	away	beforehand.	Tell	her	she	doesn’t	have	
to	share	them	because	they’re	special,	but	explain	that	all	her	
other	toys	will	be	for	both	children	to	play	with.

	 Let	your	preschooler	learn	from	her	peers.	The	best	way	for	
her	to	learn	to	share	is	for	her	friends	to	teach	her	and	they	
will!	Try	not	to	get	involved	in	every	battle	over	toys;	kids	even-
tually	learn	how	to	compromise	when	they	realize	that	selfish	
behavior	drives	playmates	away.

	 หัดให้ลูกรู้จัก “ ให้ ” ตั้งแต่เล็กวัยก่อนเข้าเรียนนั้นเป็นวัย
ที่กำาลังหัดเข้าสังคม	 เพื่อนเริ่มมีความสำาคัญ	 และการละเล่น

เป็นกลุ่มคือการใช้เวลาว่างที่เด็กวัยนี้โปรดปรานเป็นที่สุด	 นั่น

หมายความว่า	 มันคือโอกาสทองในการหัดให้เจ้าตัวน้อยรู้จัก

เปิดใจให้กว้าง	 หัดรู้จักแบ่งปันของเล่น	 หรือแบ่งขนมกับเพื่อน

กิน	 แต่ไม่ได้แปลว่า	 พวกเขาจะยอมรับว่าควรจะเรียนรู้ในการ

ทำาสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำาเสมอ	 หรือพวกเขาจะยอมทุกครั้งที่คุณ

คาดหวัง	 ข้อดีก็คือ	 พฤติกรรมไม่แน่นอนนี้	 จัดเป็นเรื่องปกติ	

เพราะเด็กวัยก่อนเข้าเรียนยังคำานึงถึงแต่ตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว	

และเด็กๆ	 วัยนี้ยังยึดติดเรื่อง	 “สมบัติส่วนตัว”	 เป็นเรื่องใหญ่ 

จึงไม่ยอมแบ่งปันอะไรกับใครอย่างง่ายดายแน่นอน

 “ ผู้ใหญ่อาจจะมองว่า ของเล่นที่เห็นก็แค่ตุ๊กตา

ทหารพลาสติก หรือตุ๊กตาบาร์บี้ แต่ในมุมมองของ

เด็กสิ่งเหล่านี้มีค่ากว่านั้นมาก”
 พอล โคลแมน นักจิตวิทย� และผู้เช่ียวช�ญในก�รให้คำ�ปรึกษ� 

ครอบครัว ผู้เขียนหนังสือ How to Say It to Your Kids กล่�ว 

	 แต่ถึงกระนั้น	 เด็กวัยก่อนเข้าเรียนก็ยังมีช่วงเวลาที่ใจป้ำา 

ซึ่งพ่อแม่จะต้องเรียนรู้ในการสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้	 และคว้า

โอกาสเหล่านั้นให้ดี	 ซึ่งถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเรียนรู้ 

ถึงการแบ่งปัน

แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

	 ทำาตัวใจกว้างให้เห็น	 การสอนด้วยการกระทำาให้เห็นนั้นมี 

อิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อสำาหรับเด็กวัยก่อนเรียน	 เช่น	 คุณอาจจะ

ลองถามลูกระหว่างมื้ออาหารว่า	“ลูกอย�กลองชิมอ�ห�รในจ�น

ของแม่ไหม? แม่แบ่งให้เอ�ไหม?”	 ทำาให้ลูกเห็นว่า	 การแบ่งปัน

คือกิจกรรมที่เพลิดเพลิน	 “แม่กำ�ลังจะรดน้ำ�ต้นไม้ ม�ช่วยกันถือ

ส�ยย�งรดน้ำ�ต้นไม้กันไหม?”	ยิ่งเราใช้คำาว่า	แบ่งกัน หรือ	ช่วย

กัน	 บ่อยเพียงใด	 เด็กๆ	 ก็จะค่อยๆ	 เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้

จริงของคำาพูดเหล่านั้นในที่สุด

	 ชวนลูกคุยถึงความต้องการหรือความจำาเป็นของผู้อื่น	 เรา

ควรจะทำาให้ลูกเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเขาเพียงคนเดียว	

ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อเด็กกล่าวว่า	 “ผมจะเอ�นมรสช็อคโกแลต” 

ในร้านขายของ	 คุณอาจจะเลือกตอบว่า	 “ลูกอย�กได้รสช็อค

โกแลต แล้วลูกว่�พ่อเข�จะอย�กกินรสอะไรล่ะลูก? เร�จะซื้อ

อะไรกลับไปฝ�กพ่อดี?”	นับเป็นวิธีการชักชวนให้ลูกรู้จักคำานึง

ถึงความต้องการของผู้อื่นอย่างนุ่มนวล	 แทนที่จะกล่าวตำาหนิให้

เด็กรู้สึกแย่ว่า	อย่าเห็นแก่ตัว	

	 สอนให้ลูกเห็นว่า	 การแบ่งปันนั้นมันแค่การให้ยืม	 เนื่องจาก

เด็กจะรู้สึกดี	และมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรียนรู้ว่า	การให้เพื่อนยืมของ

เล่นไปนั้น	 เดี๋ยวก็ได้ของคืนกลับมาอยู่ดี	 จึงควรใช้คำาอธิบายกับ

ลูกเช่น	 “ให้เพื่อนยืมตุ๊กต�ตอนนี้เถอะลูก เข�ไม่เอ�กลับบ้�นไป

หรอก เดี๋ยวลูกก็ได้คืนแล้ว”	เป็นต้น	

	 แสดงให้เห็นว่าความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา	 ลองใช้ 

คำาตำาหนิแบบไม่รุนแรง	แต่แสดงให้เห็นอย่างสม่ำาเสมอ	จะทำาให้

เด็กวัยก่อนเรียน	 ค่อยๆ	 ทำาความเข้าใจถึงความใจกว้างและ

ความสงบภายในครอบครัว	ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่า		“แม่

ไม่ชอบเลยนะเวล�ลูกหวงของเล่นไว้กับตัว”	 คุณอาจจะลองพูด

ว่า	 “คนบ้�นเร�ต้องรู้จักแบ่งกันนะ ลองแบ่งของเล่นให้น้องเล่น

หน่อยสิลูก”	พยายามอย่าใช้บทลงโทษ	 เนื่องจากเด็กๆ	อาจจะ

เกิดอาการต่อต้านแทนที่จะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันตามที่ตั้งใจไว้	

	 หมั่นชมเข้าไว้	เมื่อไหร่ที่เด็กเล็กรู้จักแบ่งปันด้วยตนเอง	ให้

แสดงอาการชื่นชมออกมาอย่างชัดเจน	“แหม แบ่งขนมให้แม่กิน

แบบนี้น่�รักที่สุดเลย”	 หรือใช้คำาพูดว่า	 “แม่ภูมิใจในตัวลูกม�ก 

ที่แบ่งตุ๊กต�ให้น้องเล่น”	 ลูกจะได้รู้สึกว่าได้ทำาให้คุณมีความสุข	

และท้ายที่สุดเด็กจะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันไปเองโดยปริยาย	

	 ให้สิทธิ์ยกเว้นในบางกรณี	 เราต้องเข้าใจด้วยว่า	 การจะให้

เด็กร่วมแบ่งปันทุกอย่างกับทุกคนนั้น	 เป็นไปไม่ได้เลย	 เปรียบ

ไปก็เหมือนกับว่า	 ผู้ใหญ่แบบเรา	 ไม่มีทางยอมให้คนอื่นมาแตะ

ต้องรถใหม่ป้ายแดงของเราเช่นนั้นเอง	 เด็กวัยก่อนเข้าเรียนนั้น 

จะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันได้ง่ายขึ้น	 หากเด็กรู้ว่ามีของบางชิ้นที่ได้รับ 

การยกเว้นให้เป็นอภิสิทธิ์ของตนเอง	 ยกตัวอย่างเช่น	 หากรู้ว่ามี 

เพ่ือนจะมาหาและลูกกำาลังหวงรองเท้าคู่ใหม่ของตัวเองเป็นพิเศษ	

คุณอาจจะแนะนำาให้ลูกเอาไปเก็บให้พ้นหูพ้นตาคนอ่ืนก่อนแขก 

จะมาถึง	ด้วยคำาอธิบายว่า	ของชิ้นพิเศษไม่จำาเป็นต้องแบ่งปันกับ 

ใครก็ได้	แต่ควรจะหัดแบ่งปันของเล่นช้ินอ่ืนให้เด็กคนอ่ืนเล่นด้วย

Raising a Cheerful Giver 

หัดให้ลูกรู้จัก “ ให้” ตั้งแต่เล็ก
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	 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากเพื่อนบ้าง	วิธีที่ดีที่สุดคือ	การปล่อยให้

ลูกเรียนรู้จากเพื่อนๆ	 ซึ่งนับเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด	 อย่าเข้าไปไกล่

เกลี่ยในศึกการแบ่งของเล่นทุกครั้ง	เด็กๆ	จะได้หัดรอมชอมเมื่อ

เด็กรู้ได้ด้วยตัวเองว่า	พฤติกรรมหวงของนั้นเป็นสิ่งที่ไล่ทุกคนไป 

ให้ไกลห่าง	
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	 เมื่อวันที่	2-5	กุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา	Thai	StemLife	ได้ไปร่วมออกงาน	Thailand	Baby	&	Kids	Best	Buy	ครั้งที่	26	โดยได้รับความ

ไว้วางใจเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นสุดพิเศษ	 และเลือกใช้บริการจากครอบครัวและคุณแม่อย่างอบอุ่น	 โดยมีดารานักแสดงชื่อดัง	 อาทิเช่น	

คุณฮารุ	 ยามากูชิ	 คุณกาย	 รัชชานนท์	 คุณเปิ้ล	 ภารตี	 และคุณนิว	 เชื้อชาติ	 ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมบู้ทอย่างเป็นกันเอง	 สำาหรับใคร 

ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้	 เราจะนำาความพิเศษและบรรยากาศเช่นนี้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งในงาน	Thailand	Baby	&	Kids	Best	Buy 

ครั้งที่	27	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ในวันที่	1-4	มิถุนายน	2560	นี้	คุณแม่ๆ	ไม่ควรพลาดนะคะ	แล้วเจอกันค่ะ

 Recently, Thai StemLife had joined 26th Thailand Baby & Kids Best Buy on 2-5 February 2017 with very special offer. A lot of families 
had subscribed our service inclusive of booth visits from celebrities i.e. Khun Haru Yamaguchi, Khun Guy Rachanon, Khun Ple Paratee 
and Khun New Chuechat. For those who missed this event, please mark your calendar and meet us on the next “27th Thailand Baby & 
Kids Best Buy” at Queen Sirikit National Convention Center on 1-4 June 2017 with our very exclusive offer as usual. 

on the MOVE

new in TOWN

เดือนพฤษภาคม

International Bangkok Bike 
4-7 พฤษภาคม 2560 
อิมแพค	เมืองทองธานี

4-7 May 2560 
IMPACT	Mueang	Thong	Thani

Elder Fair Thailand 2017 
4-7 พฤษภาคม 2560 
อิมแพค	เมืองทองธานี

4-7 May 2560 
IMPACT	Mueang	Thong	Thani

รักลูก Family Festivals 
5-7 พฤษภาคม 2560 
อิมแพค	เมืองทองธานี

5-7 May 2560 
IMPACT	Mueang	Thong	Thani

Dek D’s Admission & Ent 4.0 Fair 
6 พฤษภาคม 2560
ไบเทค	บางนา
4-7 May 2560 
Bitec	Bangna

Money Expo 2017 
11-14 พฤษภาคม 2560 
อิมแพค	เมืองทองธานี

11-14 May 2560 
IMPACT	Mueang	Thong	Thani

วันธรรมดา น่าเที่ยว 2560 
11-14 พฤษภาคม 2560 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11-14 May 2560 

Queen	Sirikit	National	Convention	Center

Thailand Biggest Fair  
13-21 พฤษภาคม 2560 
อิมแพค	เมืองทองธานี

13-21 May 2560 
IMPACT	Mueang	Thong	Thani

Thaifex – World of Food Asia 2017  
31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 

อิมแพค	เมืองทองธานี
31 May - 4 June 2560 

IMPACT	Mueang	Thong	Thani

Thailand Education Technology Expo 
12-14 พฤษภาคม 2560 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
12-14 May 2560 

Queen	Sirikit	National	Convention	Center

เดือนมิถุนายน

Thailand Baby and Kids Best Buy 
ครั้งที่ 27 

1-4 มิถุนายน 2560 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1-4 June 2560 

Queen	Sirikit	National	Convention	Center

e-Biz Expo 2017 
15-17 มิถุนายน 2560 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
15-17 June 2560 

Queen	Sirikit	National	Convention	Center

Smart SME Expo 2017 
29 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2560 

อิมแพค	เมืองทองธานี
29 May - 2 June 2560 

IMPACT	Mueang	Thong	Thani
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