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ditor’s talke คุยกับบรรณาธิการ

	 นานเท่าไหร่แล้วที่ไทย	สเตมไลฟ์	กับคุณรู้จักกัน	ยังจำากันได้มั้ยคะ?	
วันเวลาล่วงเลยไป	 ในขณะที่ไทย	สเตมไลฟ์	ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวคุณไปแล้ว	 เช่นเดียวกับลูกตัวน้อย	ที่กำาลังเติบโตขึ้นทุกวัน	
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อและคุณแม่	ที่มีต่อคุณลูกตัวน้อยๆ	
ที่ค่อยๆ	เพิ่มขึ้นทีละนิดๆ	ในครอบครัว	จนกลายเป็นความผูกพันกัน
	 เมื่อพูดถึงครอบครัวและความสัมพันธ์	เซเลบที่ขึ้นปกของเล่มนี้	เป็น
คุณแม่สาวสวยที่มีบุคลิกเฉพาะตัว	เธอมีความผูกพันกับจิวเวลรี่ตั้งแต่ยัง
เป็นเด็กจนกลายเป็นคุณแม่ลูกสองในขณะนี้	‘คุณยุ้ย	อรวรรณ	อิงคสิทธิ์	
เสตะพันธุ’	เจ้าของร้านจิวเวลรี่แบรนด์	Olivia	Diamonds	ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋
โด่งดังไปถึงต่างประเทศ	วันนี้เธอจะมาพูดคุยถึงครอบครัวและความสัมพันธ์
ที่ล้ำาค่าเปรียบเสมือนกับจิวเวลรี่ที่ประเมินค่าไม่ได้เลย
ทีเดียว	รวมทั้งข้อคิดดีๆ	ของการเก็บสเต็มเซลล์ให้
กับลูกทั้งสองคนค่ะ	
	 เนื่องจากไทย	สเตมไลฟ์	ฉบับนี้เป็น	‘ฉบับครอบครัว
และความสัมพันธ์’	เรื่องราวระหว่างคุณพ่อ	คุณแม่	
และคุณลูก	จึงเริ่มต้นขึ้นในคอลัมน์	Mom	Moment	
‘ความรัก เซ็กส์ และความสัมพันธ์ หลังต้ังครรภ์’ 
จบเรื่องของคุณแม่แล้ว	ก็ต่อด้วยเรื่องของคุณพ่อใน	
Family	Man	‘พ่อ-ลูก ผูกพัน’	และตามด้วยเรื่องของ
คุณลูก	Little	Angel	‘ลูกสาวต้องมีพ่อ และลูกชาย
ต้องมีแม่’	ครบเครื่องกับเนื้อหาคุณพ่อ	คุณแม่	และคุณลูกกันแล้ว	ก็มาหา
เวลาสร้างความสัมพันธ์กันต่อใน	Home	Sweet	Home	‘ชวนครอบครัว
มาทำาอะไรในสวนหลังบ้านกันดีกว่า’	พร้อมๆ	กับพาครอบครัวไปพักผ่อน
กับ	Relaxing	Zone	‘เหนือจินตนาการกับชายหาดสวยที่สุดของโลก’
Grande Anse Beach, La Digue Island, Seychelles	ก่อนจบท้ายด้วย	
Stay	Cool	‘อัพเดทไอเท็มสุดชิคสร้างสัมพันธ์ครอบครัว’	และ	On	Focus	
‘10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว’	รับรองว่าเม่ือได้อ่าน	ไทย	สเตมไลฟ์
ฉบับนี้	ครอบครัวและความสัมพันธ์ของคุณจะแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมค่ะ
	 และที่ขาดไปไม่ได้เลยกับสองคอลัมน์ประจำาเล่ม	Amazing	Stem	Cells	
ฉบับนี้ให้ความรู้ ในเรื่อง	‘สเต็มเซลล์และยีนสำาหรับการรักษาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2’	และ	Talk	with	the	Doctor	พูดคุยกับ	พญ. จุลี จตุวรพัฒน์ 
ในเรื่อง ‘การใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2’	ที่ยัง
เต็มไปด้วยความรู้และประโยชน์ของสเต็มเซลล์	ชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีวัน
สิ้นสุดเลยจริงๆ	ค่ะ
	 มาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของครอบครัวให้มากขึ้น	ด้วยการ
เปิดอ่านไทย	สเตมไลฟ์ฉบับนี้กันเถอะค่ะ	 ไม่แน่นะคะ	อาจทำาให้คุณพ่อ	
คุณแม่	มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม	จนถึงขั้นมีสมาชิกครอบครัวเพิ่ม
ขึ้นมาอีกคนก็เป็นได้	ใครจะไปรู้นะคะ

บรรณาธิการบริหาร
ไทย	สเตมไลฟ์

 How long have we known each other? Do you remember? 
As time goes by, THAI StemLife is becoming a part of your family, 
like a little baby that is growing every day. This bonding link between 
the parents and this little baby in the family grows stronger every day, 
and it has now become a solid relationship.
 Talking about family and relationships, our cover woman is 
a beautiful mother with a unique character. Involved in jewelry ever since 
she was a child, now she is a mother of two. Khun Orawan (Yui) 
Ingkasit Setapan is the owner of ‘Olivia Diamonds’, an internationally 
famous jewelry brand with spectacular designs. Today she talks to us 
about her precious family and invaluable relationship, as well as 

many tips about stem cell collection for her two 
children. 
 This THAI StemLife edition features’ Family and 
Relationships’, we greet you with stories about 
fathers, mothers and babies.  In Mom Moment, 
we have ‘Love, Sex and Relationship after 
Pregnancy.’ After the story about mothers, we have 
‘Daddy and Baby Bonding’, a story about fathers 
as Family Man. The Little Angel column features 
a story about children, ‘Girls Need a Dad and 
Boys Need a Mom.’ Having a full set of stories 

about moms, dads, and children, let’s read an article that helps 
you create warm and cozy relationships in Home Sweet Home,
‘Getting Your family to Spend more Time in the Backyard.’ 
In Relaxing Zone, we take you to ‘Beyond Imagination: The World’s 
Most Beautiful Beach, Grande Anse Beach, La Digue Island, 
Seychelles.’ Last but not least, let’s Follow Up ‘Chic Item Updates 
for Family Relationships’ in Stay Cool and also learn about 
‘10 Family Bonding Activities’ in On Focus. All we can say is 
that reading this THAI StemLife’s edition will definitely strengthen 
your family relationships.
 The other two columns you cannot afford to miss are Amazing 
Stem Cells highlighting ‘Your Own Stem Cells and Genes in 
the Treatment of Type 2 Diabetes’ and Talk with the Doctor 
introducing Julee Jatuvorapat, M.D. who talks about ‘Your Own
Stem Cells in the Treatment of Type 2 Diabetes’. As usual, these 
columns are packed with useful information about benefits of stem cells. 
 Let’s make your family relationships stronger by reading this 
edition of THAI StemLife. Maybe a new THAI StemLife member 
will be the result of this! Who knows?

Executive Editor
THAI StemLife
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	 มหาวิทยาลัยเซียะเหมินทำาการวิจัยการฉีดสเต็มเซลล์จาก
ไขกระดูกของผู้ป่วยเองในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่	2	(แต่การใช้
สเต็มเซลล์ที่เก็บจากกระแสโลหิต	(peripheral	blood	stem	cells:	
PBSC)	จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและน่าจะได้ผลการรักษาดีเช่นเดียวกัน)
	 นี่เป็นหนึ่งในรายงานบางฉบับของเอกสารทางการแพทย์ที่
เริ่มจะมีการสำารวจผลการใช้สเต็มเซลล์ของตัวคุณเอง	จุดเด่นของ
การศึกษาครั้งนี้คือ	การใช้วิธีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	
นั่นคือ	มีกลุ่มที่รับการรักษาแบบมาตรฐานและกลุ่มที่รับการรักษา
ด้วยสเต็มเซลล์	ซึ่งได้พบว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์มีผลดีกับ
ผู้ป่วยอย่างชัดเจนและไม่พบผลดีนั้นในกลุ่มควบคุมโดยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(1)	ทำาการทดลองกับคนไข้กว่า	80	ราย	
และมีการใช้การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงร่วมด้วย	หลังจาก
การรักษานาน	12	เดือน	พบว่า	จากตรวจหาค่า	HbA1c	(ระดับ
น้ำาตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด)	และระดับซีเพพไทด์	(C-peptide	คือ	
การวัดการผลิตอินซูลินของร่างกาย)	เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญใน
กลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์โดยที่ไม่พบว่าการให้ออกซิเจนความดันสูงมี
ผลใดๆ	ต่อการรักษา

สเต็มเซลล์และยีนสำาหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

 tem Cells and Genes 
 for treatment

of type 2 diabetes
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simple infusion of you OWN 
stem cells from the bone marrow but 
(peripheral blood stem cells-PBSC) 

is probably just as good and easier, was 
studied in the treatment of type 2 Diabetes 
at the Xiamen University in China. 
 This is one of the few reports starting 
to come in the medical literature exploring 
the effects of your OWN body’s stem cells. 
The strength of this study is that it is randomized 
and controlled meaning that there was a group 
that received conventional treatment and that 
the stem cell group saw benefits that were 
statistically significant and not observed in 
the control group (1). More than 80 patients 
were included and hyperbaric oxygen was 
also given. At the end of the 12 month 
period, HbA1c (long term blood sugar) and 
C-peptide (a measure of our body’s insulin 
production), saw significant increases in 
the group receiving stem cells without any 
added effect by the hyperbaric oxygen. 
 These are great news but we need 
to understand that this treatment does 
not eliminate type 2 diabetes. It can help 
significantly to combat existing diabetes but 
if one knows their genetic background and 
effect of these genes on their risk to develop 
diabetes the benefit is larger. Moreover, 
depending on which genes one has that 
predispose for diabetes (2), personalized 
nutritional and exercise intervention can be 
given as it has been proven that, both nutrition 
and exercise selectively acts on these genes 
and alters the expression to avoid diabetes (3). 
Correct nutritional information can be given 
to intervene and protect. If one is treated with 
stem cells but Nutrition and Exercise remain 
unchanged, the diabetes WILL RETURN. 
 So choose wisely. Your OWN STEM CELLS 
and knowing your OWN GENES can help 
you avoid and/or treat type 2 diabetes in the 
FUTURE.

	 ผลการศึกษานี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมาก	แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าการรักษาแบบนี้ไม่ ได้ทำาให้หายขาด
จากโรคเบาหวานชนิดที่	 2	แต่มีส่วนช่วยอย่างมากในการต่อสู้กับโรคเบาหวานที่เป็นอยู่	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าผู้ป่วยทราบถึงประวัติทางพันธุกรรมและผลของยีนที่มีต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน
ก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อการรักษาให้ได้ผลดีมากขึ้น	นอกจากนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับว่ายีนตัวไหนทำาให้เกิด
แนวโน้มในการเกิดโรคเบาหวานด้วย	 (2)	อาจจะใช้การดูแลโภชนาการและการออกกำาลังกายที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายประกอบในการรักษาด้วย	เนื่องจากได้มีการพิสูจน์ชัดแล้วว่าทั้งโภชนาการ	
และการออกกำาลังกายมีผลต่อยีนแต่ละตัวอย่างแตกต่างกัน	และมีผลที่ต่างกันต่อการลดการเกิด
โรคเบาหวาน	 (3)	 เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรักษาและ
การป้องกันโรค	ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์	แต่ยังคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการ
และการออกกำาลังกาย	โรคเบาหวานก็จะกลับมาอีก
	 ดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาด	สเต็มเซลล์ของตัวคุณเองและการรู้จักยีนของตัวเองสามารถช่วย
ให้คุณห่างไกลจากโรคเบาหวานชนิดที่	2	และ/หรือ	ช่วยในการรักษาโรคนี้ ในอนาคต

	 1.	วูและคณะ	2013
	 2.	แฮริงตัน	เจเอ็มและคณะ	2014
	 3.	กรู๊ปและคณะ	2013

1. Wu et al 2013
2. Harrington JM et al, 2014
3. Groop et al, 2013

ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย
สเต็มเซลล์ แต่ยังคงไม่ยอม

เปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการและ
การออกกำาลังกาย โรคเบาหวาน

ก็จะกลับมาอีก

If one is treated with 
stem cells but Nutrition 

and Exercise remain 
unchanged, the diabetes 

WILL RETURN 
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THAI StemLife: Please explain what type 2 diabetes is and also 
its causes and symptoms.
Dr.Julee: Type 2 diabetes occurs when our body’s insulin production 
is inadequate or when our body has developed insulin resistance to 
the insulin already produced in our pancreas.Certain medications like 
steroid can also be the cause of high blood sugar levels. High-risk groups 
for type 2 diabetes include people who are above 40 and overweight. 
However, currently we find type 2 diabetes in younger children who 
are overweight. This is caused by insulin resistance which is the result 
of eating too much food like chocolate and junk food and doing no 
exercise. Such behaviors can lead to obesity and type 2 diabetes.
THAI StemLife: What are common complications in type 2 diabetes 
patients? 
Dr.Julee: Diabetes is caused by high blood sugar levels which affect 
the entire body. Therefore, complications can occur throughout 
the body from head to toe. The first one to look at isblood vessel 
disease. Blood vessels are in all parts of the body so there is a risk of 
complications of diabetes in all parts of the body. In the brain, we find 
cerebral thrombosis which leads to paralysis. Broken and damaged 
blood vessels in the eye can cause blindness. The narrowing of blood 
vessels in the heart causes heart disease. With deteriorated blood 
vessels, the kidney will lose its function to excrete uremic toxins. 
This will finally lead to kidney failure. Deteriorated blood vessels in 
the legs, numbness due to diabetic nerve complications may cause 
ulcers that if not properly treated can lead to amputation. Therefore, 
the leading causes of death are the complications of diabetes rather 
than the diabetes itself. Some patients with well-controlled blood sugar 
levels may die from heart disease or infections caused by complications 
due to earlier inability to control blood sugar.
THAI StemLife: What is the medical treatment for type 2 diabetes? 
Dr.Julee: We use many types of oral medications and also injections 
to control diabetes. However, any method of controlling diabetes is 
more like solving the symptoms rather than the root cause. Diabetes 

THAI StemLife: ที่เรียกว่า ‘โรคเบาหวานชนิดที่ 2’ ตรงนี้อยากให้คุณหมอ
อธิบายให้ฟังค่ะ ว่าคืออะไร  มีสาเหตุมาจากอะไร และมีอาการอย่างไรคะ
พญ. จุลี: เบาหวานชนิดที่	2	เกิดจากร่างกายของเราสร้างฮอร์โมนอินซูลิน
ไม่เพียงพอหรือเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินจากตับอ่อนที่ร่างกาย
สร้างขึ้น	ยาบางอย่าง	เช่น	สเตอรอยด์	เป็นสาเหตุของการมีน้ำาตาลในเลือดสูง	
กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่	 2	 ได้แก่	 ผู้ที่อายุ	40	ขึ้นไปและ
น้ำาหนักเกิน	แต่ปัจจุบันพบว่าเบาหวานชนิดที่	2	นี้	พบในคนที่อายุน้อยหรือ
วัยรุ่นที่น้ำาหนักมาก	ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะดื้อของอินซูลินค่ะ	ซึ่งเป็นภาวะ
ของร่างกายที่เกิดจากการกินอาหารมากเกิน	กินช็อคโกแลต	จังก์ฟู้ด	 แล้ว
ก็ไม่ออกกำาลังกาย	พฤติกรรมเหล่านี้นำาไปสู่โรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่	2		
THAI StemLife: โรคแทรกซ้อนที่มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้แก่ โรคอะไรบ้างคะ
พญ. จุลี:	เบาหวานเกิดจากร่างกายมีภาวะน้ำาตาลสูง	ซึ่งมีผลต่อร่างกาย
ทุกส่วน	 เพราะฉะนั้นโรคแทรกซ้อนสามารถเกิดได้กับทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้า	นับตั้งแต่โรคของหลอดเลือด	ซึ่งหลอดเลือดของคนเรานั้น
มีทุกส่วนของร่างกาย	จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้ทุกส่วน
ของร่างกาย	ที่สมองเช่น	 เส้นเลือดสมองตีบตัน	 เป็นอัมพฤกษ์	อัมพาต	
เส้นเลือดที่ตาเสื่อมแตก	ทำาให้ตาบอด	หลอดเลือดหัวใจตีบตัน	ก็เป็นโรค
หัวใจ	หลอดเลือดไตเสื่อม	 ไตไม่สามารถขับของเสียออกมาได้ที่สุดก็ไตวาย	
การเสื่อมของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา	ปลายเท้าชาจากภาวะแทรกซ้อนของ
เบาหวานต่อเส้นประสาท	อาจเป็นสาเหตุของแผลเบาหวาน	ซึ่งถ้าได้รับการ
รักษาไม่ถูกต้องอาจนำาไปสู่การตัดขา	ดังนั้น	ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่ได้เสียชีวิต
จากโรคเบาหวานโดยตรง	แต่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานค่ะ		
อย่างคนไข้ที่คุมน้ำาตาลได้ดีในปัจจุบันแต่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ	หรือภาวะ
ติดเชื้อซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำาตาล
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในอดีต

THAI StemLife: ทางการแพทย์มีวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
กันอย่างไรคะ
พญ. จุลี:	 ในปัจจุบัน	การรักษาเบาหวานมีทั้งรูปแบบยาทานและยาฉีด
หลากหลายชนิด	 โดยจุดประสงค์หลักคือการควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด	
อย่างไรก็ตาม	การรักษาทั้งหมดเป็นรักษาตามอาการที่ปลายเหตุ	ไม่ใช่การ
รักษาที่ต้นเหตุ	เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตหรือที่เรียกว่า	
ไลฟ์สไตล์	การควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน
ในร่างกายของเราและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบได้	สาเหตุสำาคัญที่สุด	
คือ	 ระดับฮอร์โมนอินซูลินในอวัยวะที่ดื้อต่อฤทธิ์ของฮอร์โมนไม่เพียงพอ	
การรักษาเบาหวานจึงไม่ใช่แค่การกินยา	หรือคุมระดับน้ำาตาล	และถ้าจะให้
รักษาที่ต้นเหตุจริงๆ	คือ	ที่ตับอ่อนค่ะ	ตับอ่อนเสียการทำางาน	ผลิตอินซูลิน
น้อยลงตามเวลา	นั่นคือสาเหตุที่ปัจจุบันจึงต้องมุ่งเน้นว่าทำาอย่างไรให้ตับอ่อน
ทำางานได้ดีขึ้นรวมถึงอวัยวะที่อินซูลินออกฤทธิ์	เช่น	เซลล์ไขมัน	กล้ามเนื้อ
THAI StemLife: ปัจจุบันการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีความน่าพึงพอใจขนาดไหนคะ
พญ. จุลี:	ปัจจุบันมีเอกสารที่แสดงผลของงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนการ
ใช้สเต็มเซลล์ของตนเองจากไขกระดูก	และ/หรือกระแสโลหิตในการรักษาโรค	
อย่างไรก็ตาม	ดูเหมือนว่าการรักษานั้นทำาให้อาการดีขึ้นเพียงชั่วคราวและ
การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่มีผลอย่างมากต่อการรักษา	ท้ายที่สุดแล้ว	
เราทุกคนไม่สามารถจะละเลยผลที่เกิดจากโภชนาการ!	นอกจากนั้น	วิธีการ
รักษาทั้งหลายยังคงอยู่ในระหว่างการทดลองและจำาเป็นต้องมีผลการวิจัย
สนับสนุนมากกว่านี้	สำาหรับในเรื่องภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนั้น	การ
เป็นแผลที่เท้าดูเหมือนจะตอบสนองได้ดีต่อการรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์
ของตนเอง	ขณะนี้ไทย	สเตมไลฟ์	 กำาลังติดตามการศึกษาและวิจัยในด้าน
ดังกล่าวหลังจากที่มีการศึกษานำาร่องหลายการวิจัย

is a lifestyle disease. Blood sugar regulation is a finely tuned process 
in our bodies and may environmental factors can contribute but 
ultimately, insulin is not enough or the tissues on which insulin acts are 
resistant. Treating diabetes is not only taking medicines or controlling 
sugar levels. Actually the root cause to be treated is the pancreasthat 
loses its function and produces less insulin with time. That’s why today 
we have to focus on how to make the pancreas work better but also 
the tissues where insulin acts, like fat tissue and muscles. 
THAI StemLife: How satisfactory is the current use of stem cells 
to treat type 2 diabetes?
Dr.Julee: At this moment there are many encouraging research results 
in the literature on the use of own stem cells from the bone marrow and 
/ or peripheral blood. It seems though that improvements are transient 
and closely related to lifestyle adjustments. At the end of the day, one 
cannot ignore the effect of nutrition! Moreover, all treatments are still 
experimental and more research is needed. When it comes to diabetic 
complications, foot ulcers seem to respond well to own stem cells and 
currently THAI StemLife is pursuing research on the area after initial 
encouraging pilot studies.
THAI StemLife: We would like to get your advice about treatment 
methods for type 2 diabetes, please.
Dr.Julee: Actually the primary treatment is to get the patients to change 
their eating habits. They cannot just eat everything they want. Change 
the lifestyle and the eating style. Chose to eat healthy food, control 
the quantity of the food and exercise. The patients need to take good 
care of their own health along with the way they eat. In the future if 
research results encourage the use the patients’ own stem cells to 
treat diabetes, then diabetes might be cured. After all, the best thing 
that helps keep you away from all diseases is actually self discipline. 

| Talk with the Doctor

THAI StemLife: อยากให้คุณหมอแนะนำาแนวทางการรักษาสำาหรับผู้ป่วย
ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สักหน่อยค่ะ
พญ. จุลี:	จริงๆ	แล้วการรักษาเบื้องต้น	ก็คือการที่ผู้ป่วยเริ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทาน	ไม่ตามใจตัวเอง	เปลี่ยนแปลง
ไลฟ์สไตล์การกิน	การอยู่	 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 รู้จัก
ออกกำาลังกาย	ควบคุมปริมาณอาหาร	ผู้ป่วยต้องดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี
ควบคู่ไปพร้อมๆ	กับวิธีเลือกรับประทานอาหาร	หรือถ้าในอนาคตมีงานวิจัย
ที่สนับสนุนการใช้สเต็มเซลล์ของตนเองในการรักษาโรคเบาหวาน	เบาหวาน
ก็อาจกลายเป็นโรคที่สามารถรักษาได้	อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วย
ทุกคนให้ห่างจากโรคนั่นก็คือ	การมีระเบียบวินัยกับตนเอง

Dr. Julee Jatuworapat
Internal Medicine-Endocrinology, 

Wound Care and Hyperbaric Oxygen Therapy 

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องมีวินัยกับตัวเองให้มากๆ 
แล้วโรคต่างๆ ก็จะไม่เกิดค่ะ

After all, the best thing that helps keep 
you away from all diseases is actually 

self discipline

การใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โดย พญ.จุลี จตุวรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อ 
ด้านการรักษาแผล และการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง

sinG stem Cells to treat 
type 2 diabetes 

By Dr. Julee Jatuworapat 
Internal Medicine-Endocrinology, 
Wound Care and Hyperbaric Oxygen Therapy
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บทสัมภาษณ์คุณยุ้ย อรวรรณ อิงคสิทธิ์ เสตะพันธุ

Each type of diamond and gemstone 
has its own value but if compared to family, 
family is of course most valuable

เพชรและพลอยแต่ละชนิดก็มีความล้ำาค่าอยู่ ในตัว
ของมันอยู่แล้ว แต่ถ้าเปรียบกับครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะ

  | Celeb Family

THAI StemLife: ด้วยความผูกพันกับจิวเวลรี่
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนกลายเป็นคุณแม่ลูกสอง 
คุณยุ้ยคิดว่าตัวเองมีความเหมือนหรือแตกต่าง
กับจิวเวลรี่อย่างไรบ้างคะ
คุณยุ้ย:	ถ้าเปรียบกับเพชร	ยุ้ยอาจจะเหมือนเพชร	
Black	Diamond	เพชรสีดำาที่ดูมีความแข็งแกร่งใน
ตัวเองค่ะ	ตัวยุ้ยเองก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง	และ
อดทนเช่นกัน	แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใคร
ชอบเพชรสีดำา	ยุ้ยเป็นคนชอบอะไรไม่เหมือนคนอื่น
อยู่แล้ว	ก่อนหน้าที่จะมีลูก	ก็ไม่ต้องพยายามอะไรเลย	
เหมือนกับ	Black	Diamond	ที่มีสีดำาตามธรรมชาติ
อยู่แล้ว	แต่พอมีลูกก็ต้องมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น	เอาเวลาทั้งหมด	90%	อยู่กับลูก	ดูแลลูกค่ะ
THAI StemLife: ถ้าเปรียบความล้ำาค่าของ
จิวเวลรี่กับครอบครัวและความสัมพันธ์ คุณยุ้ย
จะให้คำานิยามว่าอะไรคะ
คุณยุ้ย:	เพชรและพลอยแต่ละชนิดก็มีความล้ำาค่า
อยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว	แต่ถ้าเปรียบกับครอบครัว	
ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะ	อาชีพของยุ้ย
ที่ทำาแบรนด์โอลิเวีย	ไดมอนด์	แต่ก่อนมันอาจจะ
สำาคัญที่สุด	เพราะว่าเรายังไม่มีครอบครัว	แต่พอ
มีครอบครัวแล้ว	ครอบครัวก็มาเป็นที่หนึ่ง	 ส่วน
เรื่องงานก็รองลงมา	แต่ก็เหมือนไม่ได้ทิ้งอะไรไป	
เมื่อก่อนทำางานสัปดาห์ละ	7	วัน	แต่ตอนนี้มีลูก
ก็ลดลง	 เพราะลูกก็ยังเล็กอยู่	 เด็กก็ต้องมีความ
อบอุ่น	และต้องอยู่กับพ่อแม่มากขึ้น	ตั้งแต่มีน้อง

ชีวิตก็เปลี่ยนไป	แต่ก่อนยังออกไปสังสรรค์บ้าง	
แต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากออกไปแล้ว	อยากอยู่
กับลูกมากกว่าถ้าเลือกได้ค่ะ
THAI StemLife: คุณยุ้ยต้ังใจจะเจียระไนลูกท้ังสอง
คนที่เปรียบเสมือนจิวเวลรี่ให้เป็นแบบไหนคะ
คุณยุ้ย:	ยุ้ยไม่เคยคาดหวังอะไรจากลูกเลยแม้แต่
อย่างเดียว	คือลูกจะเป็นยังไงก็ได้	แต่ขอให้เป็นคนดี	
มีจิตใจเมตตา	ช่วยเหลือคนอื่น	คนที่เขาด้อยกว่า
เราให้มากที่สุด	และเป็นอะไรก็ได้ที่เค้าอยากเป็นค่ะ	
ตัวยุ้ยเอง	ตอนเด็กๆ	ไม่ได้ตั้งใจเรียน	ไม่ได้เรียน
หนังสือเก่ง	 ไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรใคร	แต่พอมีลูกก็
เลยเปลี่ยนไป	นำาเอาสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนทั้งหมด	เอา
มาสอนลูกค่ะ	ลูกคนแรกก็ให้ไปเรียนหนังสือตั้งแต่
ขวบครึ่งเลยค่ะ
THAI StemLife: คุณยุ้ยเก็บสเต็มเซลล์ ให้กับ
ลูกคนแรกและลูกคนที่สองด้วย ตรงนี้มองเห็น
ความสำาคัญอย่างไรคะ 
คุณยุ้ย:	จากเท่าที่ฟังมา	และประสบการณ์ที่ฟัง
คนอื่นมา	ยุ้ยก็คิดว่ามันสำาคัญ	ยุ้ยคิดว่าถ้าเรามี
แรงสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้	มันก็คุ้มค่า
กับการที่จะไปฝากสเต็มเซลล์	 เพราะเราไม่รู้ว่า
ในอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้น	 เดี๋ยวนี้ในปัจจุบัน
โรคภัยมันก็เยอะมาก	มีโรคแปลกๆ	เกี่ยวกับเด็ก
เยอะมาก	และเหมือนพอมาฝากสเต็มเซลล์ไว้	ก็
รู้สึกสบายใจ	เพราะอนาคตเราอาจจะเอาสเต็มเซลล์
ส่วนนี้มาใช้รักษาโรคได้ค่ะ

THAI StemLife: As a person growing close 
to jewelry since you were young until now 
that you are the mother of two children, 
how would you define differences and 
similarities between yourself and jewelry? 
Khun Yui: Compared to diamond, I may be like 
black diamonds that wears the look of strength 
in itself. I think I am also strong and patient. 
Most women do not like black diamond but 
I usually like something different from others. 
Before having kids, I did not have to make any 
extra effort, just like black diamonds which  
are black by nature. Now that I have kids, 
I have to carry more responsibility. 90% of 
my time now is devoted to being with and 
looking after my kids.  
THAI StemLife: If we want to compare 
the value of jewelry with family and its 
bonding, how would you define these 
two things? 
Khun Yui: Each type of diamond and gemstone 
has its own value but if compared to family, 
family is of course most valuable. My career 
at the Olivia Diamond brand used to be 
my first priority when I was single. Now 
that I have a family of my own, this has become 
the first priority and my work the second. 
However, it is not like I have given up anything. 
I used to work 7 days a week but now with 

THAI StemLife: แล้วมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่
เลือกไทย สเตมไลฟ์คะ
คุณยุ้ย: เพราะว่าไทย	สเตมไลฟ์บริการดีค่ะ	เอาใจใส่
กับลูกค้าเต็มที่	และให้ข้อแนะนำาคำาปรึกษาที่ดี	จะ
มาอธิบายให้เราฟังก่อนว่าเราอยากจะฝากหรือ
ไม่ฝากก็ได้	ตัวยุ้ยก็ไม่ได้ตามกระแสเหมือนคนสมัยนี้
ที่ต้องฝากสเต็มเซลล์ให้ลูก	แต่คือตัวยุ้ยจะคิดว่า
มันสำาคัญจริงๆ	ค่ะ	และเราก็ไม่รู้ว่าโลกข้างหน้ามัน
จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร	วิวัฒนาการมันอาจจะ
ดีขึ้นก็ได้	แล้วสเต็มเซลล์ที่เก็บไว้อาจจะรักษาได้
อีกหลายโรคในอนาคต	เหมือนเราดูหนังที่มาจาก
อนาคต	มันก็ต้องอิงจากความเป็นไปได้นิดนึงค่ะ	

my kids, I keep that down. My kids are still 
very young; they need warmth and a close 
relationship with mom and dad. My life has 
changed since I have kids. I used to go out 
to parties occasionally but now I do not 
want to do that anymore. I’d rather choose to stay with my kids. 
THAI StemLife: Being like your ‘gemstones’, what would you like your kids to be cut 
and polished into?
Khun Yui: I do now put any pressure on them. Whatever they would like to become is fine. 
I only wish they are good, loving and kind and like to help others who are less privileged. 
They can be anything they want to be. When I was young myself, I was not an attentive student 
or the top of the class and I did not always follow others’ opinions. Now that I have kids of 
my own, I have changed and I try to use all I have learned from older people to teach my kids. 
I sent my first child to school since he  was one and a half  years old.   
THAI StemLife: You have saved both you first and your second kids’ stem cells. In your 
view, how important is this? 
Khun Yui: From what I’ve heard and from other people’s experience, I think this is important. 
If we can afford it, it is worth saving the stem cells because we do not know what might  
happen in the future. Currently there are many unusual diseases and also strange childhood 
diseases. When we save the stem cells we feel less worried because we may be able to use 
them for future treatments. 
THAI StemLife: Any special reason for choosing THAI StemLife?
Khun Yui: It is because THAI StemLife provides great service, pays full attention to customers 
and gives good advice. It gives us enough information and leaves it open and up to us to decide. 
My decision to save my children’s stem cells was not a trend following decision. I seriously 
think it is important. We never know how the world will change in the future. Technology will 
advanced and the saved stem cells may be used to treat many diseases in the future, like in 
the movies about the future, we have to consider the possibility.

n interview with 
     Khun Yui, Orawan 
Ingkhasit Setabandhu



12 13

 | Mom Moment

ow that baby makes three, your relationship with all your 
significant others — from your partner to your work pals — 

will probably change. Here’s what to expect and how to get them 
all back on track. 
 What’s not to love about your new bundle of joy? Sure, she’ll keep 
you up until the wee hours with her colicky cries and her nonstop nursing, 
but just the sight of her snuggling in your arms is enough to make you forget 
the rest of the world. So it’s no wonder that your other relationships may 
be (unintentionally) slipping out of focus. After all, with baby care taking up 
all your time these days, it’s hard to find a free slot to pencil in socializing. 
And if you do manage to squeeze in some time to hang out with people, 
you’ll soon be bombarded with a whole new set of challenges politely 
enduring all that unsolicited baby advice, for instance, or finding time for 
privacy when your entire extended family begins stopping by to see the 
baby. How can you handle all these relationship conundrums? Read on 
for some solutions!
 Your Postpartum Relationships There’s no doubt about it. Your new 
life as a mom will probably affect those pre-baby friendships. That’s because 
whatever leftover energy you have is likely spent catching up on your z’s 
or fitting in some fitness, not catching up on buddies. Remember that 
your priorities are changing now that you’re a mom, so your friendships 
are bound to change, too. And that’s okay. Making new friend with new 
moms is a great way to bridge the friendship gaps and find people who 
share your new interests. Wondering where to find these potential 
pals? The best place tostart could be your pediatrician’s office or if you 
live in Houston, Los Angeles, Seattle, New York, or Chicago, check out 
the local Message Boards on WhatToExpect.com. 
 Sex and Love After Pregnancy Spending time juggling baby 
care, breastfeeding, and household chores may mean that your partner 
comes last on your to-do list. But it’s important to make the effort to 
find couple time — after all, staying connected with your partner is just 
as important as bonding with your baby. Your best bet for weathering 
the challenges of your changing relationship? Try something new and 
find what works for you. Maybe you’ll have to downscale date nights 
for a while or catch up with your partner over an early morning cup of 
coffee instead of over dinner. 
 Just don’t be surprised if postpartum symptoms like fatigue, sore 
nipples, and back pain derail your desire for a lot of cuddling. It’s not 
unusual for new moms to balk at the thought of sex after pregnancy, 
even when their practitioners give them a green light. But don’t give up 
— there are ways to ease back into sex that will help you (both) get 
your groove back. 

 ถึงตอนนี้การมีลูกน้อยทำาให้ครอบครัวของคุณ
มีสมาชิกเพิ่มเป็น 3 คนแล้ว ความสัมพันธ์ของ
คุณกับคนอื่นๆ ที่มีความสำาคัญต่อชีวิตคุณไม่ว่า
จะเป็นคู่ชีวิตหรือเพื่อนร่วมงาน ก็คงจะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นแน่ วันนี้เราจะคุยถึงอะไรต่อ
อะไรที่คุณคงจะต้องเจอ และวิธีที่จะจัดการกับ
เรื่องต่างๆ ให้ชีวิตกลับมาลงตัวอีกครั้ง
	 คงไม่มีอะไรที่จะทำาให้คุณทุกข์ ใจได้อีก	เมื่อ
ความสุขล้นจากการมีลูกน้อยท่วมท้นขึ้นมาในชีวิต	
แน่ละ	เจ้าตัวน้อยทำาให้คุณต้องอดตาหลับขับตานอน	
ต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อม	คอยฟังเสียงลูกร้องงอแง
ไม่หยุดตอนที่มีอาการโคลิก	(อาการปวดท้องที่ทำาให้
ทารกมักจะร้องไห้ไม่หยุด)	แล้วประเดี๋ยวก็ต้องให้
นมกันอีกจนแทบจะไม่ต้องพักกันเลย	แต่เพียงแค่
ได้มองภาพที่ลูกน้อยซุกอยู่ในอ้อมกอด	คุณก็คงจะ
ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจนหมดสิ้น	เพราะฉะนั้น	
ก็ไม่ต้องแปลกใจที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆ
อาจจะถูกละเลยและลดความสำาคัญลงโดยที่
คุณเองก็ไม่ได้เจตนา	 เมื่อการดูแลลูกน้อยขโมย
เวลาของคุณไปจนหมดอย่างนี้แล้ว	มันย่อมยาก
ที่จะหาเวลาว่างไปวิสาสะกับคนอื่น	และถ้าคุณ
บังเอิญหาเวลาออกไปเจอผู้คนได้บ้าง	ไม่นานคุณก็
จะเจอกับปัญหาใหม่ๆ	ระดมเข้าใส่	อย่างเช่น	ต้อง
รักษามารยาทด้วยการทำาเป็นสนใจฟังคำาแนะนำา

เรื่องการเลี้ยงลูกจากใครต่อใครทั้งๆ	ที่คุณไม่ ได้
ถามเลย	หรือต้องพยายามหาเวลาให้กับตัวเอง
ช่วงที่บรรดาญาติโกโหติกาทั้งหลายเริ่มทยอยกัน
เข้ามาเยี่ยมเยียนเจ้าตัวน้อยของคุณ	ว่าแต่ว่าคุณ
จะจัดการกับเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
ผู้คนเหล่านี้ยังไงดี?	มาดูคำาเฉลยกันดีกว่า!
 ความสัมพันธ์กับผู้คนหลังการคลอดลูก	 ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตแบบใหม่ในฐานะคุณแม่คงจะ
ต้องส่งผลกระทบความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีกับ
ใครต่อใครก่อนจะมีลูก	 เพราะไม่ว่าคุณพอจะยัง
มีแรงเหลืออยู่สักเท่าไร	คุณก็คงจะใช้มันให้หมดไป
กับการหาเวลานอนชดเชย	หรือไปออกกำาลังกาย
เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ฟิตขึ้นมาใหม่	มากกว่าจะใช้
เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นแน่	อย่าลืมว่าในตอนนี้ที่
คุณกำาลังอยู่ในบทบาทของคุณแม่	ลำาดับความสำาคัญ
ของส่ิงต่างๆ	ในชีวิตคุณก็ตอ้งเปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย	
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร	การหาเพื่อนใหม่
ที่เป็นคุณแม่คนใหม่เหมือนกัน	จะช่วยเติมเต็ม
ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงที่ขาดหายไป	และช่วย
ให้คุณได้มีเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน	คุณ
กำาลังสงสัยว่าจะไปหาเพื่อนแบบนี้ได้จากที่ไหน
ใช่ไหม?	ที่ที่ดีที่สุดสำาหรับการเริ่มต้นน่าจะเป็น
คลินิกที่คุณต้องพาลูกไปหาหมอสำาหรับเด็กนั่นเอง	

ความรัก เซ็กส์ และความสัมพันธ์ หลังตั้งครรภ์
หรือถ้าคุณอยู่แถวฮุสตัน	ลอสแองเจลีส	ซีแอตเทิล	นิวยอร์ค	
หรือชิคาโก้	ก็ขอแนะนำาให้คุณลองเข้าไปอ่านบอร์ดข้อความ
สำาหรับคนในพื้นที่ ใน	WhatToExpect.com
 เพศสัมพันธ์และความรักหลังจากการตั้งครรภ์	การ
ต้องเล่นสลับร่างให้ทันกับภารกิจในการเลี้ยงลูก	ให้นมลูก	
และงานบ้านทั้งหลาย	อาจจะทำาให้เวลาสำาหรับสามีตกไป
อยู่อันดับท้ายๆ	ของรายการที่ต้องทำา	แต่การพยายามหา
เวลาที่จะอยู่ด้วยกันตามลำาพังนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ	อย่าลืมว่า	
การรักษาความสัมพันธ์กับสามีก็เป็นเรื่องสำาคัญไม่น้อย
กว่าการใกล้ชิดกับลูกน้อย	อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การเอาชนะความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป?	ลองทำาอะไรใหม่ๆ	และดูว่าทำาแบบไหนจะดีสำาหรับ
คุณ	คุณควรจะลองลดระดับกิจกรรมในคืนที่จะมีนัดกับ
คุณสามีลงบ้างในช่วงนี้	หรือหาเวลาอยู่กับคุณสามีตอน
เช้าๆ	พร้อมกับกาแฟสักถ้วย	ทดแทนเวลาท่ีเคยอยู่ด้วยกัน
ในช่วงอาหารเย็น
	 อย่าแปลกใจเลย	ถ้าภาวะหลังคลอด	 เช่น	รู้สึก
เหนื่อยง่าย	เจ็บหัวนม	และปวดหลัง	อาจจะทำาให้คุณมี
อารมณ์ที่จะสวีทกับสามีน้อยลง	 ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่คุณ
แม่คนใหม่จะรู้สึกหมดอารมณ์เมื่อคิดถึงเรื่องการมีเพศ
สัมพันธ์หลังจากการตั้งครรภ์	แม้เมื่ออยู่ในช่วงที่คุณหมอ
เปิดไฟเขียวให้แล้วก็ตาม	แต่อย่าเพิ่งหมดหวังหรือยอม
แพ้	มีวิธีมากมายที่จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งกับเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์	 และทั้งคุณพ่อและคุณแม่คนใหม่ก็จะ
ได้กลับมามีความสุขกันได้เหมือนเดิม	

อย่าลืมว่าในตอนนี้ที่คุณกำาลังอยู่ในบทบาท
ของคุณแม่ ลำาดับความสำาคัญของสิ่งต่างๆ 

ในชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป
Remember that your priorities are changing 
now that you’re a mom, so your friendships 

are bound to change, too

http://www.babyzone.com/mom/fatherhood/bonding-new-
dad_209874#gallery/be-team-captain

ที่มา/Source: 
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พ่อ-ลูก ผูกพัน
โดย จีนวีฟ ริชาร์ด

By Genevieve Richards

 เป็นเรื่องจริงที่ว่าคนเป็นพ่อไม่มีโอกาสได้
สัมผัสความรู้สึกที่มีลูกน้อยเติบโตอยู่ในครรภ์ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถมีความ
ผูกพันกับพ่อได้ (และไม่ต้องเป็นความผูกพัน
แมนๆ แบบเจมส์ บอนด์ 007 ด้วย) ลองมาดู 
10 เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้พ่อและลูกน้อย
สร้างความผูกพันที่ใกล้ชิดกันตั้งแต่วันแรกเลย
ทีเดียว!

 ลูกจ๋า อยู่ในท้องสบายดีไหม! 
	 ถ้าพ่อพูดกับลูกต้ังแต่ก่อนลูกจะคลอดออก
มา	ลูกน้อยแรกเกิดจะจำาเสียงของพ่อได้	 เพราะ
ฉะนั้น	คุณพ่อท้ังหลายจงคุยหรือจะร้องเพลงก็ได้	—	
กับท้องป่องๆ	น่ันแหละ!—	แม้ว่าลูกของคุณจะยังไม่
เข้าใจเน้ือเพลง	แต่เขาก็จะตอบสนองต่อทำานองเพลง
 คุณคือกัปตันทีม 
	 คุณควรมีส่วนร่วมในการคลอดลูก	อยู่ด้วย
ตลอดช่วงการทำาคลอด	 เป็นคนตัดสายสะดือให้
ลูก	และขอเป็นคนแรกที่ได้อุ้มลูกในอ้อมแขนของ
ตัวเองและสบตาลูก	ซึ่งการทำาแบบนั้น	ทำาให้รู้สึก
ผูกพันกับลูกตลอดไป”

 พ่อจ๋า นวดให้หน่อย 
	 การนวดตัวให้ลูกน้อยช่วยกระตุ้นประสาทให้
ลูก	และทำาให้พ่อรู้สึกผูกพันกับลูก	การนวดยัง
ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของทารกทำางานได้ดีขึ้น	
ลดอาการโคลิก	 (อาการปวดท้องที่ทำาให้ร้องไห้
มาก	ร้องนาน	และมักจะร้องตอนกลางคืน)	ช่วย
ลดความรู้สึกเครียด	ทำาให้หายใจคล่องขึ้น	และ
กระตุ้นการเจริญเติบโต	คุณอาจเริ่มต้นด้วยการ
อ่านคำาแนะนำาเบื้องต้นเรื่องการนวดเด็กทารก
 อาบน้ำากับลูก 
	 นี่เป็นวิธีที่วิเศษสุดในการสร้างความผูกพันกับ
ลูก	เด็กทารกจำานวนมากจะรู้สึกสะดุ้งตกใจเวลา
ลงอ่างอาบน้ำา	และอาจจะไม่ชอบอาบน้ำา	ดังนั้น
การที่คุณพ่อลงอ่างอาบน้ำาพร้อมๆ	กับลูกจะทำาให้
ลูกรู้สึกผ่อนคลายมาก	
 สะพายลูกติดตัว 
	 เอาลูกน้อยใส่เป้สำาหรับอุ้มเด็กหรือผูกลูกติดตัว
เวลาที่คุณทำางานบ้าน	วิธีนี้อาจจะฟังดูมากเกินไป
หน่อย	แต่มันได้ผลจริงๆ	สำาหรับคุณพ่อที่อยาก
จะทำางานไปพร้อมๆ	กับใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับลูก
ด้วย	—	และวิธีนี้ยังทำาให้คุณแม่ชอบใจอีกด้วย!

 ลุกขึ้นเต้นระบำากัน! 
	 เด็กทารกชอบเต้นรำากับคุณพ่อ	อาจจะมัด
ลกูน้อยติดกับหน้าอกคุณพ่อ	หรืออุ้มไว้ในอ้อมแขน	
เด็กๆ	ชอบเวลาที่ถูกแกว่งไปมาเบาๆ	วิธีนี้นอกจาก
จะช่วยให้พ่อกับลูกรู้สึกผูกพันกันแล้ว	ยังช่วยให้
ลูกรู้สึกผ่อนคลาย	หยุดโยเย	และถ้าโชคดี	อาจ
เป็นการช่วยกล่อมให้เจ้าตัวยุ่งหลับไปเลยก็ได้!
  รู้ตารางเวลาประจำาวัน
 คุณพ่อรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณรู้ตารางเวลาประจำา
วันของลูกน้อยแล้ว	คุณก็จะสามารถช่วยป้อน
อาหาร	ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อม	และช่วยดูแลลูก
ในเรื่องต่างๆ	 ในแต่ละวันได้	 ไม่ว่าจะเป็นการ
อาบน้ำาหรือพาลูกไปเดินเล่น	—	และแม้กระทั่ง
ให้นมลูกตอนตี	2
 กิจกรรมนอกบ้าน 
	 ถ้าคุณเป็นคนที่ฟิตร่างกายอยู่เสมอแล้วละก็	
คุณก็ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ยกรถเข็นออกมาแล้ว
พาลูกออกไปเดินหรือวิ่งออกกำาลังกาย	วิธีนี้จะ
ช่วยทำาให้ลูกน้อยที่กำาลังหงุดหงิดนอนหลับไปได้	
ทำาให้สมองคุณรู้สึกโปร่ง	และทั้งสองคนยังจะได้
รับอากาศสดชื่นเป็นของแถมที่มีประโยชน์อีกด้วย
 นอนกอดกันและหลับไปด้วยกัน 
	 การนอนกับลูกเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยสำาหรับ
เด็กทารก	และเตียงนอนเด็กเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
สำาหรับให้เด็กนอน	แต่ถ้าคุณได้ชั่งใจระหว่างข้อดี
กับข้อเสีย	คิดเรื่องความปลอดภัย	และตัดสินใจ
ว่าการนอนกับลูกนั้นดีสำาหรับครอบครัวของคุณ
แล้วละก็	มันก็เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างความผูกพัน
ใกล้ชิดกับลูกได้เป็นอย่างดี
 เล่นตลกกับลูก 
	 ไม่มีอะไรสนุกเท่าการดูคุณพ่อเล่นอะไรเพี้ยนๆ	
กับลูก!	การทำาหน้าตาและทำาเสียงประหลาดๆ	กับ
เจ้าตัวเล็กของคุณต่อหน้าคนอื่นเป็นโอกาสเดียว
ท่ีคุณจะได้ทำาอะไรแบบน้ีในทีส่าธารณะโดยไม่มีใครว่า	
เพราะฉะน้ันเต็มท่ีเลย!	ทำาเสียงสัตว์	ประหลาดๆ
ทำาเสียงผายลม	—	แอ็คชั่นให้สุดๆ	ไปเลย	คุณพ่อ
คนเก่ง!

ที่มา/Source: 

http://www.babyzone.com/mom/father-
hood/bonding-new-dad_209874#gallery/
be-team-captain

rue, a dad can’t feel his baby growing 
inside him, but that doesn’t mean you 

can’t get your bond on Dad (and we don’t 
mean in the 007 kind of way). Here are 10 
easy tips to ensure that Dad and Baby 
develop a strong connection from the start!

 Hello in There! 
 Research has shown that babies can 
distinguish between their parents’ and strangers’ 
voices from 30 weeks in the womb if dads speak 
to a baby before birth, the newborn will recognize 
his father’s voice. So talk—or sing—to that belly, 
your child will not understand the words, but 
will respond to the melody.
 Be Team Captain 
 Be involved in the birth of your baby in 
the whole delivery. Baby cut the umbilical cord 
and  made sure was the first to hold baby in 
his arms and to make eye contact. Doing all 
that bonded to baby forever.
 A Little Lower 
 Infant massage stimulates Baby and can 
help a dad bond with his child. Massage also 
helps babies with digestion, relieves colic, eases 
tension, helps with breathing, and spurs growth. 
To get started, read our beginner’s guide to 
infant massage.
 Bath Buddies 
 This is a fantastic way for you and Baby to 
bond. Many infants are startled when put into 
a bath and may not like it, so Dad getting in 
the tub with Baby can become a very soothing 
experience. 
 Wear Your Baby 
 Put Baby in a sling or carrier and go on with 
your honey-do list. This may sound obvious, but 
it really is an effective way for Dad to get some 
work done while maintaining close contact with 
Baby—and make Mom happy in the process!

 Get Up and Dance! 
 Babies love dancing with their daddies, 
either strapped to their chests or held in their 
arms. Little ones enjoy being gently jiggled 
about, and this not only helps a dad and baby 
to bond, it can also soothe and quiet a fussy 
baby. With a bit of luck, it may even put her to 
sleep!
 Know the Routine 
 If you’re aware of your baby’s routine, Dad, 
you’ll be able to help out with feedings, diaper 
changes, and other everyday baby chores, 
including baths and going for walks—even that 
2 AM feeding.
 The Great Outdoors 
 If you are a keep-fit kind of guy, there is no 
excuse not pack up a stroller and go for a brisk 
walk or jog. This will put a cranky baby to sleep 
and help clear your head, while you both benefit 
from the fresh air.
 Cuddle Up and Co-Sleep 
 That shared sleeping surfaces are unsafe 
for infants, and that cribs are the safest places 
for babies to sleep. But if you’ve considered 
the pros and cons and safety issues, and decide 
co-sleeping is the right choice for your family, it 
will definitely help you bond with your baby.
 Be Silly 
 Nothing like seeing a Dad being goofy with 
his baby! Making silly faces and noises with 
your little one will probably be the only time 
such behavior is acceptable in public. So go 
for it! Make animal noises, blow raspberries—
ham it up, Dad!

addy and
baby bondinG
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  | Little Angel

ลูกสาวต้องมีพ่อ ลูกชายต้องมีแม่
โดย เจนิส ชอว์ เคราส์

irls need a dad 
and boys need a mom

By Janice Shaw Crouse

 ในวารสาร The Journal of Communication and Religion ฉบับล่าสุด 
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 31 เลขที่ 2) มีบทวิเคราะห์ที่ดีมากเกี่ยวกับ
ความสำาคัญของความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับลูก ข้อสรุปที่
ได้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกและมีข้อมูลทางสังคมศาสตร์สนับสนุน อีกทั้งยังได้รับการ
ยืนยันโดยบทความของนักวิชาการที่ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้ที่เสมอกัน นั่นคือ: 
ลูกสาวจำาเป็นต้องมีพ่อ และลูกชายจำาเป็นต้องมีแม่
	 ไม่น่าประหลาดใจที่การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าการสื่อสารเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในการสร้างสัมพันธภาพของทุกคนในครอบครัว	—	การสื่อสัมพันธ์ระหว่าง
กันในครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนเบ้าหลอมทัศนคติ	ค่านิยม	ความสนใจ	และ
มุมมองที่เรามีต่อโลก	และนอกเหนือจากการหล่อหลอมและการเป็นแบบอย่างที่
ดีในเรื่องสำาคัญเหล่านี้แล้ว	ครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวิธีสื่อสัมพันธ์กับ
สังคม	ตลอดทั้งลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนอีกด้วย
	 ยิ่งไปกว่านั้น	ในครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงยังจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องศาสนา	
และการสนับสนุนให้เด็กๆ	เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	ครอบครัวแบบนี้ช่วยสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดีด้วยลักษณะการสื่อสารที่ดี	เช่น	การเปิดใจคุยกัน	การสร้างความ
มั่นใจ	และการช่วยเหลือพึ่งพากัน	และไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณลักษณะเหล่านี้ยังเป็น
ตัวบ่งชี้สำาคัญถึงความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของครอบครัวอีกด้วย
 การช่วยเหลือพึ่งพากัน	การช่วยเหลือพึ่งพากันในทางที่สร้างสรรค์นั้นมีความ
จำาเป็นต่อการสร้างความรู้สึกเป็นอิสระ	แม้จะฟังดูเป็นการขัดแย้งกัน	แต่การ
ช่วยเหลือพึ่งพาและการยึดมั่นกันระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้ลูก
สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระ	และแยกออกจากพ่อแม่ได้เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ ใหญ่	
พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์นั้นเติบโตขึ้นจากความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคง	

 การเปิดใจคุยกัน	ถ้าพ่อแม่กับลูกๆ	สามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกันอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมาและด้วยความสบายใจ	ลูกจะ
สามารถปรับตัวเข้าสู่วัยผ ู้ใหญ่ได้ง่ายขึ้น	ยิ่งไปกว่า
นั้น	การเปิดใจคุยกันจะช่วยให้เด็กมีความสามารถ
ในการตัดสินใจได้ดีขึ้น	การสื่อสัมพันธ์ที่ดีจะช่วย
ลดปัญหาครอบครัว	พ่อแม่ที่รู้จักแสดงความรัก	
กล่าวชมเชยลูกบ่อยๆ	และสนับสนุนเรื่องของการ
รู้จักให้และรู้จักรับจะทำาให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่
จะไม่มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงเวลาอยู่ตามลำาพัง
หรืออยู่กับมิตรสหาย	
 การสร้างความมั่นใจ	พ่อแม่ที่ประสบความ
สำาเร็จนั้น	คือพ่อแม่ที่ทำาให้ลูกรู้สึกถึงความมีคุณค่า
และการเป็นที่รักของผู้อื่น	ส่วนพ่อแม่ที่ชอบกวดขัน
หรือเข้มงวดกับลูกนั้นเท่ากับเป็นการสื่อถึงความ
ไม่เชื่อมั่น	และทำาให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่า
และด้อยความสามารถ	ลักษณะการส่ือสารเหล่าน้ี
มีผลมากเป็นพิเศษต่อลูกสาว	คำาชมอย่างตรงไป
ตรงมาและการแสดงความรู้สึกในลักษณะให้กำาลังใจ
จากพ่อ	จะช่วยให้ลูกสาวรู้สึกมั่นใจในตัวเองและ
รู้สึกในคุณค่าของตนเองมากขึ้น
 ความเช่ือทางศาสนา	ผลกระทบของความเช่ือ
ทางศาสนาจะเห็นได้ชัดที่สุดในช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่น	
งานวิจัยส่วนใหญ่พบความสัมพันธ์ในทางกลับกัน
ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับพฤติกรรมท ี่มีความ
เส ี่ยงสูงในช่วงวัยรุ่น		(การดื่มสุรา		การเสพยา	เสพติด
พฤติกรรมทางเพศ	อาการซึมเศร้า	ฯลฯ)	นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาอื่นๆ	ที่รายงานถึงความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนระหว่างความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนา
ของครอบครัวกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นและความสุข
ในครอบครัว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นเพศชาย	
	 พ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามกับลูกนั้นมีความสำาคัญ
เป็นพิเศษในการทำาให้ลูกๆ	รู้สึกได้รับการยอมรับ
และมีกำาลังใจ	ซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งในเด็กผู้ชายและ
เด็กผู้หญิง	แต่ดูจะมากเป็นพิเศษในเด็กผู้หญิง	พ่อนั้น
มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความเข้มแข็งของลูกสาวใน
ช่วงที่เป็นวัยรุ่นและวัยศึกษาเล่าเรียน	ลูกสาวที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อจะเป็นคนที่มีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง	พึ่งพาตัวเองได้	ประสบความสำาเร็จใน
การเรียนและการทำางานมากกว่าลูกสาวท่ีห่างเหิน
กับพ่อหรือไม่มีพ่ออยู่ด้วย	

he latest issue of The Journal of 
Communication and Religion (November 

2008, Volume 31, Number 2) contains an excellent 
analysis of the importance of opposite-sex 
parent relationships. The common sense 
conclusion is backed up with social science 
data and affirmed by a peer-reviewed scholarly 
article: girls need a dad, and boys need a mom.  
 Not surprisingly, the study also found that 
communication is an essential building block for 
all family relationships -- family interactions are 
the crucible for attitudes, values, priorities, and 
worldviews.  Beyond the shaping and modeling 
of these essential personal characteristics, 
the family shapes an individual’s interpersonal 
system and self-identity. 
 Further, stable homes include specific 
talk about religion and support for children’s 
involvement in religious activities. These families 
create high-quality relationships by specific 
communication behaviors, such as openness, 
assurance, and dependency. Those same 
characteristics, not incidentally, are powerful 
predictors for marital success or failure.
 Dependency - Healthy dependence is 
essential for autonomy.  Ironically, parent-child 
dependency provides the foundation that enables 
the child to separate from the parents as he 
or she matures and becomes an adult. Social 
and emotional growth stems from a secure 
attachment. 
 Openness - When parents and children 
openly and comfortably share their thoughts and 
emotions, the transition into healthy adulthood is 
easier. Further, such openness assists the child 
in decision-making. Greater interaction leads to 
fewer family problems. Parents who express 

love, offer frequent praise, and encourage 
give-and-take produce adolescents who are 
less likely to engage in dangerous behaviors 
when alone or with friends. 
 Assurance - Successful parents give a child 
a sense of worth and lovability; coercive parents 
imply untrustworthiness and incompetence.  
These communication patterns especially 
affect girls; a father’s open encouragement 
and supportive attitude makes a daughter 
feel confident and creates a greater sense of 
personal worth.
 Religiosity - The most noticeable impact of 
religiosity is during adolescence. The majority of 
studies found an inverse relationship between 
religiosity and high-risk adolescent behaviors 
(drinking, drug use, sexual activity, depression, 
etc.). Other studies indicate a strong relationship 
between the family’s religious belief and practice
and a teen’s emotional health and family 
well-being. This is especially true of teenage boys.
 The opposite-sex parent is especially 
important in making children feel validated and 
encouraged. This is true of boys as well as girls, 
but it is especially true of daughters. Fathers have 
the greatest impact on their daughters’ vitality 
as an adolescent college student. Daughters 
with a strong relationship with their father are 
more self-confident, self-reliant, and are more 
successful in school and career than those who 
have distant or absent fathers. 

ที่มา/Source: 

http://www.americanthinker.com/2009/01/
girls_need_a_dad_and_boys_need.html

การสื่อสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัว
นั้นเปรียบเสมือนเบ้าหลอมทัศนคติ 
ค่านิยม ความสนใจ และมุมมอง

ที่เรามีต่อโลก 

Family interactions are the 
crucible for attitudes, values, 

priorities, and worldviews
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 ผู้เขียนมีเพื่อนหลายคนที่พยายามจะให้ครอบครัวใช้เวลาทำากิจกรรมใน
สวนหลังบ้านให้มากขึ้น แต่ก็กลับล้มเหลวทุกปี ใครๆ ก็รู้สึกสบายกว่าที่จะ
อยู่แต่ในบ้าน ดูทีวี เล่นอินเตอร์เน็ต แล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆ และคนใน
ครอบครัว แต่ถ้ามีเคล็ดลับดีๆ คุณอาจจะทำาให้ครอบครัวคุณได้ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น ด้วยกิจกรรมในสวนหลังบ้านในฤดูร้อนปีนี้

เคล็ดลับที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขกับสวนหลังบ้าน

 จัดสวนให้ดูสะดวกสบาย  
	 “อันดับแรกจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสวน”	คำาแนะนำาจาก	
AllBackyardFun.com	“คุณต้องจัดสวนให้น่าอยู่	ดูน่าเข้า	ซึ่งจะ
เป็นไปไม่ได้เลยถ้ามีแต่เก้าอี้พลาสติกโยกเยกให้นั่ง	ควรจะลงทุนบ้าง
เพื่อให้สวนมีที่นั่งที่สะดวกสบายมากขึ้น	แค่นี้การทำาให้สวนเป็นเหมือน
ส่วนขยายเพิ่มเติมของพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัวก็สำาเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว”
 จัดสวนให้เข้าออกสะดวก 

ettinG your family 
to spend more time 

in the baCkyard
By Scarlet

ชวนครอบครัวมาทำาอะไรในสวนหลังบ้านกันดีกว่า
โดย สการ์เล็ต

  | Home Sweet Home

 any of my friends try, each year, to get their family to spend more 
time in the backyard. And each year they fail. It’s easy to stay inside 

the house, watching TV, surfing the Internet and speaking on the phone 
with friends and family. But with the right strategy, you can get your family to 
bond in the backyard this summer.

	 หลายคนมักจะเสียท่าตรงที่ทำาให้การเข้าสวนหลังบ้านเป็นเรื่องยาก	
งานวิจัยจำานวนมากระบุว่าคนชอบเดินเข้าร้านค้าที่ประตูเปิดกว้างๆ	
และหน้าร้านเป็นกระจกใสที่มองเห็นข้างในชัดๆ

Tips To Help Your Family Enjoy More Backyard Time

 Make Your Backyard Comfortable
 “The first step is to make sure you have the right backyard furniture,” explains 
AllBackyardFun.com. “You need to make your backyard a welcoming and inviting 
space, which you’re never going to achieve if people are left sitting on wobbly 
plastic chairs. Invest in making your backyard comfortable, and you’ll be halfway 
to making it an extension of your living space.”
 Make Your Backyard Accessible 
 Many people make the mistake of making it too difficult to sit in the backyard. 
Studies have repeatedly shown that more people walk into stores when the doors 
are wide open and big glass windows give a glimpse of what’s inside.
 If someone needs to go and get a key and open the door, they’re going to 
feel less tempted to go outside. So, leave the door open, and consider getting 
glass doors that make your outside feel more like it’s part of your home. If you 
don’t like the idea of leaving the door open, you could even consider leaving 
the key inside the door, and that helps to reduce the amount of friction involved 
in going outside.

 Provide Backyard Snacks and Reading Materials 
 People like to sit outside and drink orange juice, a cold 
beer or a glass of wine. You can use this to your advantage. 
Leave a cooler with some drinks and snacks lying outside, 
and people will go outside, get a bite to eat and a drink, 
and they will be tempted to sit outside.
 Plan Backyard Entertainment  
 If you also have reading materials – like books and 
magazines – people won’t feel the need to go back into 
the house to be entertained.  It’s nice if your family can all 
sit together and read books and magazines, but it’s even 
better if you can get your family to spend some quality time 
together and really enjoy each other’s company. To make 
this happen, try to play some games. If everyone has a lot 
of fun, they are more likely to want to participate next time 
you suggest hanging out in the backyard.
 A game of soccer or football can work great. Cornhole 
is also a really fun yard game to play.  If you have younger 
children and a big enough backyard, you could also consider 
organizing a treasure hunt. Just make sure your children 
stay inside and can’t see where you’ve hidden everything!
 Many people make the mistake of thinking that family 
games in the backyard are all about jumping around and 
getting tired, but they don’t have to be. A classic board 
game like Monopoly could work perfectly. I have even found 
lots of success with playing multi-player iPhone and iPad 
games. Whatever it takes, just get outside and enjoy some 
sun and fresh air!

ที่มา/Source: 

http://familyfocusblog.com/getting-your-family-to-spend-
more-time-in-the-backyard

	 ถ้าต้องไปหยิบกุญแจเพื่อไขประตูเวลาจะออกจากบ้านไปในสวน	ใครๆ	ก็
คงจะไม่ค่อยนึกอยากจะออกไป	เพราะฉะนั้น	ควรเปิดประตู
ไว้เสมอ	และน่าจะทำาเป็นประตูกระจกด้วย	จะได้รู้สึกเหมือนว่าสวนข้างนอกนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน	หรือถ้าคุณไม่อยากจะเปิดประตูไว้ตลอดเวลา	อย่างน้อยก็น่า
จะวางกุญแจไว้ด้านในใกล้ๆ	ประตู	จะได้ช่วยลดขั้นตอนในการออกไปนอกตัวบ้าน
 จัดขนมและหนังสืออ่านเล่นวางไว้ในสวน 
	 ใครๆ	ก็ชอบนั่งอยู่ข้างนอก	ดื่มน้ำาส้ม	จิบเบียร์เย็นๆ	หรือไวน์สักแก้ว	ลอง
ใช้วิธีนี้	 วางกระติกน้ำาแข็งใส่เครื่องดื่มเย็นๆ	กับของกินเล่นไว้ข้างนอกบ้าน	
ประเดี๋ยวก็จะมีคนอยากออกไปหาอะไรกินและค้นเครื่องดื่มในกระติก	และ
ทำาให้อยากจะนั่งอยู่ข้างนอกต่อ
 หากิจกรรมสนุกๆ ทำาในสวน 
	 ถ้าคุณวางอะไรไว้ให้อ่านเล่นในสวน	เช่น	หนังสือและนิตยสาร	–	ใครๆ	ก็
จะได้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านเพื่อหาอะไรทำา	การได้นั่งอยู่ด้วยกันและอ่านหนังสือ
และนิตยสารไปด้วยกันนั้น	 เป็นช่วงเวลาที่ดีสำาหรับครอบครัว	แต่จะดียิ่งขึ้น
ไปกว่านั้น	ถ้าคนในครอบครัวได้ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกัน	สนุกสนานกับการทำา
กิจกรรมด้วยกันจริงๆ	อย่างเช่น	ลองชวนกันเล่นเกม	ถ้าทุกคนรู้สึกสนุก	ก็
จะอยากทำาอีกถ้าคุณชวนให้ออกไปนั่งเล่นในสวนคราวหน้า
	 เล่นเตะฟุตบอลกันก็ไม่เลว	 เกมโยนเหรียญก็สนุกดีสำาหรับจะเล่นในสวน	
ถ้าคุณมีลูกที่ยังเล็กอยู่และสวนมีขนาดใหญ่พอ	ก็อาจจะลองเล่นเกมล่าสมบัติ
ดู	แต่ต้องคอยคุมให้เด็กๆ	อยู่ในบ้านและไม่เห็นตอนที่คุณซ่อนสมบัติในสวน!
	 หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกมในสวนของครอบครัวจะมีแค่กระโดดโลดเต้น
ไปมาจนหมดแรง	ซึ่งจริงๆ	แล้วไม่จำาเป็นเลย	 เกมกระดานที่เล่นกันมานาน
อย่างโมโนโพลีก็ใช้ได้เป็นอย่างดี	ผู้เขียนยังพบว่าเกมในไอโฟนและไอแพด
ที่เล่นด้วยกันได้หลายๆ	คนก็ใช้ได้ดีมากด้วย	แต่ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตาม	
ขอเพียงแค่ออกไปข้างนอก	ไปรับแสงแดดและอากาศที่แสนจะสดชื่นกันเถอะ!
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 ไม่ใช่เร่ืองเซอร์ไพรส์ท่ีในหน้าร้อนเช่นน้ี ใครๆ จะจินตนาการถึงหาดทรายสีขาวท่ีส่อง
ประกายระยิบระยับยามโดนดวงอาทิตย์สาดแสงกระทบ มีเสียงคล่ืนเบาๆ ซัดมากระทบฝ่ัง
เป็นระลอกๆ เห็นน้ำาทะเลสีเขียวใสราวกระจกมองทะลุลงไปเห็นฝูงปลากำาลังแหวกว่าย
อยู่ แต่ใครล่ะจะคิดเกินเลยจากจินตนาการเหล่าน้ี...มารู้จักกับชายหาดสีขาวอมชมพู
ท่ีเต็มไปด้วยเม็ดทรายเนียนละเอียด ท่ีได้รับการการันตีจากสำานักข่าว CNN ให้เป็น
ชายหาดอันดับ 1 จาก 100 ชายหาดท่ัวโลก และเป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดอันดับ 1 
ใน 10 ท่ีได้รับการจัดอันดับจาก National Geographic ซ่ึงต้ังอยู่บน 1 ใน 115 เกาะ
ของมหาสมุทรอินเดียท่ีมีช่ือว่า La Digue Island แห่งสาธารณรัฐเซเชลล์ ซัมเมอร์ 
จุดหมายปลายทางคือ Grande Anse Beach ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ซ่ึงอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกากันค่ะ
	 การเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของ	Grande	Anse	Beach	นั้นไม่จำาเป็นต้อง
ทำาวีซ่า	เพียงแค่มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน	6	เดือนขึ้นไป	ตั๋วเครื่องบินไปกลับ	และ
เอกสารยืนยันจากที่พัก	 เท่านี้ก็พร้อมบินลัดฟ้าผ่านสายการบินแห่งชาติของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์	Etihad	Airways	จากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงสนามบินอาบู	ดาห์บิ	
แล้วต่อเครื่องของ	Air	Seychelles	มุ่งหน้าสู่สนามบินเซเชลส์	ทันทีที่คุณลงจากเครื่อง	
คุณจะสัมผัสได้ถึงภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น	โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่	24-33	องศาเซลเซียส	
หากไปในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำาหรับการดำาน้ำา	หรือ
การเล่นกีฬาทางน้ำา	หรือถ้าว่างช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม	อากาศจะเย็นสบาย	มี
ฝนพรำาๆ	เป็นบางครั้ง	และเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดหลังลงจากเครื่อง	ก็คือคุณกำาลังยืนอยู่
ในเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของโลกชื่อว่า	Victoria	ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ	Mahe	ที่เต็มไปด้วย
กล้วยไม้หลากหลายชนิด	พืชพันธุ์นานาชาติที่ไม่ซ้ำากัน	เรียกได้ว่า	ประตูของประเทศ

เหนือจินตนาการกับชายหาดสวยที่สุดของโลก 

eyond imagination: 
The world’s mosT beauTiful beach 

เซเชลส์นี้	เป็นสวนพฤกษาระดับโลกก็ว่าได้	อย่างไร
ก็ตาม	การเดินทางไปยัง	Grande	Anse	Beach	
จะต้องขึ้นเรือเฟอรี่เพื่อไปยัง	La	Digue	Island	
ระหว่างทางบนเรือ	 เราอยากให้ลองจินตนาการ
ว่าท้องทะเลเป็นเมืองบาดาล	ซึ่งมีคุณเป็นเสมือน
เจ้าชายและเจ้าหญิง	เพราะในท้องทะเลที่ใสมาก
เหมือนไม่มีมวลน้ำากั้นอยู่	จะมีหมู่สัตว์น้ำากว่า	800	
ชนิดมาต้อนรับอยู่ตลอดการเดินทาง	ท่ามกลาง
เสียงลม	เสียงนก	และเสียงเกลียวคลื่นที่กระทบ
เรือเป็นจังหวะๆ	ประสานกันเป็นบทเพลงจาก
ธรรมชาติคอยกล่อมคุณจนไปถึง	La	Digue	Island
	 เมื่อมาถึง	La	Digue	Island	จะพบกับสินค้า
ส่งออกชื่อดังของเกาะ	 ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่า
กระป๋อง	ปลาแช่แข็ง	ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	
วานิลลา	หรือของขึ้นที่สุดอย่างชินเนมอน	ที่นี่
พ่อค้าแม่ค้าสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศสสื่อสารกับคุณได้เป็นอย่างดี	 เพราะเป็น
ภาษาราชการของที่นี่	 ด้วยความที่เคยเป็นเมือง
อาณานิคมของทั้งสองประเทศดังกล่าว	สำาหรับ
นักท่องเที่ยวแล้วจำาเป็นจะต้องแลกเงินยูโรไว้ใช้
จ่ายที่นี่เท่านั้น	หลังจากชมของพื้นเมืองกันอย่าง
เพลิดเพลินแล้ว	ลองมองออกไปที่ริมหาดจะพบ

| Relaxing Zone

กับโรงแรม	Le	Domaine	De	L’	Orangerie	ที่พัก
ระดับ	5	ดาว	ที่มีห้องพักจำานวนเพียง	45	ห้อง	
ห้องพักทุกห้องที่นี่สามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทร
อินเดียได้	และจะได้ใกล้ชิดกับทะเลเสมือนได้อยู่บน
ทะเล	แถมยังได้สัมผัสกับรสชาติอาหารของโรงแรม
ที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ	อาทิ	
เมนูปลาสดๆ	หรือเมนูแปลกๆ	อย่าง	‘แกงค้างคาว’	
รวมถึงลิ้มรสชาติไวน์	‘มะพร้าว’	เครื่องดื่มยอดนิยม
ของ	La	Digue	Island	ที่ให้ความโรแมนติกแบบ
บอกไม่ถูกเลยทีเดียว	
	 หาที่พักสุดหรูได้แล้วก็มาถึงก้าวแรกที่จะได้สัมผัส
กับ	Grande	Anse	Beach	รับรองได้ว่าความรู้สึก
แรกที่รับรู้จะเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายที่สุด	เหมือน
ได้เดินอยู่บนปุยเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันสดใส	
มองออกไปก็เห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหู
ลูกตา	มีเกาะแก่งสูงต่ำาสลับกันคอยโอบล้อมทะเล
ไว้	หาดทรายสีขาวอมชมพู	น้ำาทะเลสีเขียวใสๆ	กับ
เกลียวคลื่นที่ซัดเข้าฝั่ง	อาจทำาให้เกิดความรู้สึก
ลังเลว่า	คุณจะดำาน้ำา	 เล่นสกีพาราเซล	ล่องเรือ
คายัค	อาบแดดบนชายหาด	หรือเพลิดเพลินกับ
ครอบครัวในน้ำาทะเลดี	ถ้ายังนึกไม่ออก	ลองปล่อย
ให้กลิ่นหอมของทะเลพัดพาคุณไปพร้อมๆ	ฝูงปลา

ที่กำาลังแหวกว่าย	ปะการังหลากสีที ่ชูช่อโบก
สะบัดไปมาตามกระแสน้ำา	ที่พร้อมส่งคุณไปยัง
ชายฝั่งที่มีนกหายากหลายชนิดรอให้สัมผัส	มอง
ไปมองมาอาจจะเจอปูยักษ์หรือปูมะพร้าว	แต่มัน
ก็ไม่ใช่เรื่องตกใจอะไร	 เพราะความอุดมสมบูรณ์
ของ	Grande	Anse	Beach	จะทำาให้คุณได้พบกับส่ิง
ท่ีมหัศจรรย์ย่ิงกว่าปูยักษ์	นั่นคือ	‘เต่ายักษ์อัลดาบร้า’	
เต่าบกที่ว่ากันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว	แต่ยังพบได้ที่
ชายหาดแห่งนี้นับร้อยๆ	ตัว	 เชื่อหรือไม่ว่าความ
สวยงามของธรรมชาติ	 และความมหัศจรรย์บน	
Grande	Anse	Beach	ทำาใหรู้สึ้กว่าเวลาท่ีได้พักผ่อน
อยู่ครอบครัวของเรานั ้น	ช่างมีความสุขยิ ่งกว่า
ที่ไหนๆ	เสียอีก
		 การมาเยือนชายหาดที่สวยที่สุดในครั้งนี้	 มัน
จึงทำาให้หวนนึกถึงความรัก	ความผูกพันของ
ครอบครัว	เปรียบเสมือนลูกตัวน้อยๆ	ที่เป็นดั่งน้ำา
ทะเลใสที่โผเข้ากอดคุณแม่ที่เป็นหาดทรายสีขาว
อมชมพูเป็นระยะๆ	และคุณพ่อที่เป็นเหมือนดั่ง
ท้องฟ้าที่คอยโอบกอดท้องทะเลและหาดทรายไว้
ตลอดเวลา...	รู้มั้ยว่า	แม้แต่เจ้าชายวิลเลี่ยมและ
เจ้าหญิงเคทเองก็ยังเดินทางมาฮันนีมูนยังดินแดน
มหัศจรรย์ในเขตร้อนแห่งนี้เช่นกัน!

Grande Anse Beach, 
La Digue Island, Seychelles

 ลูกตัวน้อยๆ ที่เป็นดั่งน้ำาทะเลใส
ที่โผเข้ากอดคุณแม่ที่เป็นหาดทรายสี
ขาวอมชมพูเป็นระยะๆ และคุณพ่อ
ที่เป็นเหมือนดั่งท้องฟ้าที่คอยโอบ

กอดท้องทะเลและหาดทราย
ไว้ตลอดเวลา

The seais like a baby rushing 
to the embracing arms of his 

mother, a pink beach,
with the blue sky looking over 

to them like a caring father



22 23

ot surprisingly, during summer like this, all we think about is 
a beautiful beach under the bright sunlight. What we want to 
hear is the sound of waves lapping the sand, and what we want 

to see is the transparent seawater, as clear as crystal, so clear that we see 
the fish underneath. Who would think there is a beach of which its beauty 
is beyond your imagination? Let me introduce you to this beautiful pink 
and silky sand beach which is crowned by CNN as the number 1 out of 
100 beautiful beaches around the world. It is ranked no.1 in the National 
Geographic’s top-ten most beautiful beaches and located on La Digue 
Island, in Seychelles. This  is one of 115 islands in the Indian Ocean. 
Our destination is Grande Anse beach, the world’s most beautiful beach 
situated  in the eastern part of Africa.
 We can travel visa-free to Grande Anse Beach. We only need a passport 
with over 6-month validity, a flight ticket, and a confirmation letter from a hotel 
to get ourselves to this place. The Emirates Airline and the Etihad Airways fly from 
Suvarnabhumi Airport to Abu Dhabi Airport, where you can get an Air Seychelles’ 
flight to the Seychelles Airport. The moment you set foot off the plane, you will 
be greeted by the tropical warmth, with a temperature ranging from 24-33 ̊c. 
April-May is the perfect time for diving and water sports. May-October will be 
a little cooler with scattered showers. The utmost surprise awaiting you after 
you get off the plane is that you are then standing in the world’s smallest capital 
city called Victoria, which is located on Mahe Island and full of different breeds 
of orchids and tropical plants. This gateway city to Seychelles is utterly one of 
the world’s top botanical gardens. To reach Grande Anse Beach, you will have 
to take a ferry to an island called La Digue Island. During the ferry trip, we would 
like you to imagine that there is an underwater world beneath you and you are 
the prince/princes of that world. The seawater is crystal clear as if there was 
no water at all. Over 800 species of marine lives are there to welcome you to 
their home. The sound of the wind, the birds and the waves rushing against 
the side of the boat is the song of nature, especially sung for you all the way, 
and before you know it you will reach La Digue Island.
 On La Digue Island, you will notice the island’s most exported products, 
such as canned-tunas, frozen fish, coconut products, vanilla, and most famously, 
cinnamon. Vendors here can speak English and French as they are the official 
languages of the country, which was formerly colonized by both England and 
France. Tourists need to bring in Euro money, which is the local currency 
here. When you are done shopping the local products, go and take a look at 
Le Domaine De L’ Orangerie, a 5-star resort with only 45 rooms, all of which 
are exposed to the beautiful view of the Indian Ocean. You will feel close to 
the sea as if you were living right on it. The food here is the flavor of natural 
bliss. An example from the menu is a variety of fresh fish, whereas a strange 
and exotic dish like ‘bat soup’ is also served. Do not forget to taste ‘coconut’ 
wine, the most famous and romantic drink on La Digue Island.
 Once you are accommodated, it is time to see Grande Anse Beach, which 
will definitely make you feel relaxed as if you were walking above the clouds in 
the sky. The beautiful sea is right in front of you with islands of different sizes 
scattered here and there. The beach is pinkish, and the water is transparently 
blue. The waves break on the beach one after another. You may feel overwhelmed 
by the choices of activities, such as diving, water-skiing, parasailing, kayaking, 
sunbathing, or just having fun swimming with your family. If you cannot decide, 
just listen to what the sea breeze has to say to you, as well as to the whole 
school of fish, the colorful coral reefs dancing along the tide, and the rare 
species of coastal birds flying all around. Don’t be surprised if your eyes meet 
with a giant crab so-called coconut crab. The resources at Grande Anse Beach 
are still abundant. Even more amazing than a giant crab is a giant tortoise called 
Aldabra, which has already become extinct anywhere else but here, where it is 

a home to more than 100 of them. You will not believe how 
this beautiful and amazing nature on Grande Anse Beach 
can make your relaxing time with your family worthwhile. 
 A visit to this most beautiful beach will always remind 
you of the love and good relationship in your family. The sea 
is like a baby rushing to the embracing arms of his mother, 
a pink beach, with the blue sky looking over to them like 
a caring father. Also, do you know? Prince William and his 
wife, Catherine, Duchess of Cambridge also enjoyed their 
honeymoon on this amazing tropical island!

| Stay Cool

Samsung Galaxy S5: 
Full-Featured Smartphone with Water 
and Dust Resistance

ฟีเจอร์โดดเด่นเพียบ แถมกันน้ำากันฝุ่นได้ด้วย

อัพเดทไอเท็มสุดชิคสร้างสัมพันธ์ครอบครัว

	 วางจำาหน่าย	Samsung	Galaxy	S5	อย่างเป็นทางการในเมืองไทยไปแล้ว	
ด้วยคุณสมบัติกันน้ำากันฝุ่นได้	มาพร้อมหน้าจอ	5.1	นิ้ว	และกล้อง	16	ล้าน
พิกเซล	แถมยังมีระบบ	Fingerprint	Sensor	ที่ได้รับการรับรองจาก	PayPal	
ว่ามีระดับการรักษาความปลอดภัยสูงกว่า	iPhone	5s	ซีรี่ย์นี้มีเคสสีเมทัลลิค
ให้เลือกถึง	4	สี	Electric	BLUE,	Charcoal	BLACK,	Shimmery	WHITE	
และ	Copper	GOLD	ว่าแต่คุณพ่อคุณแม่คนไหนถึงเวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กัน
บ้างแล้วคะ
 Samsung Galaxy S5 is officially launched in Thailand. The device is 
water and dust resistant, also equipped with a 5.1" screen, a new 16MP 
camera, and an embedded fingerprint scanner, certified by PayPal that 
its security is higher than that of an iPhone 5s. The model comes in 4 
metallic colors: Electric BLUE, Charcoal BLACK, Shimmery WHITE and 
Copper GOLD. So, is it time for you now to buy a new phone?

	Electric	BLUE

	Charcoal	BLACK

	Shimmery	WHITE

	Copper	GOLD	

	 Toshiba	นำาเสนอนวัตกรรมล่าสุดของวงการทีวีในงาน	CES	2014	ด้วย
ต้นแบบ	5K	Extra	Wide	Ultra	HD	TV	ที่มีความคมชัดกว่า	Full	HD	ถึง	
5	เท่า	ใช้อัตราส่วนภาพเดียวกันกับโรงภาพยนตร์	และมีระบบลำาโพงที่เสียง
ดังที่สุดในโลก	มาพร้อมขนาดจอ	105	นิ้ว	สมควรกับรางวัล	Best	Ultra	
HD	Innovation	Award	ที่ได้รับ	แล้วจะดีแค่ไหนถ้ามีโรงหนังจริงๆ	ในบ้าน
ของคุณเอง
 Toshiba introduces the latest TV innovation, the 5K Extra Wide 
Ultra HD TV at the CES 2014 tradeshow. It has five times higher 
resolutions than average Full HD TVs, with the same aspect ratio as 
the movie theaters, the world’s loudest audio system, and the massive 
105 inch panel, well deserving its Best Ultra HD Innovation Award. 
Imagine how good it would be to have a movie theatre in your house!

ChiC item update
for family relationship 

Toshiba 5K 
Extra Wide Ultra HD TV:
the World Class High Definition TV

สุดยอดของทีวีไฮเดฟระดับโลก

Extra Wide Ultra HD
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  | On Fucus

family Bonding 
aCtivities 

10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ในครอบครัว
โดย เอเลีย ฮอยท์

 1. ทำาตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
 ลองเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ดูตอนที่ลูกๆ	ยังอายุต่ำากว่า	10	ขวบดีกว่า!	
อย่างเช่น	เรื่องแรงดึงดูดและแรงผลักของแม่เหล็ก	การเติบโตของเชื้อรา	(คุณอาจจะ
ทำาการทดลองนี้โดยใช้สปาเก็ตตี้ที่เหลือค้างจากหลายๆ	คืนก่อนก็ยังได้นะ	ขอบอก)	
และเด็กๆ	จะสงสัยมากว่าทำาไมเมื่อเอาผงฟูมาผสมกับน้ำาส้มสายชูจึงกลายเป็น
ภูเขาไฟขึ้นมาได้	
 2. ทำาสวนผัก 
	 เด็กๆ	ส่วนใหญ่มักจะชอบเล่นดินเล่นทรายอยู่แล้ว	เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสชวน
เด็กๆ	ช่วยกันทำาสวนซะเลย	เด็กเล็กๆ	อาจจะช่วยหยอดเมล็ดหรือถอนหญ้า	ส่วน
เด็กโตก็อาจจะช่วยเก็บพืชผล	 ใส่ปุ๋ย	และรดน้ำาทุกๆ	วัน	บางทีการให้ลงมือช่วย
ปลูกผักอาจจะทำาให้เด็กที่กินยากอยากจะลองกินอะไรใหม่ๆ	บ้างก็ได้	

 3. สร้างสรรค์จินตนาการ 
	 การเปลี่ยนห้องนั่งเล่นเป็นสนามเด็กเล่นชั่วครั้งชั่วคราวนั้นไม่ใช่
เรื่องยากเลย	ลองใช้ผ้าปูที่นอน	2-3	ผืน	พันรอบๆ	เก้าอี้นวม	และ
โซฟาให้เป็นรูปร่างเหมือนป้อมปราการจำาลองในบ้าน	ห้องนั่งเล่นก็จะ
กลายเป็นที่เล่นอย่างสนุกของทุกคน	หรือแข่งกันปั้นสัตว์จากดินน้ำามัน
ว่าใครจะทำาได้เหมือนจริงมากที่สุด	
 4. ไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน 
	 ชวนให้ทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองด้วยกัน	เด็กเล็กๆ	
ชอบดูการแสดงหุ่นกระบอก	การละเล่น	ละครสัตว์	และพิพิธภัณฑ์
สำาหรับเด็ก	หรือถ้ายังไม่น่าสนใจสำาหรับเด็กๆ	ก็ลองเสนอตั๋วนั่ง
แถวที่ดีที่สุดของคอนเสิร์ตวงดนตรีที่หาชมยาก	และเป็นที่ชื่นชอบ
ของทุกรุ่นทุกวัย	
 5. ท่องเที่ยวผจญภัย 
	 เด็กเล็กๆ	จะชอบเป็นพิเศษถ้าได้เล่นเกมล่าสมบัติแบบที่ทุกคน
เคยเล่น	จะเป็นที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน	หรือไม่ก็คว้าสายจูงน้องหมา
แล้วลองออกสำารวจเส้นทางใหม่ๆ	ตอนไปเดินเล่นกันในครอบครัว	
อย่าลืมให้ลูกๆ	 ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมตัว	แม้แต่เด็กตัวเล็กๆ	
ก็อาจช่วยเตรียมของกินเล่นสำาหรับตอนเดินเขา	หรือช่วยเตรียม
กระติกน้ำาสำาหรับการไปเที่ยว	

By Alia Hoyt

	 หากคุณผู้ชายต้องเผชิญกับมลภาวะท่ีมากับความร้อน	ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
แล้วค่ะ	เพราะ	Evalino	แบรนด์เส้ือผ้าช้ันนำาได้ออกแบบแนวคิดเส้ือผ้า	ท่ีสามารถ
ป้องกันรังสีความร้อน	และช่วยให้รู้สึกเย็นเม่ือสวมใส่	รวมท้ังปกป้องจากคราบเหง่ือ	
หรือของเหลวต่างๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากลูกตัวน้อยในแต่ละวัน	ความไฮเทคทำาให้
คุณพ่ออย่างคุณรู้สึกเหมือนเป็นสายลับ	007	ในคราบนักธุรกิจยังไงยังง้ันเลยค่ะ	
 Fear no more, gentlemen, of the dirty heat and pollution. The famous 
apparel brand, Evalino, has now designed the menswear that can protect 
you from heat and keep you cool and comfortable while wearing it. 
Especially for fathers, you will be stain-free and safe from your baby’s 
liquids. This advanced technology will make you feel like James Bond with 
the look of a businessman.

Evalino 
Superpowered Suits:
Technological Advancement of Clothes 

เทคโนโลยีเสื้อผ้าขั้นสูง

 Netherlands-Based	Studio	Toer	ได้ออกแบบร่มท่ีมีลักษณะเหมือน
ก้อนเมฆ	มีช่ือว่า	Cumulus	Parasol	 ท่ีจะทำางานอัตโนมัติเม่ือได้รับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์	โดยจะพองตัวเป็นก้อนเมฆปกป้องคุณจากรังสีท่ี
นำาไปสู่ปัญหาสุขภาพ	เช่น	โรคมะเร็งผิวหนัง	ในวันท่ีท้องฟ้าปลอดโปร่ง	จะ
ผ่อนคลายแค่ไหนท่ีรู้สึกเหมือนมีเมฆคอยบังแดดให้ตลอดเวลา	แถมเด็กๆ	
ก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยทุกคร้ังท่ีกางๆ	หุบๆ	อีกด้วย
 The Netherlands-based Studio Toer has designed an umbrella that 
looks like a cloud, named Cumulus Parasol. Powered by the solar 
energy, it will inflate to become a cloud and protect you from 
the sun rays, which can cause health problems like skin cancer. 
On a sunny day, how good it would be to have a cloud of your own 
to make a shade wherever you go? Children will have fun watching 
when it inflates and deflates, automatically. 

	 Quadcopter	ของเล่นยุคใหม่	ท่ีจะพาคุณบินไปในทิศทางท่ีเป็นไปได้ในทุกๆ	ทาง	
ด้วยการพลิกเคร่ืองอย่างรวดเร็ว	และช่วยสร้างสัมพันธ์ให้ครอบครัวด้วยกล้องไฮเทค
ที่ติดมากับเครื่อง	มันจะพาเราไปยังมุมกล้องที่ไม่สามารถไปถึงได้	และเก็บภาพ
น่าประทับใจมาแบ่งปันกันในครอบครัวของคุณ	ฟังดูน่าสนุกไม่ใช่น้อยเลย
 Quadcopter is a modern toy that can fly to any possible directions by 
flipping and rolling swiftly. Your family will enjoy playing with the attached 
camera that can capture your moments from many different angles 
your camera alone cannot. Now you can take amazing photos to share 
with your family members. It’s time to have fun!

1. http://www.samsung.com/th/galaxys5
2. http://www.extremetech.com/extreme/174525-ces-2014-in-
pictures-5k-tvs-the-worlds-noisiest-dalek-an-aimbot-rifle-and-more
3. http://www.trendhunter.com/trends/evalino
4. http://www.trendhunter.com/trends/cumulus-parasol
5. http://www.trendhunter.com/slideshow/quadcopters

Cumulus Parasol: 
Creationism Clouds in the Clear Skies

เนรมิตก้อนเมฆในวันท้องฟ้าปลอดโปร่ง 

Quadcopter: 
Fly to Capture Your  Moments From All Angles 

บินเก็บภาพสุดประทับใจได้ทุกทิศทาง

ที่มา/References: 
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 1. Get Scientific 
 While your kids are still in the single digits, have fun with science!, like 
magnetic attraction and repulsion, how mold forms (you can perform 
this experiment with ancient spaghetti leftovers, by the way) and why 
baking soda and vinegar combine to form homemade volcanoes.
 2. Plant and Tend a Garden 
 Most children are inclined to play in the dirt, take advantage of it 
by working alongside them in a family garden. Little ones can plant seeds 
or pull weeds, while older children can help you harvest, fertilize and 
keep plants watered on a daily basis. Maybe having a hand in growing 
the veggies will inspire your picky eater to try a few for a change. 
 3. Be Imaginative  
 It doesn’t take much to turn an ordinary living room into a makeshift 
playground.  A few sheets draped strategically around armchairs and 
couches can quickly morph furniture into a fabulous indoor fort perfect 
for your whole family or who can fashion the most realist animals from 
modeling clay. 
 4. See the Local Sights 
 Your family plans a visit to one of the many attractions your city has 
to offer. Little kids love puppet shows, plays, the circus and child-friendly 
museums. If none of those options strikes a chord with your kid, consider 
springing for prime seats to a concert featuring one of the rare bands 
that appeal to all generations.    

 5. Go Exploring 
 Younger kids in particular enjoy traditional scavenger hunts, 
which you can hold at the local park. Or, snap on Fido’s leash and 
hit an unexplored subdivision during a family walk. Let your kids be 
part of the preparation process. Even little guys can help make trail 
mix or pack the cooler for the excursion.
 6. Volunteer  
 Your pint-sized daughter might want to help out children her own 
age by volunteering at the local pediatric hospital, or your teen might 
prefer to build a house with Habitat for Humanity. Truly ambitious 
families might choose to forego a traditional vacation in favor of 
a volunteer-based one, such as other areas devastated by natural 
disaster.       
 7.Read 
 Read a chapter out loud to your kid at bedtime every night. Or, 
pick up a copy of your teen’s school reading list and read as many 
of those selections as you can. Talking about the various characters 
and plot points that you loved or didn’t quite understand is an ideal 
way to bring you closer to your kid and improve his reading level 
and comprehension at the same time.  
 8. Game Night 
 Sure, your teen might cringe at the mention of game night, but 
odds are that he’ll ditch his negative attitude once he’s in the throes 
of a rousing game. Haul out the family game collection, and take 
turns letting everyone pick which one to play. Mix up some modern 
selections, with classic favorites, like Monopoly or Battleship.  
 9. Work Up a Sweat  The childhood obesity epidemic has also 
gone through the roof, with more than 17 percent of kids in falling in 
the obese weight range. Fight this trend as a family by engaging in 
regular physical activity. Simply take a few hours each week to have 
high-energy dance parties in your living room, walk or bike around 
the neighborhood, or hold relay races in your front yard.   
 10. Go Camping  To rent a rustic cabin or a motor home for 
your foray into the great outdoors. Those of you who love to rough it 
can camp the way nature and outdoor super stores intended. Load 
up the car with a tent, some food and other basic supplies, and 
hit the campsite of your choice. Your kids will love this opportunity 
to hike, fish and explore.

 6. ไปทำางานอาสาสมัคร 
	 ลูกสาวตัวกระจิริดของคุณอาจจะอยากอาสาไปช่วยเด็กๆ	วัยเดียวกันที่
โรงพยาบาลเด็กใกล้บ้าน	ส่วนลูกๆ	วัยรุ่นของคุณอาจจะอยากไปช่วยสร้างบ้าน
กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	ครอบครัวที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังอาจจะ
ใช้วันพักร้อนในการทำางานอาสาสมัคร	อาทิ	พื้นที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ	
 7. อ่านหนังสือ 
	 อ่านดังๆให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืนหรือดูรายการหนังสือโรงเรียนที่ลูกต้อง
อ่านและอ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะอ่านได้	การคุยเรื่องตัวละครต่างๆ	ในเรื่องที่
คุณชอบหรืออาจจะไม่เข้าใจนัก	เป็นวิธีที่ดีมากในการสร้างความใกล้ชิดกับลูก	
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและความสามารถในการทำาความเข้าใจเนื้อเรื่องไป
พร้อมๆ	กัน	
 8. คืนพิเศษสำาหรับเล่นเกม 
 แน่ละ	ลูกๆ	ท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นของคุณอาจจะเมินเวลาท่ีพูดถึงคืนพิเศษสำาหรับ
เล่นเกม	แต่แกจะต้องเลิกมองกิจกรรมน้ีในแง่ร้ายไปเองเวลาท่ีได้ลุ้นสนุกกับเกม
ท่ีเร้าใจ	ลองดึงเอาเกมต่างๆ	 ท่ีมีในบ้านออกมาแล้วให้ทุกคนผลัดกันเลือกเกม
ท่ีจะเล่น	ให้มีเกมใหม่ๆ	บ้าง	สลับไปกับเกมยอดฮิตตลอดกาล	เช่น	เกมเศรษฐี	
หรือ	เกมเรือรบประจัญบาน	เป็นต้น
 9. ออกกำาลังกาย 
	 การแพร่ระบาดของโรคอ้วนในวัยเด็ก	ได้เพิ่มสูงขึ้นจนทะลุเพดาน	ด้วยสถิติ
ที่ว่าเด็กจำานวนกว่าร้อยละ	17	ตกอยู่ในช่วงน้ำาหนักของคนอ้วน	ทั้งครอบครัว
ต้องช่วยกันต่อสู้กับแนวโน้มนี้ด้วยการทำากิจกรรมที่มีการออกกำาลังกาย
เป็นประจำา	แค่หาเวลาอาทิตย์ละ	2-3	ชั่วโมง	จัดงานปาร์ตี้ดิ้นกันแบบ
สุดเหวี่ยงในห้องนั่งเล่น	หรือ	ไปเดินเล่น	ป่ันจักรยานรอบๆ	บ้าน	หรือเล่นว่ิงผลัด
กันในสนามที่บ้านก็ยังได้
 10. ไปเที่ยวแบบแค้มปิ้ง	ลองเช่าห้องพักแบบคันทรีๆ	หรือที่พักแบบรถ
บ้าน	คุณก็จะได้สัมผัสกับชีวิตกลางแจ้งที่สดชื่น	ส่วนคนที่ชอบเที่ยวแบบลุยๆ	
ก็อาจจะไปพกัแรมแบบธรรมชาติสุดๆ		เช่น	แบบท่ีพวกร้านขายอุปกรณ์แค้มปิ้ง
ตั้งเป้าไว้ได้เลย	ขนของไปให้เต็มที่	ทั้งเต็นท์	อาหารการกิน	และข้าวของ
เครื่องใช้จำาเป็นทั้งหลาย	แล้วตรงไปที่พักแรมที่อยากจะไป	 เด็กๆ	จะต้อง
สนุกสนานกับการได้ปีนเขา	ตกปลา	และการผจญภัยแบบนี้แน่ๆ

ที่มา/Source: 

http://tlc.howstuffworks.com/family/10-family-bonding-activities.htm

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์
ตัดคูปองที่อยู่ด้านขวาของนิตยสารไทย	สเตมไลฟ์	เพื่อนำาไปใช้ทุกครั้งร่วมกับ
การชำาระเงิน	ของสินค้าแต่ละรายการ	สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านค้า

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

privileges for the members of the
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สิทธิประโยชน์สำาหรับสมาชิกไทย สเตมไลฟ์

(ตัดส่วนนี้)

(ตัดส่วนนี้) (ตัดส่วนนี้)

(ตัดส่วนนี้)

สิทธิพิเศษ
ส่วนลด 50 % สำาหรับคอร์สลดสัดส่วน
ส่วนลด 30 % สำาหรับคอร์สสปา ดูแลผิวหน้าและผิวกาย
*** มอบสิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิกทดลองทำาทรีทเม้นท์ลดสัดส่วน
Electronic Massage 1 ครั้ง + radio Frequency 1 ครั้ง
ในราคาพิเศษเพียง 999 บาท จากปกติ 4,800 บาท 

(หมายเหตุ : ส่วนลด 30-50% น้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ ได้)

ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557

เงื่อนไข 
• ผู้รับบริการสามารถโทรสอบถามได้ท่ีสาขาท้ัง 4 แห่ง
    - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โทร. 0-2550-0875, 086-883-0148
    - เดอะมอลล์บางแค โทร. 0-2454-9504, 086-338-0503
    - โลตัสสุขาภิบาล 1 โทร. 0-2947-9348, 083-013-1341
    - โลตัสพระราม 3 โทร. 0-2294-3870, 086-315-0260
• สามารถเข้าชมได้ทางเว็ปไซค์ www.pjslimming.com
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 0-2658-0080-1

ส่วนลด 20%
PRANALI LUXURY RITUAL
(เลือกใช้บริการทรีทเมนท์ใดทรีทเมนท์หนึ่ง 90 นาที: ทรีทเมนท์ 
Pranali Marvelous Herbal Compress, Elemental Jewels)

ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข 
• สามารถใช้บริการได้ 3 สาขา 
   - ชินวัตร 3 โทร. 0-2949-2400-4
   - พารากอน โทร. 0-2610-9596-7
   - เซ็นทรัลพลาซาบางนา โทร. 0-2745-6277-8
• สงวนสิทธ์ิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธ์ิ

สิทธิพิเศษ
โปรแกรม Hair Club 
ราคาพิเศษ 15,000 บาท 
จากปกติ 35,000 บาท
ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข
• สามารถใช้บริการได้ 4 สาขา 
   - เซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 083-989-2337
   - เซ็นทรัลพระราม 3 โทร. 0-2673-6170
   - เซ็นทรัลป่ินเกล้า โทร. 0-2884-8380
   - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โทร. 0-2958-0233
• สงวนสิทธ์ิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธ์ิ

ระยะเวลา: วันน้ี - 31 ธันวาคม 2557
เงื่อนไข
• สามารถใช้บริการได้ 19 สาขา ท่ัวประเทศ
• สงวนสิทธ์ิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธ์ิ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 0-2992-0000

สิทธิพิเศษ
โปรแกรม RF Smart 
ราคาพิเศษ 13,900 บาท (10 ครั้ง)
จากราคาปกติ 100,000 บาท
“(RF(fix)ยกเว้นต้นขา)” 
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o women 
have more diffiCulty 
in losinG weiGht?
     ผู้หญิงลดน้ำาหนักได้ยากกว่าจริงหรือ?

มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน	ถ้าคุณออกกำาลังกายวันละหนึ่งชั่วโมง	คุณก็ควรจะ
คูณด้วย	1.25	ในวันนั้น	สิ่งสำาคัญก็คือการออกกำาลังกายเช่นที่ว่านี้จะต้องเป็นการ
ออกกำาลังกายในระดับ	6-7	จากระดับสูงสุดคือ	10	ซึ่งเท่ากับว่าคุณจะต้องรู้สึก
เหนื่อยจนหอบและเหงื่อออกนานถึงหนึ่งชั่วโมง	คุณควรจะวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ	ซึ่งควรจะเป็นร้อยละ	65	ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	(220	–	อายุ
ของคุณ	=	อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	ตัวอย่างเช่น	220	–	40	=	180	และ	
65%	ของ	180	=	117	ครั้งต่อนาทีโดยเฉลี่ยในชั่วโมงนั้น)	การไปวนเวียน
ในโรงยิมหรือเดินตามร้านค้านั้นยังไม่ใช่การออกกำาลังกายที่เพียงพอ
	 ที่นี้ลองมาดูว่าสูตรนี้คิดยังไงสำาหรับผู้หญิงอายุ	40	ปี	หนัก	70	กิโลกรัม	
และสูง	170	ซม.	ถ้าคิดจากสูตรที่กล่าวถึงก็จะได้	1402	kcal/วัน	 เพื่อให้คง
น้ำาหนักปัจจุบัน	ถ้าออกกำาลังกายหนึ่งชั่วโมงต่อวันก็คูณ	1,402	ด้วย	1.25	ซึ่ง
จะได้	1,752	kcal/วัน	หมายความว่าถ้าเธอออกกำาลังกายหนึ่งชั่วโมงและกิน
อาหารที่มีพลังงานเท่ากับที่คำานวณได้นี้	เธอก็จะมีน้ำาหนักตัวคงที่คือ	70	กิโลกรัม	
ซึ่งถ้าเธออยากจะลดน้ำาหนักสัก	10	กิโลกรัม	ก็ควรจะคำานวณ	BMR	 โดยใช้
น้ำาหนักนั้น	ซึ่งจะทำาให้เกิดการขาดดุลพลังงานและช่วยให้น้ำาหนักลดลง	ถ้ามีการ
ออกกำาลังกายร่วมด้วย	น้ำาหนักก็จะลดลงมากขึ้น	การออกกำาลังกายอย่างเดียว
ไม่มีทางจะทำาให้คุณผอมได้!
	 อายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ	10	ปีทำาให้ผลการคำานวณ	BMR	ลดลง	2-3%	ดังนั้น
เมื่อมีอายุ	30	ปี	เธอจะกินมากขึ้น	50	kcal	ต่อวัน	และเมื่ออายุ	50	ก็จะกิน
น้อยลง	40-50	kcal	นี่คือคำาตอบสำาหรับข้อสงสัยที่ว่า	อายุที่มากขึ้นนั้นทำาให้
เราอ้วนขึ้นรึเปล่า	คำาตอบก็คือทั้งใช่และไม่ใช่	จริงอยู่ที่ว่า	BMR	ของเราจะลดลง	
แต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่ทำาให้น้ำาหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก	โดยทั่วไป
พบว่ามาจากสาเหตุร่วมระหว่างการกินมากขึ้นกับการลดกิจกรรมทุกอย่างลงและ
มีดัชนีมวลกาย	(BMI)	ต่ำาลง	แต่ถ้าคุณสามารถหักกลบลบหนี้พลังงาน	50-60	
kcal	ที่ถูกขโมยไปโดยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยการเดิน	และให้เวลากับการออกกำาลังกาย
มากขึ้นและเอาจริงเอาจังมากขึ้น	เลือกกินอย่างฉลาด	และเพิ่มอาหารที่ช่วยเพิ่ม	
BMR	เช่น	ชาเขียวไม่ใส่น้ำาตาล	พริกชี้ฟ้า	และยิ่งอยู่เมืองไทยอย่างนี้แล้วก็ควรจะ
กินพริกเยอะๆ	วิธีที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในการเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ก็คือ
การเพิ่มมวลกายที่ไร้ไขมัน	กล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียวที่ต้องใช้แคลอรี่ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง	เพราะฉะนั้นการมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจะทำาให้	BMR	ของคุณ
เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่อายุคุณควรจะเป็นเสียอีก	ว่าแต่ว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้อย่างไร?	ก็
ต้องออกกำาลังกายแบบยกน้ำาหนักอย่างสม่ำาเสมอ!	เอาละ	คุณผู้หญิงทั้งหลายจง
คว้าที่ยกน้ำาหนักมาเลย	เปล่านะ	ไม่ใช่สำาหรับแขนของคุณ	ต้องเป็นขนาดสำาหรับ
เพิ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่บริเวณช่วงตัวของคุณ	และอย่าบอกเชียวนะว่าคุณไม่อยาก
จะเพิ่มน้ำาหนัก	เพราะกลัวจะดูตัวใหญ่เกินไป!	

	 •ข้อที่หนึ่ง:	ถ้าคุณอยากจะลดน้ำาหนัก	ก็เดาได้ว่าคุณคงจะเป็น
คนตัวใหญ่อยู่แล้ว!	

 •ข้อที่สอง:	ผู้หญิงจะไม่มีทางตัวใหญ่เท่าผู้ชาย	 เพราะผู้หญิง
ไม่มีฮอร์โมนที่ทำาให้รูปร่างใหญ่	 แต่คุณจะมีการสร้างกล้ามเนื้อที่
พอเหมาะและทำาให้มี	BMR	เพิ่มสูงขึ้น	

 แล้วฮอร์โมนต่างๆ ของฉันล่ะ? เกี่ยวอะไรด้วยไหม? 
โดยเฉพาะช่วงวัยหมดระดู?	ประการแรก	สูตร	BMR	นั้นเกี่ยวข้องกับ
ผลของฮอร์โมน	ดังนั้น	ผลของการหมดระดูต่อ	BMR	นั้น	แสดงออกมา
โดยผ่านปัจจัยด้านอายุ	วิถีชีวิตและพันธุกรรม	ถ้าคุณแม่ของคุณมีไขมัน
ส่วนเกินบริเวณพุง	คุณก็มักจะมีเช่นกัน	สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลง
ระดับฮอร์โมนในช่วงวัยหมดระดูนั้นทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การกระจายไขมันในร่างกาย	ซึ่งทำาให้เกิดการสะสมไขมันบริเวณพุง
มากขึ้น	ข้อเสียของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงาม	การสะสม
ไขมันยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและโรคหัวใจ
และหลอดเลือด	ซึ่งหมายความว่าการหมดระดูไม่ได้ทำาให้มีการสะสม
ไขมันมากขึ้น	 เพียงแต่ย้ายจุดที่สะสมเท่านั้น!	การใช้หลักโภชนาการ
ร่วมกับการออกกำาลังกาย	ช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ได้	 ในการศึกษา
ครั้งหนึ่งที่ได้เน้นถึงเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเมโนพอส	 ในปี	
2012	นักวิจัยได้จัดกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มผู้หญิงในวัยหลังหมดระดูประมาณ	
1,700	คน	ที่ไม่ได้รับการบำาบัดด้วยฮอร์โมน	โดยให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม	และอีกกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณที่มากขึ้น	
เช่น	ผลไม้	ผัก	และธัญพืชไม่ขัดสี	หลังจากการทดลอง	1	ปี	ผู้หญิงที่
มีการกำาหนดให้กินอาหารดังกล่าวมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวน้อยลง	
และมีแนวโน้มถึง	3	เท่าที่จะมีน้ำาหนักลดลง
 จงจำาไว้เสมอว่าร่างกายของเรานั้นเป็น	“เครื่องมือที่มีความแม่นยำา
สูงมาก”	และปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำาหนดการทำางานเกือบทุกอย่าง	
ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะรู้จักพาตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ด้วยการ

รู้ถึงแนวโน้มทางพันธุกรรมของเรา	และทำาตัวให้สอดคล้องกับ
พันธุกรรมของตัวเอง	มาถึงตรงนี้คุณก็ได้ทราบว่าทุกอย่าง
เกี่ยวข้องกับพลังงาน	ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ร่างกาย
ได้รับเข้ามาหรือที่ออกไปจากร่างกาย	จำาไว้ด้วยว่าคุณ
จะไม่มีวันที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากพอที่จะลด
น้ำาหนักได้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ	โภชนาการคือ
อาวุธที่ดีที่สุด	และให้ผลที่แน่นอนมากที่สุดในการที่
จะบรรลุเป้าหมาย	และการออกกำาลังกายนั้นจะช่วย
ให้คุณทำาสำาเร็จได้ง่ายขึ้น	มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา	
ความทุ่มเทและการตัดสินใจที่จะลงมือทำาจึงจะประสบ
ความสำาเร็จ	ซึ่งถ้าคุณเข้าใจเร็วขึ้นเท่าใดว่าวิธีนี้เป็น
เพียงวิธีเดียว	คุณก็จะยิ่งมีโอกาสประสบความสำาเร็จ
มากขึ้น	 ไม่มียาวิเศษหรือการออกกำาลังกายแบบ
พิเศษใดๆ	ทั้งนั้น

 เชื่อแน่ว่าทุกคนคงเคยครุ่นคิดสงสัยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะบรรดา
คุณผู้หญิงเอง ผู้เขียนมีเพื่อนผู้หญิงหลายคนที่เล่าว่า พออายุแตะขึ้นเลข 
40 ก็เหมือนเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายในทันที และน้ำาหนักตัวของพวกเธอ
ก็เขยิบขึ้นพรวดทีเดียว 5 กิโลกรัมหรือไม่ก็มากกว่านั้นเสียอีก ทำาให้
ทุกคนอยากจะทราบว่ากลไกอะไรในร่างกายที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ และ
มีวิธีไหนที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องนี้ลงได้บ้าง
	 ก่อนอื่นเราต้องหาคำาอธิบายเกี่ยวกับระบบพลังงานของร่างกายหรือที่เรียกกันว่า	
“กระบวนการเผาผลาญพลังงาน”	(Metabolism)	อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นต่ำา
ของร่างกาย	(body’s	basal	metabolic	rate:	BMR)	คือปริมาณพลังงานขั้นต่ำาที่คุณ
ต้องใช้ ในการทำาให้ร่างกายทำางานได้ตามภาวะปกติในแต่ละวัน	(เช่น	การทำางานของ
ตับและสมอง	และการหายใจ	การย่อยอาหารต้องการพลังงานประมาณร้อยละ	10	
ของ	BMR	ทั้งหมด)	ซึ่งเป็นพลังงานที่เพียงพอแค่สำาหรับการทำางานขั้นพื้นฐานของ
ร่างกายเท่านั้น	ไม่รวมถึงกิจกรรมอื่นใด	ไม่รวมแม้แต่การเดิน	BMR	นี้เป็นสูตรคำานวณ
ที่คิดจากอายุ	เพศ	ส่วนสูง	น้ำาหนัก	รวมถึงปัจจัยต่างๆ	เฉพาะรายบุคคล	และปัจจัย
ทางพันธุกรรม	

	 การคำานวณด้วยสูตรนี้จะว่าง่ายก็ง่าย	จะว่ายากก็ยาก	ที่ว่าง่าย
ก็คือมีสูตรคำานวณที่จะหาได้จากอินเตอร์เน็ต	(http://www.

myfitnesspal.com/tools/bmr-calculator)	ถึงตรง
นี้คุณก็จะทราบความต้องการพลังงานขั้นต่ำาของ
ตนเอง	โดยมีหน่วยเป็น	kcal	(แคลอร่ี)	หลังจากนั้น
คุณจะต้องบวกพลังงานเพิ่มเข้าไป	จำานวน	kcal	
ที่เพิ่มขึ้นนั้น	ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกิจกรรมต่างๆ	

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

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

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

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

ท่านจะได้รับทราบรายละเอียดอันน่าทึ่ง
    เกี่ยวกับพันธุกรรมของท่านเอง
   เพื่อการวางแผนสุขภาพทีดีของตัวท่าน

 So let us see what that means for a woman of 40 years, weighing 70 
kilograms and 170 cm tall. Using the formula above we get 1,402 kcal/day to 
KEEP her CURRENT weight. If she exercises one hour per day then 1,402 times 
1.25 gives us 1752 kcal/day. That means if she exercises one hour and eats 
this much she will remain at 70 kilograms. If she would like to lose, let say 10 
kilograms that she should calculate the BMR at THAT WEIGHT. This will create 
a calorie deficit and enable weight loss. If there is exercise involved this weigh 
loss will be greater. Exercise ALONE will never make you slim!
 Age decreases BMR by 2-3% per 10 years so at age 30, she would eat 
50 kcal more per day and at age 50, 40-50 kcal less. This is also the answer 
to the question whether age makes us fatter. There is a YES but also a NO. 
Yes our BMR slows down but in MOST cases this only is not enough to 
explain the huge weight gains we see. Usually it is a combination of eating 
more, slowing down in every kind of activity and a lower BMI. But you can 
more easily recoup those 50-60 kcals you age steals by walking and exercise 
more time and more intensely, choose wise what you eat and add foods 
that increase your BMR like unsweetened green tea, cayenne pepper and since
we are in Thailand, more chillies! The safer, better method to increase your calorie 
burn is to increase your lean body mass. Muscle is the only tissue that 
needs calories for its continuous remodeling. So, by increasing muscle, you 
will increase your BMR even higher that what your age suggests. How? 
Resistance training! So, Ladies, grab the weight. No, not for your arms, 
weight to increase the big muscles of your body. And please do not tell me, 
you do not want to hit the weights because you will look too big! 
 •One: if you want to lose weight, then I guess you are already big! 
 •Two: women will never get as big as men because women lack   
 the hormones to become big, but you will make enough muscle and   
 increase your BMR. 

 My Hormones? Aren’t they responsible? 
Especially after menopause? Firstly, BMR includes the effect of 

hormones so menopause’s effect on BMR is through age, lifestyle 
and genetic factors. If your mother has extra fat around her 

abdomen then you are likely to as well. What happens 
is that the hormonal the shifts of menopause change 
the distribution of body fat, making it more likely to accumulate 
in the abdomen. The drawbacks of this are more than just 
cosmetic: The accumulation can also increase the risk of 
insulin resistance and cardiovascular disease. That means 

that menopause dose not increase fat accumulation, 
just changes the location! Combining nutritional and exercise 

intervention mitigated these effects. One study that underscored 
this was published in the journal Menopause in 2012. Researchers 

randomly assigned about 17,000 postmenopausal women who were not 
using hormone therapy to one of two conditions, either a control group, or 
another group that was put on a diet with increased intake of healthful foods 
like fruits, vegetables and whole grains. After a year, women in the diet group 
had fewer hot flashes and they were three times as likely to have lost weight. 
 Remember that our bodies are PRECISION INSTRUMENTS and genetic 
factors decide almost all of the functions. It is up to us to help ourselves 
towards the right path by knowing our genetic predispositions and acting 
accordingly. Now you know, it is all about energy IN and energy OUT. 
Remember you will never be able to burn as many calories to reach the weight 
you wish. Nutrition will be your best and most trusted weapon to achieve 
your goals and exercise will make it easier. It takes time, commitment and 
resolve to succeed. The sooner you understand that this is the only way 
the better your will be and the more probable to succeed. There are no 
miracle pill or miracle workouts. 

 I am sure everyone has pondered this question, especially women 
themselves. I have many female friends that tell me that just after the age 
of 40 it is like something happened to their bodies and their weights 
just shot up with 5 or more kilograms and ask if there is any mechanism 
responsible for this or something they can do to mitigate it?
 We need to start with some explanations of our body’s energy systems 
or what we call “metabolism”. Our body’s basal metabolic rate (BMR) — 
the minimum amount of energy you need to keep the basic functions 
going (such as liver and brain function and breathing; breaking down food 
requires about 10 percent of the total BMR) is what we need every day 
just to function. It just covers the basal processes of the body. Nothing 
on top of it – not even walking. The basal metabolic rate is determined 
by age, gender, height and weight, as well as individual, genetic factors.
 This is both easy and difficult ways to calculate. The easy way is 
a formula that is available online (http://www.myfitnesspal.com/tools/
bmr-calculator). Then you will know what your basic need is, and is 
expressed in kcal (calories). After that you will need to add up some 
more energy, more kcals depending on how active you are during the 
day. If you exercise one hour per day then on that day you should multiply 
with 1.25. Remember, that exercise needs to be an exercise of 6-7 of 
on a scale of maximum 10. That means you need to feel breathless and 
sweat for one hour. You should measure your heart rate it should be 65% 
of your maximum heart rate (220-your age= your maximum heart rate; 
example 220-40=180, 65% of 180= 117 beats per minute average for 
that one hour). Hanging around in the gym, walking in the shops will not 
be enough. 
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