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EDITOR’S TALK
ของขวัญของชีวิต

 ลูก เป็นของขวัญที่มีค่ำมำกที่สุดในชีวิตครอบครัว พ่อแม่ก็เป็นบุคคลส�ำคัญที่จะสร้ำงสำยใย 
ผูกพันควำมรักควำมอบอุ ่นท้ังกำยและใจแก่ลูก ฝึกให้ลูกมีจิตใจมั่นคง หนักแน่น มีสุขภำพจิตดี 
ท�ำหน้ำที่ของตนได้เหมำะสมครอบครัวอบอุ่นกำรด�ำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่ำงปกติสุข
 ขณะนี้โลกเรำอยู่ในยุคไซเบอร์ เทคโนโลยีส่ือสำรมีควำมก้ำวหน้ำ แต่คนส่วนใหญ่ต่ืนตัวเรื่อง 
สุขภำพมำกขึ้น อุปกรณ์ติดตำมผลกำรออกก�ำลังกำย ถือเป็นนวัตกรรมเฝ้ำระวังสุขภำพของมนุษย ์
ยุคดิจิตอล เป็นเทรนด์ดีๆ เพื่อสุขภำพ มองหำอุปกรณ์ติดตำมสุขภำพตัวเองได้ง่ำยแสนง่ำยในคอลัมน์ 
“Trend” เล่มนี้คะ
 ฉบับนี้ เป็นเกียรติอย่ำงมำกที่ THAI StemLife ได้ร่วมพูดคุยกับ 3 ครอบครัวยุคใหม่ในเรื่อง 
กำรวำงแผนสุขภำพให้ลูก เลือกเก็บสเต็มเซลล์เผ่ือส�ำหรับอนำคตไว้กับเรำ “ครอบครัว ดร.ตระกาล 
พันธุมเลิศรุจี (ต้น) คุณอัจฉรา อัลเบิร์ท (เปิ้ล) ครอบครัวคุณคงกระพัน (หนุ่ม) คุณปาณิศา (อุ้ม) 
และครอบครัว คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย) คุณชยพล หลีระพันธ์ (ปอนด์) 
 เรำไม่สำมำรถมองเห็นอนำคตได้ แต่เรำเลือกที่จะก�ำหนดอนำคตสุขภำพที่ดีของคนในครอบครัว 
ที่รักของเรำได้ 
 พ่อแม่ได้วำงแผนอนำคตสุขภำพท่ีดีของลูกๆ แล้ว มำดูแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใหม่ใจกลำงเมือง 
ที่เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยอิงแนบแอบธรรมชำติ สร้ำงจินตนำกำรที่สร้ำงสรรค์ ให้เด็กได้ใช้ควำมคิด 
และวิเครำะห์ สนใจพำเด็กๆ ไปเที่ยว 2 Playgrounds ติดตำมฉบับนี้ในคอลัมน์ PLAYGROUND
 ท�ำไมเด็ก ป.6 ต้องนอนกลำงวัน? Doctor’s Talk มีค�ำตอบ...เด็กๆ ที่งีบสำมครั้งขึ้นไปต่อสัปดำห ์
จะได้รับผลกำรเรียนที่เพิ่มขึ้น 7.6 เปอร์เซ็นต์ เพรำะอะไร?
 ยังมีอีกหลำยบทควำมที่ THAI StemLife คัดสรรมำเพ่ือเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่ำน หวังเป็น 
ส่วนหน่ีงที่จะช่วยเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์พร้อม หำกคุณผู้อ่ำนมีเคล็ดลับดีๆ ประจ�ำบ้ำน สำมำรถ 
เข้ำมำพดูคยุ แบ่งปันประสบกำรณ์ได้ทีเ่ฟซบุค๊แฟนเพจ THAI StemLife Family แล้วพบกนัฉบบัหน้ำค่ะ

The Gift of Life

 Children are the most precious and valuable gifts in a family life. Parents also play 
a major role in shaping the life, personality, and development of their children – by creating 
an enduring bond, love, warmth. Children gradually grow up and become physically, 
emotionally, intellectually, mentally, and socially mature which lead to their life wellness.
 Nowadays, we live in the era of virtual reality where technology is advancing at an 
unprecedented rate. Our daily lives have been transformed and influenced by new 
technology concerning health and wellness. Digital self-tracking exercise & health devices 
are the innovative tech trends for us in this digital age. Find out about these innovations 
in “TREND” column. 
 This month’s issue, we have the privilege to interview 3 inspiring modern families: 
Dr.Trakarn Punthumlerdrujee (Ton) – Khun Ajchara Albert (Ple); Khun Kongkapan 
Sangsuriya (Noom) – Khun Panisa Sangsuriya (Aum); and Khun Sujira Aroonpipat 
(Nui) – Khun Chayaphol Leeraphante (Pond). Let’s take a look at their health & wellness 
plan and stem cells collection for their children with THAI StemLife.
 The future is unpredictable. We can’t see it, yet we can choose to determine the future 
health & wellness for our beloved ones. 
 What’s as much important as your children’s health? It’s fun-learn-play time! The new 
edutainment playgrounds in town: places of playing & learning for your beloved children 
to experience nature, imagination, and creativity. Check out our “PLAYGROUND” column 
for more.
 Why do sixth grade children need a midday nap? Why do children who napped three 
or more times per week benefit from a 7.6 percent increase in academic performance 
in grade 6? Find out about this in “DOCTOR’S TALK” column.  
 Lastly, there’re various categories of articles that we’ve selected specially for you. 
Our hope is that we can partially support you to complete the ideal family life. Follow us 
on our Facebook page: THAI StemLife Family. Share your life hacks and tricks around 
the house with us. See you next month! Stay tuned! 

Editor in Chief
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DOCTOR’S TALK

THE CASE FOR ADDING 

A MIDDAY NAP TO SIXTH 

GRADE

 A study of nearly 3,000 fourth, fifth, and sixth graders links a mid-day 
nap with greater academic achievementincluding better cognition, better 
psychological wellness, and reduced emotional/behavioral problems.
The findings show a connection between 30 to 60 minutes of sleep in 
the middle of the day and higher IQ; greater happiness, self-control, and 
grit; and fewer behavioral problems.The higher IQ finding was particularly 
evident in sixth graders, scientists report in the study of 10-12 year old 
children in China.
 The most robust findings were associated with academic 
achievement, says Adrian Raine, professor of criminology, psychiatry, and 
psychology at the University of Pennsylvania and coauthor of the paper 
in Sleep. “Children who napped three or more times per week benefit 
from a 7.6 percent increase in academic performance in grade 6. How 
many kids at school would not want their scores to go up by 7.6 points 
out of 100?”
 “The midday nap is easily implemented, and it costs nothing,” 
says Liu, particularly if accompanied by a slightly later end to the day, 
to avoid cutting into educational time. “Not only will this help the kids, 
but it also takes away time for screen use, which is related to a lot of 
mixed outcomes.”
 Original Story: https://www.futurity.org/midday-nap-education-
childrens-health-2079722-2/Original Study DOI: 10.1093/sleep/zsz126

ผลการศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่

4 5 และ 6 เกือบ 3,000 คน การนอน 

กลางวันมีผลกับการเรียนที่ดีขึ้น

 ผลกำรกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ กำรนอนกลำงวัน 
30 นำที ถึง 60 นำที ระหว่ำงวัน มีผลเชื่อมโยงที่ดีขึ้น 
ของไอคิว ควำมสุข สำมำรถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น 
และมีปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรมที่น้อยลง 
 ผลกำรศกึษำทีม่นียัส�ำคัญสงูสดุเก่ียวข้องกบัผลควำม
ส�ำเร็จทำงกำรเรียน Adrian Raine ศำสตรำจำรย์วิชำ 
อำชญำวิทยำจิตเวชศำสตร์และจิตวิทยำจำก University 
of Pennsylvania และผู้เขียนบทควำมในวำรสำรทำง 
กำรแพทย์ Sleep กล่ำว“เด็กที่งีบสามครั้งขึ้นไป 
ต่อสัปดาห์จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ
ผลการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เพ่ิมขึ้น 7.6 
เปอร์เซ็นต์” จะมีไหม ไม่ว่ำจะเป็นพ่อแม่หรือตัวเด็กเอง 
ที่ไม่อยำกดีขึ้น โดยท่ีไม่ต้องจ่ำยซักบำทเพียงแค่นอน 
กลำงวัน 30-60 นำทีต่อวัน
 Mednick บอกว่ำ เป็นผลกำรศกึษำชิน้แรกทีค่วบคุม
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ำกำรงีบระหว่ำงวันมีผลพัฒนำกำร
ทีด่ขีึน้ เมือ่เทียบกบักำรนอนอย่ำงเต็มอ่ิมในเวลำกลำงคนื  
ยิ่งนักเรียนหลับระหว่ำงวันมำกขึ้นเท่ำไหร่ เด็กๆ ก็ยิ่ง 
ได้รับประโยช์จำกจำกนอนมำกขึ้น
 “การงบีระหว่างวนัน้ันท�าได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะหลังจบการเรียนหรือท�างานในแต่ละวัน 
และมีผลดีกับเด็กๆ ที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเล่น 
เกมส์ หรืออยู ่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากเกินไป 
ซึ่งอาจจะส่งผลที่หลากหลาย”

ท�าไมเด็ก ป.6 ต้องนอนกลางวัน???
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INTERVIEW

กว่าทศวรรษที่คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไว ้วางใจ 

ฝากอนาคตนับหมื่นชีวิตกับไทย สเต็มไลฟ์ร่วมพูดคุย 

กับครอบครัวยุคใหม่ที่ เลือกฝากอนาคตไว้กับเรา 

ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น) และคุณอัจฉรา 

อัลเบิร์ท (เปิ้ล) 
 
THAI StemLife : มีการเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคตด้านสุขภาพให้กับลูกอย่างไร 
 คุณต้น : ลูกคนแรกน้องมำวิญญ์ เรำมีกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อม โดยใช้บริกำร 
ไทย สเตมไลฟ์ ในกำรเก็บสเต็มเซลล์ไว้แล้ว ซ่ึงเรำเชื่อว่ำไม่น่ำจะเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อ 
มีลูกคนที่สอง น้องภำคิน เรำก็ยังต้องมีแผนส�ำรอง
 คุณเปิ้ล : พอมีลูกคนที่สอง เรำคิดอยู่แล้วว่ำจะด�ำเนินกำรเหมือนลูกคนแรก เรำไม่รู้ 
ว่ำอนำคตจะเกิดอะไรขึ้น โรคสมัยนี้มันเยอะมำก ทุกวันนี้คุยกันในกลุ่มของพ่อแม่ด้วยกัน 
จะรู้ว่ำ โอ้โห! โรคน่ำกลัวจังเลย พ่อแม่สุขภำพแข็งแรงมำก แต่ลูกคลอดออกมำเจอว่ำ 
มีปัญหำ ฉะนั้นเรำพยำยำมทุกวิถีทำงที่เป็นเหมือนหลักประกันให้กับลูกเรำให้มำกที่สุด 
เท่ำที่จะท�ำได้

THAI StemLife : ท�าไมถึงไว้วางใจ “ไทย สเตมไลฟ์” ให้ดูแลอนาคตของสุขภาพลูก 
 คุณต้น : เรำจะวำงแผนในอนำคตที่ไกล คงจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เทคโนโลยีอะไร 
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ คือ ภรรยำจะเป็นคนศึกษำมำกกว่ำ แล้วเรำมำคุยกัน
 คุณเปิ้ล : ระหว่ำงที่ฝำกครรภ์กับคุณหมอคนแรก คุณหมอถำมว่ำได้มีกำรเตรียม 
ฝำกสเต็มเซลล์มั้ย เรำกลับมำศึกษำว่ำบริษัทไหนที่มีประสบกำรณ์มำกที่สุด ใครที่มี 
มำตรฐำนที่ดีที่สุด แล้วเรำก็ชัวร์ว่ำจะไม่ปิดหนีเราไป (หัวเราะ) และอีกอย่ำงหนึ่งคือ 

เป็นเจ้ำแรก แล้วอยูม่ำนำน 14 ปี เรำค่อนข้ำง 
เชื่อมั่นตรงนี้ เรำสองคนเองได้เคยไปแวะชม 
ห้องปฏิบัติกำรของไทย สเตมไลฟ์ก่อนที ่
จะใช้บริกำร ตั้งแต่มีลูกคนแรกซะด้วยซ�้ำ 
ดูควำมสะอำด ดูเร่ืองควำมปลอดภัย ซึ่งพอ
ไปดูแล้วเรำสองคนก็มั่นใจ 
 คุณต้น : พูดง่ำยๆ คือ ไปดูว่ำเค้ำจะ 
เอำอวัยวะส่วนหนึ่งของลูกเรำไป เนี่ย! เอำไป
ไว้ที่ไหน ใครดูแล

THAI StemLife : รู้สึกอย่างไรหลังจาก 
ใช้บริการไทย สเตมไลฟ์ 
 คุณเปิ ้ล : ง่ำยและสะดวก ทีมงำน 
ไทย สเตมไลฟ์จะคอยโทรมำเชค็ตอนตัง้ครรภ์ 
มีกำร follow up ตลอด แล้วทำงเค้ำจะ 
ประสำนกับทำงโรงพยำบำลและหมอสูต ิ
ของเรำเรียบร้อย เรำเลยรู ้สึกว่ำพอมีลูก 
คนที่สอง เรำรู ้สึกว ่ำไม่ต ้องกังวล THAI 
StemLife เค้ำคิดเผื่อให้เรำ นอกจำกจะ 
เป็นประโยชน์ส�ำหรับลูก คุณพ่อคุณแม  ่
สำมำรถใช้ได้เหมือนกันถ้ำเป็นสำยเลือด
โดยตรง เรำรู้สึกว่ำถ้ำพลำดโอกำสไปตรงนี้ 
ลูกอำจจะไม่เป็นไร แต่ถ้ำพ่อเกิดข้อเข่ำเสื่อม 
หรือเป็นเบำหวำน ก็สำมำรถใช้สเต็มเซลล์ 
รักษำแผลอะไรต่ำงๆ ได้ใช่มั้ยคะ พอทรำบ 
แล้วรู ้สึกว่ำคุ ้มเนอะ อย่ำงน้อยก็ช่วยได  ้
ตั้งสี่คน (หัวเรำะ) คือ ใช้ได้ทั้งพ่อแม่ และ 
ลูกอีก 2 คน 

THAI StemLife : คิดอย่างไรกับค�าพูด 
ที่ว่า “เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ 
แต่เราเลือกที่จะก�าหนดอนาคตได้”
 คณุต้น :  ผมมองคนละอย่ำง คอืบำงคน 
อำจจะมองว่ำ ใครจะรู้โอกำสข้ำงหน้ำจะม ี
อะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรำไม่มีทำงรู ้ แต่สิ่ง 
ที่ เรำก�ำหนดได้ คือ เรำจะเดินไปทำงนี ้
ผมจะวำงแผนว่ำอะไรเป็นแผนระยะยำว 
ระยะกลำง ระยะสั้น โดยเฉพำะเรื่องของ 
อนำคตสุขภำพ อย่ำงที่บอกครับ ต้องมี 
back up ไว้ให้ลูก มันมีควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้น เช่น ถ้ำมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกคนแรก
หรือคนที่สอง สเต็มเซลล์มันสำมำรถเอำ
มำช่วยเหลือได้ทั้งสองคน หรือแม้กระทั่ง 
ในอนำคตถ้ำผมเดินไม่ไหว หัวเข่ำมีปัญหำ 
จะขอสเต็มเซลล์ลูกมำใช้ได้มั้ย (หัวเรำะ) 
แอบคิดเล่นๆ อย่ำงน้ี ส่วนเรื่องชะลอวัย 
คงยังไม่คิดจะเอำสเต็มเซลล์ลูกมำฉีดหน้ำม้ัง 
(หวัเรำะ) เรำต้องเชือ่ว่ำเรำเหน็อนำคตของเรำ 
คือ อย่ำไปมองว่ำอนำคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น 
แต่เรำก�ำหนดได้สักครึ่งหนึ่งก็ดีแล้ว
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Over 14 years, THAI StemLife, the first private and 

largest stem cell bank in Thailand, has been 

honored and served more than twelve thousand 

families throughout Thailand ad SE Asia. Celebrity 

Interviews: Let’s have a talk with Dr.Trakarn 

Punthumlerdrujee (Ton) and Khun Ajchara 

Albert (Ple), an inspiring modern family who 

has trusted in THAI StemLife in preserving their 

children’s cord blood.

THAI StemLife : How do you prepare to safeguard the future health of 
your children?
 Khun Ton : Whe we were having our first boy, Mawin, we studied 
available research and were well-prepared. We deposited stem cells with 
THAI StemLife, though we believed misfortune was unlikely to happen. 
For our second boy, Phakin, we had a backup plan as well.
 Khun Ple : Knowing that we expected our second boy, we again planned 
to deposit stem cells. Discussing within a group of parents about all things that 
can happen, the unpredictability of the future,,ohh… there are currently so 
many dangerous diseases. Although the parents are very healthy, many problems 
could afflict newborns. Therefore, once again we went on and deposited our 
2nd child’s cord blood stem cells with THAI StemLife!

THAI StemLife : Why did you trust THAI StemLife to to safeguard the future 
health of your children?
 Khun Ton : Planning for the distant future, we have to choose the 
best technology. My wife usually has spent time on the research, then we 
discussed about it all, and we have taken it from there.
 Khun Ple : Attending an antenatal care course during my first pregnancy, 
a doctor inquired about cord blood. The after some brainstorming regarding 
the most experienced company, the highest standards, Lowest contamination, 
and overall safety, we narrowed it down to THAI StemLife, the first private 
and largest stem cell bank in Thailand, that has provided comprehensive 
banking stem cell services for 14 years. We attended a laboratory tour by 
THAI StemLife, and we were convinced that we could trust THAI StemLife.
 Khun Ton : That is to say, we went there to check where our baby 
stem cells would be processed and stored, and also who would be in charge 
of taking care of them.

THAI StemLife : How was your experience at THAI StemLife?
 Khun Ple : It was easy and convenient. During my pregnancy, the 
THAI StemLife team continuously called to update, follow up, and coordinate 
with the obstetrician and the hospital. So, when we expected our second baby, 
there was no need for us to look further. THAI StemLife has planned for the 
distant future for the benefit of both our children’s and their biological parents. 
For example, in case the dad (Khun Ton) happens to have osteoarthritis (joint 

ailments) or diabetes complications, 
the collected and stored cord tissue 
stem cells of our children will benefit 
him. Stem cells could potentially save 
all four of us; the dad (Khun Ton), the 
mom (myself), and our two children 
(laughing). It is worth it!

THAI StemLife : What do you think 
about the idea of “We can’t see 
the future, yet we can choose to 
determine the future.”
 Khun Ton: In my opinion, no one 
knows what the future will bring. But 
one thing that I am fairly certain about 
is, at the very least, we can choose 
which way to walk.
 I like to make long-term, medium-
te rm,  and shor t - te rm plann ing , 
particularly our future health planning. 
As said,we do not want to take risks 
on our children’s health, we then 
need to have back up plans for them. 
For example, speaking of stem cells 
compatibility, stem cells from one 
child are potentially highly compatible 
with another compared to foreign/ 
unrelated stem cells. And in the 
distant future, it may benefit me and 
my knees (laughing). Yet, regarding 
anti-aging, I still do not think that I will 
inject my face (laughing). We must 
believe that we can see our future. 
Do not see it as an invincible matter, 
do see it as a partly controllable 
parameter.
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พูดคุยกับคุณพ่อ-คุณแม่ ลูกสาม ที่เตรียมตัวพร้อม

ส�าหรับอนาคต มัน่ใจให้ไทย สเตมไลฟ์ดแูลกบัครอบครัว

แสงสุริยะ คุณหนุ ่ม คงกระพัน และคุณอุ ้ม 

ปาณิศา

THAI StemLife : ตอนคุณอุ้มตั้งครรภ์น้องพัฒน์ น้องพริมและน้องพราว กังวลใจ 
อย่างไรบ้าง
 คุณอุ้ม : ตอนท้องน้องพัฒน์จะกังวลทุกเรื่องเพรำะเป็นท้องแรก ถือเป็นเรื่องปกต ิ
ตอนที่เรำวำงแผนจะมีคนท่ีสองปรำกฏว่ำไปอัลตร้ำซำวน์พบว่ำมีหัวใจ 2 ดวง คุณหมอ 
เค้ำพูดค�ำแรกเลยว่ำนี่เป็นกำรท้องแฝดธรรมชำติ คุณต้องดูแลเป็นพิเศษ พอหมอพูดแบบนี้ 
เรำรู้แล้วว่ำเรำคงต้องดูแลตัวเอง
 คุณหนุ่ม : ตอนที่มีลูกคนแรกน้องพัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้มีควำมกังวลใจมำกนัก เพรำะว่ำ 
แข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่พอมีน้องพริม น้องพรำวเป็นกังวลเพรำะกำรท้องแฝดเป็นกำรท้อง 
แบบไม่ปกติ 1 เดือนก่อนคลอดให้คุณอุ้มอยู่แต่ในบ้ำน เพรำะท้องใหญ่มำก 

THAI StemLife : ในฐานะคุณพ่อ-คุณแม่ลูกสาม มีการวางแผนเรื่องสุขภาพให้ลูก 
อย่างไร
 คุณอุ้ม : เรำวำงแผนเรื่องสุขภำพต้ังแต่วันท่ีเรำรู้ว่ำเรำท้อง แล้วเรำก็ตัดสินใจเลือก 
ที่จะเก็บสเต็มเซลล์ จริงๆ ต้องบอกว่ำมันเหมือนกำรท�ำประกันให้ลูก บำงทีมันมีเรื่อง 
ที่อำจเกิดแบบไม่คำดคิด เรำเลยเลือกที่จะเก็บสเต็มเซลล์เผื่อไว้ส�ำหรับอนำคต เรำตัดสินใจ 
แล้วว่ำสเต็มเซลล์จะช่วยรักษำทั้งเรำและครอบครัว พ่อแม่หรือคุณปู่คุณย่ำ สำมำรถดูแล 
ได้อีกรุ่นหนึ่ง รวมถึงเรื่องควำมสวยงำมด้วย (หัวเรำะ) 
 คุณหนุ่ม : กำรเก็บสเต็มเซลล์ไว้ให้เค้ำ เชื่อว่ำไม่อยำกให้ใช้หรอก (หัวเรำะ) แต่ว่ำเรำ
เหมือนเตรียมพร้อมเอำไว้ เผื่อว่ำในอนำคตสำมำรถรักษำโรคต่ำงๆ ได้ด้วยสเต็มเซลล์เรำ 
จะมีพร้อมไว้ให้เค้ำ 

THAI StemLife : ท�าไมถึงไว้วางใจ “ไทย 
สเตมไลฟ์” เก็บสเต็มเซลล์ลูกทั้ง 3 คน 
 คุณอุ้ม : สิ่งหนึ่งที่เรำให้ควำมส�ำคัญ 
เลยคือ บริษัทต้องมีที่มำที่ไป มีควำมมั่นคง 
ต้องมีธนำคำรที่เก็บสเต็มเซลล์เพรำะไม่ได้
เก็บแค่ 5 ปี แต่ต้องเก็บ 20 ปี ขึ้นไป ตอนนั้น 
พ่ีหนุ่มขับรถไปดูที่บริษัท เค้ำเล่ำให้ฟังว่ำ 
มีกำรเก็บรักษำสเต็มเซลล์เป็นเรื่องเป็นรำว
 คุณหนุ่ม : ก่อนที่จะฝำกเรำก็ศึกษำ
ข้อมลูมำเรือ่ยๆ ตวัผมเองท�ำรำยกำรโทรทศัน์  
ท�ำสำรคดี ก็มีกลุ ่มพูดถึงในแง่บวกที่เลือก 
ไทย สเตมไลฟ์เพรำะเป็นบริษัทที่ท�ำเรื่องนี้
มำยำวนำนที่สุด 14 ปี รู้สึกเชื่อมั่นเพรำะว่ำ 
ได้ไปดูที่แล็บและปรึกษำทำงบริษัท ได้ข้อมูล 
ที่ดูไม่ได้เกินจริง เลยมั่นใจเก็บสเต็มเซลล ์
ของลูกทั้งสำมคนกับไทย สเตมไลฟ์ครับ

THAI StemLife : ช่วยเล่าความประทับใจ 
หลังจากใช้บริการไทย สเตมไลฟ์
 คุณอุ ้ม : ด้วยควำมที่เรำเป็นคุณแม ่
มอืใหม่ เรำไม่รูห้รอกว่ำต้องท�ำอะไร อย่ำงแรก
ทำงเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเรำละเอียดมำก แล้ว 
โทรนัดกับอุ้มตั้งแต่แพลนว่ำเรำจะผ่ำคลอด 
เค้ำเอำอุปกรณ์ส่งให้อุ้มล่วงหน้ำก่อนเลยเผื่อ
เรำคลอดฉุกเฉิน  เช้ำวันที่ไปโรงพยำบำล 
เจ ้ำหน้ำที่ก็มำหำอุ ้มก ่อนเข้ำห้องผ่ำตัด 
มำดูแลว่ำพร้อมมั้ย เรียบร้อยมั้ย 
 คุณหนุ่ม : รู้สึกว่ำมีควำมใส่ใจ ใกล้ชิด 
ดูแลเรำตลอด ไม่มีควำมยุ ่งยำกอะไรเลย
เพรำะเป็นกระบวนกำรของคุณหมอ คือเรำ
แทบไม่รูเ้ลยว่ำเกบ็ไปเรียบร้อยแล้ว (หวัเรำะ) 

THAI StemLife : คิดอย่างไรกับค�าพูด 
ที่ว่า “เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ 
แต่เราเลือกที่จะก�าหนดอนาคตได้”
 คุณหนุ่ม : เรำไม่รู้หรอกว่ำจะเกิดอะไร 
ขึ้น เรำไม ่รู ้ว ่ำเรำจะป ่วยมั้ยในอนำคต 
ครอบครัวของเรำจะมีใครไม่สบำยม้ัย มัน 
กำรันตีไม ่ได ้ แต ่ถ ้ำมีสิ่งไหนพร้อมที่จะ 
ท�ำให้เรำสบำยใจได้ ณ วันนี้ โดยที่เรำไม่ต้อง 
กังวลกับควำมเสี่ยงน้ันในอนำคต ผมก็เลือก 
ที่จะท�ำ 
 คุณอุ้ม : หลำยๆ คนสงสัยว่ำมันจ�ำเป็น
ต้องเก็บสเต็มเซลล์มั้ย อุ้มจะบอกว่ำจ�ำเป็น
ส�ำหรับเรำนะ เรำรู ้ว ่ำมันคุ ้มครองทุกคน 
ในครอบครัวรวมถึง พ่ีน ้องของเรำด ้วย 
เรำไม่ได้ลงัเลเลยทีจ่ะตดัสนิใจเกบ็สเตม็เซลล์ 
อย่ำงที่บอก ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นพอมีแล้ว 
เรำก็อุ ่นใจว่ำเรำมีทำงเลือกที่สำมำรถดูแล
ครอบครัวเรำได้
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Celebrity Interviews : Let’s have a talk 

with the Sangsuriya family: 

Khun (Noom) Kongkapan and 

Khun (Aum) Panisa – the well-

prepared parents of 3 who have 

trusted in THAIStemLife to look after 

their futurehealth and well-being.

THAI StemLife : What got you concerned during your 
pregnancies with baby boy (Patt), and twin girls (Prim & 
Proud)? 
 Khun Aum : On my first pregnancy with baby boy 
Patt, I was concerned about every single thing which was 
considered normal for the first-time mom-to-be. On my 
second pregnancy, two heartbeats were discovered during 
an ultrasound. The doctor said that a natural twin pregnancy 
required some extra special care. Since then, I became 
aware of a super big responsibility taking better care of 
myself for the babies.
 Khun Noom : When we were expecting our first baby 
boy Patt, there was not much concern because it was normal 
pregnancy. For the twin girls Prim and Proud, it was different 
as it was a twin pregnancy that is quite unusual and can be 
more complicated than a single pregnancy. A month prior 
to Khun Aum’s due date, she needed to stay in most of 
the time as she was getting pretty big. 

THAI StemLife : The roles of being a parent of 3: how do 
you plan for your children’s health and well-being?
 Khun Aum : We had it all planned out since we knew 
that I got pregnant. Actually, it’s like health insurance planning 
for them. Sometimes the most unexpected things happen, 
so we have chosen to store cord blood stem cells for future 
use. It’s like a gift from generation to generation, which 
may help both of our families – parents, grandparents, 
not to mention, anti-aging and cosmetic issues (laughing).
 Khun Noom : We have got our children’s stem cells 
collected, though we don’t expect unexpected things to 
happen with them (laughing). If in the future, stem cells 
will be able to cure more types of illnesses than the 
80 diseases today and, with our timely preparation, we will 
have everything ready for them when and if needed.

THAI StemLife : Why did you trust THAI StemLife to 
provide cord blood and other stem cell services for 
all of your children?
 Khun Aum : We value the company’s history, reputation, 
and stability. Technically speaking, it is important that the 
company has been up and running as a stem cell storage 
bank for many many-years since they will be stored not only 
for 5 years, but 20 years or more. Khun Noom inspected 

the company himself, he then said that the company’s 
storage and other procedures were up to our standards.
 Khun Noom : I myself am TV program host and a 
documentary presenter. This allows me to have a chance 
to study a lot of researche and receive useful information 
regarding stem cell collection. As THAI StemLife has 
provided comprehensive banking stem cell services for 
14 years, I have heard a lot of positive feedback. Also, 
after consulting with the company and doing a laboratory 
tour myself, the before-and after information was reliable 
and reasonable. I therefore am certain that I can trust 
THAI StemLife to collect our children’s stem cells.

THAI StemLife : How was your experience with the 
services of THAI StemLife?
 Khun Aum : Being a first-time mom, I had no idea what 
to do. Initially, the THAI StemLife team gave us very detailed 
information. When I was scheduling a C-section (caesarean) 
birth plan, they called to make an appointment with me 
to give a collection kit ahead of time, in case of an emergency 
delivery. On my due date that morning, they came to me 
and did a readiness check at the hospital.
 Khun Noom : I experienced their attentiveness in 
every aspect. It was a hassle-free service for me because 
all procedures were operated by a team of doctors 
and nurses, and I could barely tell when the entire 
process was done (laughing).

THAI StemLife : What do you think about the idea of “We 
can’t see the future, yet we can choose to determine 
the future”?
 Khun Noom : The future is unpredictable. We or anyone 
can’t guarantee anything, but we can be well-prepared for 
our family’s health and well-being. I gladly choose what 
already can help us today than get worried about possible 
risks tomorrow.
 Khun Aum : Many people have asked me whether I think 
stem cell collection is necessary, and I replied yes, it definitely 
is. As we already knew that stem cells can be used to treat 
diseases that can hit our family, we never hesitated to store 
them. Once again, we don’t know what the future will bring, 
but then again, we can rest assured that the choices we have 
made will benefit our family from this day forth.



w
w

w
.thaistem

life.co.th

10

วางแผนด้วยหลักเหตุและผล สู่คุณภาพชีวิตที่ก�าหนด 

เองได้ ไทย สเตมไลฟ์ร่วมพูดคุยกับ คุณนุ้ย สุจิรา 

อรุณพิพัฒน์ และคุณปอนด์ ชยพล หลีระพันธ์ 

หนึ่งในครอบครัวที่ไว้วางใจเลือกให้เราดูแลอนาคต

THAI StemLife : กังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุดในช่วงที่คุณนุ้ยตั้งครรภ์และหลังจากคลอด
 คณุปอนด์ : กงัวลว่ำเค้ำออกมำจะปลอดภยัดมีัย้ สมประกอบมัย้ มีปัญหำอะไรมัย้ น่ันคือ 
ควำมกังวลใจอันดับหนึ่งเลย เม่ือคลอดแล้วก็กังวลเรื่องพัฒนำกำรจะเป็นยังไง หรือมีโรค 
อะไรมั้ย หลักๆ คือเป็นห่วงเรื่องสุขภำพ 
 คุณนุ้ย : ตัวนุ้ยเองค่อนข้ำงเป็นห่วงสุขภำพลูกค่ะ เด็กเล็กพอเจ็บป่วยขึ้นมำเป็นเรื่อง 
ท่ีล�ำบำกและเหนื่อย ท�ำให้นุ้ยคิดว่ำกันไว้ดีกว่ำแก้ อะไรที่ป้องกันได้ อะไรท่ีสำมำรถดูแล 
เค้ำได้ เรำก็ให้เค้ำค่ะ

THAI StemLife : คิดว่าการฝากสเต็มเซลล์จะมีประโยชน์อะไรกับครอบครัวของเรา
 คุณนุ้ย : นุ้ยคิดว่ำอะไรท่ีเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ำเป็นประโยชน ์
ได้ทั้งลูกและตัวเรำในอนำคต นุ้ยคิดว่ำมันก็ไม่เสียหำยถ้ำเรำจะเลือกท�ำสิ่งนั้น อย่ำงที่นุ้ย 
บอกว่ำกันไว้ก่อนดีกว่ำแก้ แต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆ คือเรำอยำกจะดูแลท้ังปู่ย่ำ พ่อแม ่
ของเรำ รวมถึงตัวเรำ ซึ่งมีกำรรับรองแล้วว่ำใช้ได้ผล นุ ้ยเลยรู ้สึกว่ำตรงนี้จะดีแค่ไหน 
ถ้ำหลำนได้มีโอกำสดูแล ได้ทดแทนบุญคุณจำกตัวเค้ำเองค่ะ

THAI StemLife : ท�าไมถึงไว้วางใจ “ไทย 
สเตมไลฟ์” ให้ดูแลอนาคตของสุขภาพ 
ของครอบครัว
 คุณนุ้ย : นุ้ยหำข้อมูลทุกเจ้ำที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยนะคะ คุณพ่อปอนด์กับปอนด ์
ศึกษำเรื่องนี้มำนำน มีค�ำถำมเยอะ เมื่อถำม 
คุณหมอได้ค�ำตอบที่ท�ำให้เข ้ำใจมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ก็ถำมคนในวงกำรบันเทิง เพรำะ
ว่ำมีคนใช้บริกำรกับไทย สเตมไลฟ์เยอะมำก 
ทุกคนมี feedback ที่ดี สร้ำงควำมม่ันใจ
ให้กับเรำอีกทำงหน่ึง เลยตัดสินใจเลือก 
ไทย สเตมไลฟ์ค่ะ
 คุณปอนด์ : ผมไปดูมำแล้วทุกเจ้ำ 
สุดท้ำยเลือกไทย สเตมไลฟ์เพรำะมั่นใจใน 
ทีมผู ้บริหำร มั่นใจในช่ือเสียงของบริษัท 
วิธีกำรเก็บและสถำนที่เก็บ และคุณพ่อเป็น
กรรมกำรสภำโลหิตแห่งชำติ ก็จะรู้จำกคุณ
หมอว่ำบริษัทไหนที่น่ำเชื่อถือครับ

THAI StemLife : รู้สึกอย่างไรหลังจาก 
ใช้บริการไทย สเตมไลฟ์ 
 คุณนุ้ย : ประทับใจตั้งแต่มีน้องคนแรก 
คือคลอดก่อนก�ำหนดแล้วไม่ได้นัดกันไว้กับ 
บรษิทั ปรำกฏว่ำเค้ำวำงแผนและมกีำรบรกิำร 
อย่ำงทันท่วงทีมำก มำประสำนงำนกับ 
อำจำรย์หมอและพยำบำล ท�ำให้เรำไม่ต้อง 
กังวลใจ ส่วนคนที่สองก็รำบรื่นไม่มีปัญหำ 
บริกำรดีอยู่แล้ว ไม่ยุ่งยำกอะไรเลย แค่โทร 
กริ๊งเดียว ดูแลทุกอย่ำงได้หมด

THAI StemLife : คิดอย่างไรกับค�าพูด 
ที่ว่า “เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ 
แต่เราเลือกที่จะก�าหนดอนาคตได้”
 คุณปอนด์ : ที่บอกว่ำเรำไม่สำมำรถ
ก�ำหนดอนำคตได้ หมำยถึงว่ำเรำไม่รู้หรอก
ว่ำอนำคตเทคโนโลยีสเต็มเซลล์จะไปถึง
ไหน ถ้ำเทคโนโลยีวันน้ันมำถึง กำรท่ีเรำเก็บ 
สเต็มเซลล์ของลูกเอำไว้ให้เค้ำตั้งแต่วันนี ้
มันจะเป็นสิ่งที่สำมำรถเอำไว้ช่วยเหลือเค้ำได้ 
ในอนำคต 
 คุณนุ้ย : อนำคตเรำไม่รู้จริงๆ ค่ะ แล้ว
เรำก็ไม่สำมำรถย้อนกลับไปในอดีต นุ้ยจะ
บอกกับปอนด์เสมอ รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ (หัวเรำะ) 
โห่! รู้งี้ท�ำดีกว่ำ แล้วนุ้ยก็เห็นหลำยคนบอก 
รู้งี้ เก็บซะตั้งแต่ตอนน้ันดีกว่ำ เรำย้อนอดีต 
ไปไม่ได้ เพรำะฉะน้ันถ้ำเรำเลือกแล้ว และ
มั่นใจว ่ำอยู ่บนพื้นฐำนของเหตุและผล 
เรำเลือกเลย อนำคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอน 
ก็จริง แต่มีไว้ ดีกว่ำไม่มีค่ะ จะใช้หรือไม่ใช้
ไม่เป็นไร
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Strategic future planning based on cause and 

effect determines the quality of your life. Celebrity 

Interviews : THAI StemLife had a talk with Khun 

Sujira Aroonpipat (Nui) and Khun Chayaphol 

Leeraphante (Pond), one ofthe prestigious 

families who has trusted in THAI StemLife to look 

after their future.

THAI StemLife : What got you most concerned about during the pregnancy 
and after giving birth?
 Khun Pond : We have 2 children; a girl then a boy, I have been most 
worried about congenital malformations –physical defects, including their 
brain development. Later on, I have focused on their physical and mental 
developments.That is to say, the main concern is health and ell-being.
 Khun Nui : I think, likewise. It is quite difficult and exhausting to 
handle young children when they get sick. Prevention is better than cure. 
Thus, we have chosen to invest on what is the best for our children’s well-being 
at all costs.

THAI StemLife : What are the benefits of a cord blood stem cell deposit 
for your family?
 Khun Nui : In my opinion, there is no harm in choosing a proven guaranteed 
innovation or technology which will benefit both our children and ourselves 
(Khun Pond & me) in the future. However, our main purpose is to look after the 
whole families – our grandparents, our parents, including ourselves. How grateful 
it would be if the grandchildren could return the favor to their grandparents!

THAI StemLife : Why did you trust THAI StemLife to look after the future well-
being of your family?
 Khun Nui : Khun Pond’s father, Khun Pond himself, and I have studied 
extensively the information available regarding stem cell banks in Thailand today. 
We raised so many questions with our doctor who helped us to have a better 
understanding. I also asked numerous of celebrities who have chosen THAI StemLife, 
and the responses were highly positive. Thus, we are quite convinced that we 
have made the right decision.
 Khun Pond : I have inspected all laboratories in Thailand. Finally, I chose 
THAI StemLife because I had confidence in their management team, company 
reputation, and their collection and storage procedure. Besides that, my father 
holds a position in the board committee at the National Blood Center, Thai Red 
Cross Society, and has privileged information from doctors of which company 
is the most reliable.

THAI StemLife : How was your experience with the THAI StemLife services?
 Khun Nui : My first impression with THAI StemLife was when I gave birth 
to my first baby girl. Since it was a premature birth, we hadn’t had the time 
to arrange an appointment with the company on that day. However, their 
prompt action, service, coordination with the doctor and nurse team relieved and 

impressed me. Regarding our second 
child, our baby boy, everything was 
smooth – with only one phone call, 
THAI StemLife provided great services 
and got everything covered.

THAI StemLife : What do you think 
about the idea of “We can’t see 
the future, yet we can choose to 
determine the future.”
 Khun Pond : Saying that we can’t 
determine the future, means that 
we  c anno t  p r ed i c t  t he  f u t u r e 
developments of all new stem cell 
technolog ies .  But when the day 
c o m e s  a n d  t h o s e  s t e m  c e l l 
technologies have progressed and 
treatments have been realized and 
we have stored our babies’ cord 
blood, then all those advances will 
be available for them.
 

 Khun Nui : We can neither know 
what the future will bring nor turn 
back time. I always tell Pond that 
I know anything is better than “If 
I had known”– “If I had known earlier it 
would be like this, I would have done 
it (Laughing).”A lot of people complain 
that had they known earlier; they 
would have chosen to store stem cells 
a long time ago. The truth is we can’t 
turn back time. That is why our family 
have chosen to do everything based 
on cause and effect.The future is 
uncertain but it’s better to have it, 
and not need it, than to need it, and 
not have it.
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STEM CELL UPDATE

 ไขกระดูก เป็นส่วนไขมันในช่องว่ำงของกระดูก ที่มีเซลล์ท�ำหน้ำที่สร้ำงเม็ดเลือด 
เรียกว่ำ สเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์ท�ำหน้ำที่สร้ำงเม็ดเลือด เช่น เม็ดเลือดแดงที่ใช้ขนส่ง 
ออกซิเจนจำกปอดไปทั่วร่ำงกำยและรับเอำคำร์บอนไดออกไซด์กลับเข้ำปอด เกล็ดเลือด 
ช่วยห้ำมเลือดและเม็ดเลือดขำวท�ำหน้ำที่ต่อสู้กับเชื้อโรค
 ผู้ที่มีภำวะไขกระดูกฝ่อจะเสียชีวิต ไขกระดูกฝ่ออำจเกิดจำกมะเร็งเม็ดเลือดขำว 
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง หรือภำวะแทรกซ้อนจำกยำเคมีบ�ำบัด วิธีรักษำวิธีเดียว คือ กำรปลูก
ถ่ำยไขกระดูก คือผู้ป่วยต้องกำรสเต็มเซลล์ใหม่ที่ไม่เป็นโรคจำกอีกคนเพื่อท�ำหน้ำที่สร้ำง 
เม็ดเลือดแทน ปัญหำคือ รหัสพันธุกรรมของผู้รับเซลล์ (ผู้ป่วย) กับผู้ให้ (ผู้บริจำคเซลล์) 
ต้องเข้ำกันได้ เช่นเดียวกับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะอ่ืนๆ พวกเรำทุกคนมีรหัสพันธุกรรมที่ต่ำง
กัน ยกเว้นฝำแฝดไข่ใบเดียวกัน หรือพี่น้องท้องเดียวกัน (บำงกรณี) ท�ำให้กำรหำสเต็มเซลล์ 
ที่เข้ำกันได้เป็นเรื่องยำก (และแพง) มำก และโอกำสที่จะเจอสเต็มเซลล์ที่ดี (และถูก) ที่สุด 
คือกำรหำจำกสมำชิกในครอบครัวของคุณเอง
 ในควำมเป็นจริง มีผู้ป่วยเพียง 1 ใน 3 ท่ีสำมำรถหำสเต็มเซลล์ที่เข้ำกันได้ก่อนเสียชีวิต 
สเต็มเซลล์นอกจำกจะอยู่ในไขกระดูกแล้วยังอยู่ในกระแสโลหิต (โดยใช้กำรกระตุ้น) และ 
เลือดในรกทำรกแรกเกิด เลือดจำกรกอุดมไปด้วยสเต็มเซลล์ที่สำมำรถเจริญเป็นไขกระดูก 
ที่สร้ำงเม็ดเลือดได้ดีกว่ำสเต็มเซลล์จำกกระแสโลหิตหรือไขกระดูก
 สเต็มเซลล์เปรียบได้กับเมล็ดพันธ์พืช เมล็ดพันธุ์สเต็มเซลล์จำกเลือดในรกจะมีควำม
ทนทำนและควำมยืดหยุ ่นสูง สำมำรถปลูกในดินหลำยชนิด สเต็มเซลล์จำกเลือดในรก 
มีเทโลเมียร์ที่ยำวกว่ำ (=ส่วนปลำยสุดของสำยดีเอ็นเอแสดงถึงควำมอ่อนเยำว์) สำมำรถ
สร้ำงสำรที่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำในปริมำณมำก ช่วยไขกระดูกสร้ำงเซลล์ใหม่ เนื่องจำกเป็น 
เซลล์อ่อน เจริญไม่เต็มท่ี กำรต่อต้ำนทำงชีววิทยำต�่ำ ท�ำให้สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของผู้รับที่มีส่วนไม่เข้ำกันได้ง่ำยกว่ำ ทั้งยังมีเซลล์อีกหลำยชนิด สำมำรถโตเป็น 
เซลล์ชนิดอ่ืนๆ เช่น กระดูกอ่อน กระดูก เหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ ์ที่สำมำรถเจริญเป็น 
ต้นไม้หลำยชนิด เหมือนกับเมล็ดเลมอนที่สำมำรถให้ผลเป็นส้ม มะนำว ส้มเคลเมนไทน์
 • การปลูกถ่ายไขกระดูก กำรปลูกถ่ำยไขกระดูกคร้ังแรกในโลกใช้สเต็มเซลล์ 
จำกไขกระดูกในปีพศ. 2499 สเต็มเซลล์จำกกระแสโลหิต ปี 2529 และกำรปลูกถ่ำย 
สเต็มเซลล์จำกเลือดในรกครั้งแรกของโลกเกิดในวันที่ 6 ตุลำคม ปี 2531 ที่รพ. เซนต์หลุยส์ 
ปำรีส ฝรั่งเศส ผู ้ป่วยเป็นเด็กชำยชำวอเมริกัน อำยุ 5 ปีเป็นโรคโลหิตจำงแฟนโคนี่ 
ได้สเต็มเซลล์เลือดในรกจำกน้องสำวที่เข้ำกัน

 ในขณะนัน้ อย.ของอเมรกิำไม่ได้รบัรอง
กำรรักษำนี้ ดังน้ัน ดร.Broxmeyer ได้ขอ
ควำมช่วยเหลอืจำกดร. Gluckman กำรปลกู
ถ่ำยประสบผลส�ำเรจ็ ผ่ำนมำแล้ว 31 ปี ผูป่้วย
รำยน้ีมีสุขภำพแข็งแรงและหำยขำดจำกโรค 
ข้อมูลปัจจุบันทั่วโลกมีกำรปลูกถ่ำย สเต็ม
เซลล์จำกเลือดในรกมำกกว่ำ 40,000 ครั้ง 
ใช้รักษำโรคกว่ำ 80 โรค ผูป่้วยและครอบครวั
จ�ำนวนมำกได้รับชีวิตใหม่จำกของขวัญที่ทั้ง 
พ่อแม ่และแพทย ์มักจะทิ้ งตั้ งแต ่คลอด 
ผลกำรรักษำโดยใช้สเต็มเซลล์แต่ละแหล่ง 
ใกล้เคียงกัน แต่จะต่ำงกันจำกกำรหำสเต็ม 
เซลล์ทีเข้ำกันได้ อำยุและชนิดของโรค
 • การตรวจโรคทางพันธุกรรม

และรหัสเฮชแอลเอตัวอ่อนก่อนการ 

ตั้งครรภ์ ควำมหวังใหม่ในกำรรักษำด้วย
สเต็มเซลล์ในไทยโดยบริษัท ไทย สเตมไลฟ์
และบรษิทัในเครอืซพีูเรีย เออำร์ท ีครอบครวั
ที่มีลูกเป็นโรคเลือด เช่น ทำลัสซีเมีย ซิคเคิล
เซลล์ มะเร็งหลำยชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือด
ขำว หรือโรคเมตำบอลิกที่สำมำรถรักษำด้วย 
สเต็มเซลล์แต่หำสเต็มเซลล์ไม่ได้กลับมำ 
มคีวำมหวงัในชวีติอกีครัง้ อย่ำงท่ีทรำบผูป่้วย
ต้องกำรสเต็มเซลล์ที่แข็งแรง ปรำศจำกโรค 
ที่เข้ำกับผู้ป่วย พ่อแม่ที่อำยุน้อยที่มีลูกเป็น 
โรคสำมำรถใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว 
ที่บริษัท ซูพีเรีย เออำร์ที ให้ตั้งครรภ์ทำรก 
ที่ไม่เป็นโรคและรหัสตรงกับพี่ที่เป็นโรค
 กระบวนกำรเร่ิมจำกให้ไข่กับสเปิร์ม 
ผสมกันเป็นตัวอ่อนในห้องปฏิบตัิกำร ท�ำกำร 
ตรวจหำตัวอ่อนที่ปรำศจำกโรคและมีรหัส 
ตรงกับพ่ีที่ป่วย ท�ำกำรใส่ตัวอ่อนเข้ำไปใน 
มดลูก อีก 9 เดือน สมำชิกใหม่ชำยหรือหญิง 
จะถือก�ำเนิด ท�ำกำรเก็บเลือดจำกรกของ 
ทำรกแช่แข็งรอท�ำกำรปลูกถ่ำยเมื่อพี่ที่ป่วย
พร้อมรับกำรปลูกถ่ำย
 ข้อมูลล่ำสุด มีผู ้ป่วยรับกำรปลูกถ่ำย
ไขกระดกูวธิีนีป้ระมำณ 100 รำยทั่วโลก และ 
10 รำยในน้ันเป็นผลงำนของไทย สเตมไลฟ์ 
ซูพีเรีย เออำร์ที และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรปลูกถ่ำยไขกระดูกที่ร่วมงำนด้วย มีอีก 
3 ครอบครัวที่ก�ำลังรอกำรรักษำปำฏิหำรย์ 
มีทำรก 15 รำยทั้งหมดที่เกิดจำกเทคโนโลยี
ล�้ำสมัยน้ี ประเทศไทยและไทย สเตมไลฟ์
เป็นผูน้�ำด้ำนกำรคดัเลอืกตวัอ่อนและปฏสินธิ
ทำรก รวมถึงเก็บเลือดจำกรกและท�ำกำร 
ปลูกถ่ำยรักษำโรคทำลัสซีเมีย ไม่ต้องมีอะไร
มำกไปกว่ำนี้ที่จะพิสูจน์ศักยภำพของไทย 
สเตมไลฟ์ในกำรเก็บ แช่แข็ง กำรเบิกใช้สเต็ม
เซลล์ ยิ่งไปกว่ำกำรรักษำที่สุดมหัศจรรย์นี้
 References can be provided upon request. 
รับเอกสำรอ้ำงอิง กรุณำติดต่อ บริษัท ไทยสเต็มไลฟ์ 

สเต็มเซลล์จากเลือด

ในรก และเนื้อเยื่อสายสะดือ

วิวัฒนาการ การค้นพบ น�าไปใช้ เก็บรักษา

แนวโน้มวิวัฒนาการ การวิจัย
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Cord Blood and Cord 

Tissue Stem Cells: 

Evolution over time. Discovery, Uses, 

Storage, Future Developments and Research

 Let’s define Bone Marrow: a soft fatty substance in the cavities of bones, that 
contain cells which produce blood cells. The cells that produce blood cells are called 
“Stem Cells”. Stem Cells make Blood Cells like: Red Cells that carry oxygen from 
the lungs all over our body and take back carbon dioxide to the lungs to be breathed 
out; Platelets that help stop bleeding, and White Cells that fight infections. 
 Bone marrow failure is not compatible with life. Bone marrow can fail because 
of diseases in it, like cancer in the white cells (= leukemia) or in the lymph glands 
(= lymphoma), or complication from chemotherapy. The only treatment is a “bone 
marrow transplantation”. That means those same bone marrow stem cells are needed 
from another healthy person without that same disease to make new healthy blood 
cells. The problem is that the recipient (patient who receives) and the donor (person 
who donates) must be compatible and match like in any transplantation of organs. We 
are all different (except from one egg identical twins and siblings from same parents 
to some extent can match each other) and thus finding a compatible and matching 
donor is a very difficult (and expensive) task and your best (and cheapest) chance is 
within your own family. 
 Actually, only one third of the patients that need a bone marrow donor can find 
a matching one in time before they die. Stem cells can be found in the bone marrow 
of course but also swimming around in everyone’s blood and in the blood in the 
umbilical cord at birth. The blood in the umbilical cord is rich in stem cells that can 
give rise to new bone marrow and blood forming cells. Those stem cells are superior 
to the same cells found later in life in peripheral blood (PBSC) and inside our bone 
marrow (BMSC) both when it comes to dividing and multiplying. 
 Think of stem cells as seeds when you plant a tree or any plant. Cord blood 
seeds are more resistant, resilient and can be planted in many types of soil. They have 
longer telomeres (=tails in our DNA that denote young age), can produce more and 
stronger substances that can help bone marrow to grow new. Since they are younger, 
less mature and biologically naïve, they can be accepted by the immune system more 
easily in less compatible recipients. Cord blood also contains other different types of 
stem cells that can also give rise to other types of cells than blood cells, like cartilage 
and bone. Think of them like seeds that can make many different types of plants not 
only one type. Like lemon seeds that can make not only lemons but also oranges, 
lime and clementines. 
 • Bone Marrow Transplantation First ever bone marrow transplantation 
using stem cells from the bone marrow happened in 1956. First ever bone marrow 
transplantation using stem cells from the peripheral blood happened in 1986. First world 
-wide umbilical cord blood stem cell transplantation ever using umbilical cord blood 
stem cells happened on October 6, 1988, at Saint-Louis Hospital, Paris, France. It was 
an American 5-year-old boy that suffered from an unusual type of anemia (Fanconi’s 
Anemia) that used his tissue antigen (HLA) identical (perfect match) sister’s cord blood. 
 The US authorities did not grant their approval for the transplant so Dr. Broxmeyer 
asked a fellow blood specialist Dr. Gluckman in France if she could help. The rest 
is History. The transplant was a success and the patient is alive and well today, 31 
years later, completely cured from the disease. To date, more than 40,000 cord blood 
transplants in more than 80 diseases have happened all over the world with thousands 
of people and families getting a second chance at life from a gift that parents and 

doctors usually discard at birth. Results 
using the different types of stem cells are 
comparable but vary a little depending 
compatibility/matching, age, and type of 
disease. 
 • Preimplantation Genetic 

Testing with HLA Matching A new 
stem cell treatment hope is available 
in Thailand via THAI StemLife and its 
sister company Superior A.R.T. Families 
with children that suffer from blood 
diseases like thalassemia and sickle cell 
disease, malignant diseases like leukemia 
or inherited metabolic disorders, that are 
curable by stem cell transplantation but 
have in vain been searching for matching 
donors and failed to find any can now see 
life with new hope. As you remember, the 
recipient needs healthy stem cells from a 
donor without that disease and that is also a 
perfect match. Young parents with affected 
children can use assisted conception at 
Superior A.R.T to conceive a new child that 
is free of the condition to be treated and 
is also importantly a perfect match to the 
older diseased child. 
 The process means that egg and 
sperm are combined in the laboratory to 
create many embryos that then are tested 
to select the ones that are disease free 
and match the older affected sibling. Then 
the successful embryos are implanted in 
the mother’s womb and a new brother or 
sister will be born in 9 months. When the 
new brother or sister is born, cord blood 
stem cells can be collected from their 
umbilical cord and stored until the older 
child is ready to be treated with a bone 
marrow transplant using the new healthy 
and matching cord blood stem cells. 
 To date, around 100 such bone marrow 
transplants have been performed worldwide 
and 10 of these have been performed by 
THAI StemLife, Superior A.R.T. and our 
associated bone marrow transplantation 
specialist. Three more families are awaiting 
their miracle cure to happen and in total 
15 children have been born with this 
revolutionary innovation. Thailand and 
THAI StemLife lead the world in conceiving 
savior siblings for cord blood transplants 
to cure Thalassemia. What more proof is 
needed that the THAI StemLife collection, 
storage and release processes are providing 
miraculous cures.
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TREND

ตามเทคโนโลยีให้ไว

ทันใจเทรนด์เพื่อสุขภาพ

“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง” เป็นค�ากล่าวที่ถูกต้องอยู่เสมอ เพราะโรคภัยท�าให้เราต้องสูญเสียโอกาส 

และท�าให้สุขภาพเส่ือมโทรม ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงตื่นตัวและให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น รวมทั้งตอนนี้ 

ยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในเร่ืองสุขภาพ ยิ่งท�าให้เราสามารถดูแลสังเกตและติดตามสุขภาพตัวเองได้แสนง่ายดาย มาดูกันว่า 

ในยุคดิจิตอลแบบนี้ จะมีอะไรที่เป็นเทรนด์ดีๆ ต่อสุขภาพและควรจะมีติดตัวกันไว้บ้าง

 • อปุกรณ์ Self-tracking ติดตามการออกก�าลังกาย 

และเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้มำกมำย 
เช่น แอพพลเิคชัน่ในสมำร์ทโฟน และนำฬิกำตรวจวดักำรออกก�ำลงักำย 
ทีเ่ร่ิมนยิมใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย เพรำะสำมำรถนบัก้ำวเดนิ วัดระยะทำง 
ในกำรวิ่ง ตรวจวัดระดับแคลอรีท่ีใช้ในกำรออกก�ำลังกำย นอกจำกนี้ 
ในแต่ละรุ่นและยี่ห้อยังมีนวัตกรรมที่ล�้ำสมัย ท้ังกำรตรวจวัดอัตรำ 
กำรเต้นของหัวใจ กำรตรวจจับกำรนอน ว่ำนอนหลับสนิทได้กี่ชั่วโมง 
แถมยังคอยเตือนให้เรำขยับและเคลื่อนไหวบ้ำงในระหว่ำงวัน 
โดยอุปกรณ์กำรติดตำมสขุภำพนี ้มทีัง้บอกผลทีต่วัผลติภณัฑ์เอง และ
มีทั้งแบบที่สำมำรถเช่ือมต่อประมวลผลกำรอ่ำนค่ำดังกล่ำวส่งผ่ำน 
โทรศัพท์สมำร์ทโฟนอีกด้วย 
 • อุปกรณ์วัดค่าสุขภาพ ตรวจอากาศ และเคร่ืองช่ัง 

น�้าหนัก ที่ถือเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยให้ทุกบ้ำนดูแลคน ในครอบครัว 
และตัวเองได้ง่ำยขึ้น เช่น เครื่องชั่งน�้ำหนักดิจิตอลปัจจุบัน ที่สำมำรถ 
วัดดัชนีมวลกำย ว่ำมำกหรือเกินมำตรฐำนแค่ไหน สำมำรถตรวจค่ำ 

ไขมันในร่ำงกำย และยังบอกได้ว่ำระดับกำรเผำผลำญในร่ำงกำย 
เหมือนคนเท่ำไรอีกด้วย นอกจำกนี้ก็ยังมีเครื่องวัดและปรับระดับ
ควำมชื้นในห้อง เครื่องวัดค่ำปริมำณฝุ่นหรือควันพิษในอำกำศเพื่อ
ให้ทุกบ้ำนเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลสุขภำพให้ปรำศจำกโรคภัย
 • อปุกรณ์กฬีา รองเท้า เคร่ืองทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
ที่มีมำกมำย และบำงอุปกรณ์ก็ทันสมัยและน่ำลองที่จะมีติดไว ้
ประจ�ำบ้ำน ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องวัดกำรทรงตัว เคร่ืองวัดก�ำลังหลัง
และขำเคร่ืองวัดแรงบีบของขำและมือ ล่ำสุด ยังมีรองเท้ำวิ่งที่ผสำน
นวัตกรรมกำรฝังแผ่นชิปที่รองเท้ำ ที่สำมำรถติดตำมและส่งข้อมูล 
กำรวิง่และออกก�ำลงักำยโดยตรงสูแ่อพพลเิคชัน่ ทัง้ระยะทำง จ�ำนวน
ก้ำว แถมยงัสำมำรถวดัจงัหวะและควำมยำวของแต่ละก้ำวในกำรว่ิงได้
 • ฝึกและลองใช้แอพพลิเคช่ัน เพือ่การรักษาพยาบาล 

โดยปัจจุบนัคนไข้หรอืผูป่้วยทีต้่องไปพบแพทย์สำมำรถใช้แอพพลเิคชัน่ 
ของโรงพยำบำลเพื่อท�ำกำรจองคิวนัดหมำยในกำรตรวจเช็คเวลำรู ้
ห้องตรวจและเลือ่นนดักบัคณุหมอได้ ซึง่ปัจจบัุนมใีช้ทัง้ในโรงพยำบำล 
ของรัฐและเอกชน เช่น Rama Appointment Siriraj Connect  
Samitivej Plus นอกจำกนี้ในบำงโรงพยำบำลยังพัฒนำแอพฯ ให้
สำมำรถรู้เวลำรอคิว เตือนเรียกคิว รู ้ค่ำยำ และจ่ำยเงินค่ำรักษำ
พยำบำลผ่ำนแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่น้ันเพรำะยังมีแอพฯ 
ที่ช่วยเรียกรถพยำบำล หรือเรียกต�ำรวจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ 
เช่น BES i lert u, Police i lert u, ThaiEMS 1669  
 https://idgthailand.com/3-trends-health-2019/
 https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/44952
 https://www.marketingoops.com/digital-life/siriraj-connect-app/
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Stay on Top 

of Emerging 

Technology 

Trends for Your 

Wellness

“You can’t buy good health; you’ve got to earn it 

yourself” has always been an indisputable statement. 

Health is the degree of freedom you live your life with. 

Loss of health means loss of mobility, loss opportunities, 

loss of income, loss of quality of life. All this makes people 

cognizant and aware of what loss of health means.

Technological advances have led us to the “Quantified 

Self”. It has become easier to measure effects and 

quantify almost everything in the hope that all this tracking 

will make it easier for us to ensure health. What’s on 

the must-have health trend list in our digital era? Let’s 

take a closer look!

 • Digital Self-Tracking Exercise & Health Devices: 
Nowadays, there are plenty of digital self-tracking health 
devices. For example, mobile applications, and fitness 
watches that are widely used to track your physical 
activities, i.e., steps, running distance, calorie burned 
calculator. Besides, these high-tech gadgets can detect 
your heart rate, sleep, hours of deep sleep, and act 
as physical movement reminder during the day. These 
self-monitoring trackers are programmed to send your 
personal body data to your smartphone or to the device 
itself.

 • Health Monitoring, Air Monitoring & Weighing 

Scale Devices: These innovative household devices can 
easier help you to take care of your family members. That 
is to say, digital weighing scales can measure your Body 
Mass Index (BMI), the amount of fat body mass and 
lean body mass, and calculate your percentage of body 
fat. It also can read your metabolic and actual age. Further 
more, there are specialized devices, i.e., dust and air 

measuring devices, in-room-humidity-level measuring 
and adjusting devices.The reading provided by those 
devices are considered as precautionary household 
measurements.

 • Physical Fitness Testing & Measurement 

Equipment: Balance meter, back and leg power meter, 
leg and handforce gauge are modern devices that are 
worth having as household gadgets. The latest innovative 
fitness footwear, with a miniaturized chip and device 
embedded in the sole,keeps tracking your physical 
activity data, i.e.,steps, running distance, running pace 
and length, and then directly send them to the application.

 • Medical Applications Usage: Presently, there 
are a number of hospital applications. Patients can make 
an appointment (postpone and or prepone) with a doctor, 
check on available date and time, check on examination 
room via the smartphone. The applications are widely 
used in both private and public hospitals, for instance, 
Rama Appointment, Siriraj Connect, Samitivej Plus. Some 
of those applications used in some hospitals are able 
to call and remind the patient of queue timing, tell the cost 
of prescription. The patients can pay medical bills online 
via the application. Moreover, there are emergency 
applications for calling an ambulance and/ or police, i.e, 
BES ilert u,Police ilert u,ThaiEMS1669.
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PLAYGROUND

 • Playmondo @ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสวนสนุก 
แห่งใหม ่ใจกลำงเมือง ทีจ่ะเปดิประสบกำรณ์แหง่ควำมสนกุสดุยิง่ใหญ ่
ให้ทั้งครอบครัว ด้วย 4 โซนเครื่องเล่นสุดทันสมัย ที่ออกแบบ 
และสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงคุณภำพมำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
ระดับโลก ให้ทุกครอบครัว ได้สนุกเรียนรู้และสรำ้งจินตนำกำรไปกับ 
โซนเคร่ืองเล่นที่ออกแบบจำกธรรมชำติที่อยู่รอบตัว ทั้งทะเลทรำย 
(Desert) มหำสมุทร (Ocean) ภูเขำไฟ (Volcano) และป่ำไม้ 
(Forest) เพลิดเพลินไปกับลูกบอลนับแสนลูก และโซน Trampoline 
ปีนไต่ไปกับเครื่องเล่น มีสนำมยิงปืนเลเซอร์ Playsquare Laser 
Tag (เพลย์สแควร์ เลเซอร์ แท็ก) ที่สำมำรถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
ในบรรยำกำศกำรเล่นเหนือจินตนำกำร และของเล่นที่สำมำรถ 
ต่อชิ้นส่วนเป็นรูปร่ำงเพื่อให้ลูกได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิด 
และวิเครำะห์เสริมสร้ำงพัฒนำกำรและกำรใช้กล้ำมเน้ือ เพื่อ 
เจริญเติบโตที่ดีของคุณหนูๆ 
 สนใจพำคุณหนูๆ ไปเรียนรู้กันได้ที่  Playmondo ชั้น 2 
โซน Forum (หลังลำนไอซ์สเก็ต) เซ็นทรัลเวิลด์ เวลำเปิดท�ำกำร 
11.00 - 18.00 น. LINE: @playmondo โทร: 02-103-2455

2 แหล่งเล่นเรียนรู้ใหม่ให้ลูกรัก

 • MEGA HarborLand @ เมกาบางนา สุดยอด
สนำมเด็กเล่นในร่มขนำดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกและใหญ่ 
ทีส่ดุในประเทศไทย พร้อมใหเ้ด็กๆ ต้ังแต่ 6 เดือนขึน้ไป ได้เพลดิเพลนิ 
สนุกและเรียนรู้ได้เต็มที่  ด้วยเครื่องเล่นในธีม Happy Farm 
ฟำร์มขนำดใหญ่ที่ไม่เหมือนใครบนพื้นที่ 3 ชั้น กับควำมสนุกสนำน 
เตม็อิม่ กำรเรียนรูถ้งึ 8 โซน ไดแ้ก ่1. โซน MEGA HarborLand Indoor 
Playground สนำมเด็กเล่นในร่มขนำดยักษ์ 2. โซน RollerLand 
ลำนโรลเลอร์สเก็ตในร่มสุดสนุก 3. โซน Laser Battle สุดตื่นเต้น  
4. โซน JumpZ สนำมแทมโพลีน 5. โซน Motor City เมืองจ�ำลอง 
หนูน้อยนักขับขี่  6. โซน bit .playground สวนสนุกดิจิทัล 
7. โซน GameLand เกมส์อำเขต และ 8. โซน Adventure 
Land ปนืไตเ่ชอืกผจญภยั พรอ้มดว้ยมมุอำหำร มมุหนงัสอื มุมพกัผอ่น 
ส�ำหรับผู้ใหญ่ เรียกว่ำมำที่เดียว ได้สนุกรู้ สนุกใจครบและคุ้ม 
เต็มอิ่มจริงๆ 
 MEGA HarborLand เปิดให้บรกิำรทกุวนั เวลำ 9.00 - 21.00 น. 
ที่ศูนย์กำรค้ำเมกำ บำงนำ โซน Mega Smart Kids ฝั่งโฮมโปร 
โซนสีฟ้ำ

ฉบับนี้ขอมาอัพเดท 2 Playgrounds สถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์คุณหนูแบบ 3 in 1 

เพราะนอกจากความสนุกสนานแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ลงมือท�า พร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาการ 

ในหลายๆ ด้าน ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ว่าแต่จะไปที่ไหนนั้น มาดูกันเลย
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 • Playmondo @ Central World  A new 
kids’ play space located in the heart of Bangkok. Through 
the design and concept with high standard quality and 
world-class safety, it encourages children to become 
resilient, active and imaginative which will bring a great 
fun experience for the whole family. Based on the play 
and learn concept, the centre houses 4 nature-themed 
zones designed from the nature around us:Desert, Ocean, 
Volcano, and Forest. Children can explore each zone’s 
features, such as jumping or sliding into a huge ball pit, 
bouncing on trampolines, climbing large structures and 
adedicated wall, Playsquare Laser Tag - at the most 
exciting adventure atmosphere, suitable for both children 
and adults.
 There is also a workshop zone for crafts and other 
hands-on activities for children to experience creativity, 
imagination, and analysis that is crucial to all stages of 
child development and muscle growth. Playmondo is 
located on the 2nd floor Forum Zone (behind the Ice Rink) 
of Central World Opening daily 11.00 –18.00 hours LINE: 
@playmondo Tel: 02-103-2455

Newly Opened 
Edutainment Playgrounds:

• MEGA HarborLand @ MEGA Bangna

 The HarborLand indoor playground is one of world’s 
top 5 biggest indoor playgrounds and believed to be the 
largest in Bangkok as April 2019. There’re areas for 6 months 
old toddler,also for junior and adult to enjoy, learn, and 
have fun. Under the theme “Happy Farm”, the playground 
is located on a three-storey building, with 8 amusement 
playground zones namely:
 1. MEGA HarborLand – the mega indoor family 
  playground complex
 2. Roller Land – the air-conditioned roller-skating rink
 3. Laser Battle – the ultimate laser tag experience
 4. JumpZ – the trampoline & Ninja park
 5. Motor City – the driving experience for kids
 6. bit.playground – the digital playground
 7. Game Land – fun arcade game, a game style  
  that focuses on creating imagination
 8. Adventure Land – the exciting rope course adventure
 It is a one-stop edutainment complex, inclusive of 
food corner, book corner, and leisure zone for adults. 
MEGA HarborLand is located at Mega Smart Kids Zone 
(blue coloured,HomePro Zone), Mega Bangna Shopping 
Mall Open daily 09.00-21.00 hours.

Places of Playing & Learning for Your Beloved Children. In this issue, let’s update and have 

a look on the 2 newest playgrounds – fun, learn & play – 3 in 1 concept. In addition to fun, 

children also learn to act and enhance their developments in many more ways.
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THE MOMENT IS NOW

เ ช่ือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านต้องเคยเจอสถานการณ์ที่ลูกรักเอาแต่ใจ 

ร้องไห้รุนแรงและอาละวาด เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาที่คุณพ่อ 

คุณแม่มีอารมณ์หลากหลายทั้งเครียด โกรธ อาย หนักใจ จนจัดการลูกไม่ได้ 

และยอมตามใจลูกในที่สุด แต่รู ้ไหมว่าการตามใจให้ลูกได้ทุกอย่างที่ต้องการ 

เมื่อเขาอาละวาด จะท�าให้ลูกเรียนรู้และจดจ�าพฤติกรรมนั้นและท�าไปเร่ือยๆ 

และท�าให้แก้ปัญหาพฤติกรรมเอาแต่ใจนี้ไม่ได้จนลูกอาจติดนิสัยไปจนโต ฉะนั้น 

เราจึงควรมาปรับพฤติกรรมลูกตั้งแต่วันนี้ ด้วยเทคนิคจากกุมารแพทย์และ 

นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กที่เคยแนะน�าไว้กัน ดังนี้

 • เมื่อลูกร้องไห้โวยวายอาละวาด เพราะอยากได้ของเล่น 

พ่อแม่ต้องใจเย็นเข้ำไว้และเข้ำใจอำรมณ์ลูกและช่วยลูกให้สงบ และไม่ต้องพูดสอน 
ลงโทษ หรือดุอะไรลูกท้ังนั้นท�ำเพียงกำรกอดและบอกลูกว่ำ “แม่รู้ว่ำหนูก�ำลังโกรธ โอ๋ๆ” 
(โดยท่ีไม่พูดเรื่องของเล่นและไม่ให้สิ่งที่เขำต้องกำร) แล้วอุ้มลูกกอดปลอบออกไปจำกตรงนั้น 
ถ้ำลูกด้ินไม่ยอมไปก็กอดปลอบแล้ว “รอ” อย่ำงเดียวเพื่อให้ลูกสงบ ไม่ต้องพูดเหตุผล 
ต่ำงๆ ในขณะที่ลูกอำละวำดเพรำะจะยิ่งท�ำให้อำรมณ์ลูกรุนแรงขึ้น เมื่อลูกรู ้ว่ำตัวเอง 
เคยร้องแล้ว แต่ก็ไม่ได้ตำมต้องกำรเขำจะร้องสั้นลงเรื่อยๆ แต่หำกลูกรู ้ว ่ำเมื่อใดที ่
“ร้องแล้วได้” เขำก็จะจดจ�ำและร้องโวยวำยอำละวำดอีกซ�้ำๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องกำรเป็น 
ประจ�ำจนเป็นนิสัยติดตัว

 • จดัการลูกอย่างไร เม่ือพีห่รือน้องทะเลาะกนัเพราะแย่งของเล่น 

พ่อแม่ต้องเข้ำใจก่อนว่ำ เด็กเล็กยังมีพัฒนำกำรท่ีเรียกว่ำถือตัวเองเป็นศูนย์กลำง ท�ำให้เขำ 
ยึดถือตัวเองเป็นหลัก อยำกได้ต้องได้และยังไม่รู้จักค�ำว่ำขอ ดังนั้นพ่อแม่มีหน้ำที่สอนให้เขำ 
รู้จักพูดค�ำว่ำ“ขอเล่นหน่อยนะ” หรือ “แบ่งให้เล่นนะ” ด้วยน�้ำเสียงท่ีเอำจริงและสงบนิ่ง 
ให้ลูกรู้ว่ำอะไรท�ำได้ ท�ำไม่ได้ หำกสอนด้วยควำมหงุดหงิดหรือโมโหโกรธดุด่ำว่ำตี จะเป็น 
กำรสอนที่ไม่ได้ผล ฉะนั้นเมื่อลูกแย่งของเล่นกัน พ่อแม่ต้องหำวิธีจัดกำรที่ดี เช่น สอบถำมว่ำ 
ใครเล่นก่อน ของเล่นนี้ของใคร เล่นเสร็จแล้วแบ่งให้น้องหรือพ่ีเล่นบ้ำง รวมทั้งกำรต้ังเวลำ 
แบ่งกันเล่น ไม่ยึดควำมเป็นพ่ีหรือน้องเพรำะจะท�ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมได้ นอกจำกนี้ 
เวลำลูกเล ่นกันพ่อแม่ต ้องอยู ่ ใกล ้เ พ่ือจะได ้จัดกำรห้ำมและไม่ให ้ลูกคนใดคนหนึ่ง 
ท�ำพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ทันเวลำ แล้วสอนเรื่องกำรแบ่งปันก่อนเกิดเหตุทุกครั้ง สุดท้ำยสิ่งส�ำคัญ 
คือ ค�ำชมเชยลูกเมื่อเขำท�ำตำมค�ำสั่งสอน หรือแบ่งปันของเล่นกันได้ด้วย
 

รู้จักใช้วินัยเชิงบวก
จัดการพฤติกรรมลูกเอาแต่ใจ (ให้อยู่หมัด)

 • ลูกโกรธทีไร มีพฤติกรรม 

รุนแรงก ้าวร ้าว เราจะสอน 

อย่างไร สิง่แรกคอื ต้องไม่ดดุ่ำ โกรธ โมโห 
ท�ำโทษลูกในช่วงท่ีลูกอำรมณ์โกรธ เพรำะ 
ควำมโกรธอั้นไม่ได้ (คล้ำยปวดปัสสำวะ) 
เมื่อลูกโกรธให้เขำได้ระบำยด้วยกำรที่พ่อแม ่
แสดงควำมเข้ำใจและให้ลูกหำวิธีจัดกำร 
ระบำยอำรมณ์ตัวเอง เช่น “แม่รู้ว่ำหนูโกรธ 
อยู”่ แล้วปลอบโยน พอลกูหำยโกรธควรสอน 
ลกูว่ำ “เวลำโกรธหนูจะท�ำอะไรด ีเป่ำตวัโกรธ 
ในตุ๊กตำ นับ 123 หรือจะระบำยสีดีไหมคะ” 
เพื่อให้ลูกรู้จักวิธีสงบสติอำรมณ์ให้ ที่ส�ำคัญ 
พ่อแม่ต้องมีกฎเหล็กและท�ำอย่ำงจริงจังว่ำ 
เวลำโกรธต้องไม่ท�ำร้ำยใครไม่ท�ำลำยข้ำวของ 
และไม่ท�ำร้ำยตวัเอง ควรให้ลูกเรยีนรู้ว่ำพ่อแม่ 
ไม่สนใจพฤตกิรรมรนุแรงของเขำและไม่มใีคร 
ตอบสนองในสิ่งที่เขำต้องกำรหำกเขำแสดง 
ควำมก้ำวร้ำวออกมำเสมอ 

 สุดท้ำยนี้ขอคุณพ่อคุณแม่อย่ำลืมว่ำ 
สมองลูกยังจัดกำรอำรมณ์ตัวเองไม ่ได ้ 
และจะแสดงอำรมณ์มำก่อนเหตุผลเสมอ 
กำรสอนลูกด้วยเหตุผลให้ส�ำเร็จได้จึงควร 
ท�ำเมื่อลูกอำรมณ์สงบแล้ว เพรำะเป็นช่วง 
เวลำที่สมองส่วนเหตุผลของลูกจะเปิดรับฟัง 
เช่นเดียวกับกำรพูดคุยกับผู้ใหญ่เวลำที่โกรธ
อะไร ใครพูดอะไรก็จะไม่ฟังเช่นกันนั่นเอง
 https://www.thaihealth.or.th/Content/44661-
 https://th-th.facebook.com/101Positive 
 Discipline
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How to Use Positive Discipline Techniques to 

Permanently Prevent Temper Tantrums in

Children: Strategies & Tips for Parents.

Most parents must have encountered situations in which children throw 

temper tantrums when they don’t get their way. At that moment, those 

stated behaviors causes parents to have too many varieties of emotions to be 

able to handle with the children, i.e., stress, anger, anxiety, embarrassment.

The easiest way to stop a temper tantrum is to give them what they want. 

Obviously, that strategy won’t do you any good in the long run, it leads the 

children to learn and remember that misbehavior, consequently they will 

constantly go into tantrum mode whenever they want something. The 

below techniques from pediatricians and child development psychologists 

can help the parents to change your children’s misbehavior.

 • How to Tame Your Children’s Outbursts: When They 

Want a Toy or Something Parents must stay cool and understand 
your children’s emotion and help them calm. Do not discipline, punish, 
or scold them.
 Do hug them and calmly tell them, “I understand how you feel” (without 
mention a toy or things they can’t have) then gently hold and carry them away. 
If they struggle and refuse to go, parents have to console them and “wait” 
until they stop. Explaining reasons, while they’re throwing temper tantrums, 
will trigger their aggressive behavior. After realizing that crying will not get 
them things they want, they will shorten their cry. On the contrary, if “tantrums 
are a key to success”, they will remember and regularly make a habit of 
going into tantrum mode whenever they want something.
 • How to Handle Sibling Rivalry: Helping Your Children 

Get Along Firstly, parents have to understand that “self-centered” is a part 
of children’s developments which helplessly make them excessively concerned 
with themselves, their own needs, and yet do not know how to ask for 
something. Thus, parents must teach them to say “Can I play this (toy) please?” 
or “I’ll share this (toy) with you”. Speaking with calm, quiet and in control tone, 
children will understand what they can and can’t do. Contrarily, teaching 
would be ineffective if parents use aggressive gestures toward children.
 This is how to put an end fighting over toys: Ask them who gets to play this 
(toy) first? Whose toys is this? Could you share this (toy) with your sibling after 
finish playing? Bring a pocket timer to playdates, when it rings, it’s one’s turn 
to give a toy to another, then one gets it back once the timer rings again, and 
so on, irrelevant to who’s younger or older because it can cause inequality. 
When children are playing, parents should be around so as to react, intervened 
in the dispute, and teach sharing to them. Lastly, it is important to use descriptive 
praise and provide positive reinforcement when your children do share.
 • How to Discipline Aggressive Children with Anger 

Issues Start with yourself. Do not yell at, punish, or challenge your children 
when they are angry. Anger, as if you need to use a bathroom, is unstoppable. 
Acknowledging the anger, your children need to know that you understand how 

upset they are and why. So, when 
they express anger, the best thing you 
can do is listen, acknowledge, and 
open the door to communication. 
Children need skills to manage their 
angry impulses in the moment. When 
your children are calm, make a list 
with them of constructive ways to 
handle emotion and practice them. 
For example, “I understand that 
you’re angry.” “When you’re getting 
annoyed, what’d you do? Blow your 
ANGER in a stuffed doll? Count 123? 
Do coloring pages or add pictures?” 
Most importantly, parents must set 
limits on aggression. Children should 
never be allowed to do destructive 
actions,i .e., to hit others and the 
mselves, to break things in their fury. 
They gradually and eventually learn 
that parents do not respond to their 
violent behavior and aggress ion.
Lastly, parents shall not forget that 
children’s brain is yet incapable of 
dealing with temper, that is to say, 
their brains show emotion before 
rational cognition. Children and adults 
are like wise, the success way to 
teach children to reason is when their 
anger begin to calm. It is the best time 
for children’s rational brain (cerebrum) 
to receive and perceive.
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YOUR HEALTH, YOUR STYLE

ในช่วงฤดูฝนที่อากาศมีความชื้นแฉะ มีน�้าขัง เหมาะกับการ

แพร่ระบาดของเช้ือโรคร้ายต่างๆ จนท�าให้เกิดสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของ 3 โรคอันตรายที่ส�านักระบาดวิทยา 

กระทรวงสาธารณสขุได้ออกมาเตอืนและให้ประชาชนเฝ้าระวัง 

นั่นคือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออกและโรคหัด 

 ดังนัน้ทกุบ้ำนจงึควรเฝ้ำระวงั รบัมอืและดแูลป้องกนัคนทีเ่รำรัก 
โดยเฉพำะคณุแม่ต้ังครรภ์ เดก็เลก็วยัต�ำ่กว่ำ 3 ปี และผูสู้งอำยใุนบ้ำน 
ให้ปลอดภัยจำกโรคภัยเหล่ำนี้กันเถอะ
 • ไข้หวดัใหญ่ ดูแลสุขอนามัยป้องกันได้ กำรป้องกันโรค 
ไข้หวัดใหญ่ท�ำได้ด้วยกำรใช้หลักส�ำคัญ คือ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” 
นั่นคือ 1. ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม 2. ล้าง คือ ล้างมือ
บ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3. เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด 
กับผู้ป่วย และ 4. หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุด
กิจกรรมในสถานที่แออัด
 • ไข้เลือดออก ก�าจัดยงุลายให้ไกลตัว ยงุ คอืพำหะส�ำคญั 
ที่น�ำโรคไข้เลือดออกมำสู่คน ดังนั้นกำรก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 
ด้วยวิธี “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” นอกจากจะช่วยป้องกันโรค 
ไข้เลือดออกได้แล้ว ยังช่วยป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และ 
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้ นั่นคือ 1. เก็บบ้าน ให้สะอาดเป็นระเบียบ 
ไม่ให้มีสิ่งของรกเป็นที่อาศัยของยุงลาย 2. เก็บขยะ ไม่ให้ม ี
สิ่งสกปรกหมักหมมจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของเชื้อโรค 
และ 3. เก็บน�้า ไม่ให้มีน�้าขัง น�้าค้างในภาชนะต่างๆ จะช่วยให้
บ้านปราศจากที่อยู่อาศัยของยุงลายตัวร้ายที่พาโรคอันตรายมาสู่
ครอบครัว
 • หัด เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน โรคหัดเป็นโรคที่สำมำรถ
ป้องกันได้ด้วยกำรฉีดวัคซีนตำมแผนงำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคของกระทรวงสำธำรณสุข ดังนั้นจึงขอเน้นย�้ำให้ทุกครอบครัว 
พำเดก็เลก็ไปรบัวัคซนีรวมป้องกนัโรคหดั-คำงทมู-หดัเยอรมนั จ�ำนวน 
2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็กอำยุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออำยุ 2 ปีครึ่ง 
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อหัดอย่ำงมีประสิทธิภำพเมื่อโตขึ้น

2 ไข้ 1 หัด = 3 โรค

ต้องระวังและป้องกันก่อนสายไป

A Collection of 2

Fevers + 1 Measles = 

3 Transmission-Based

Disease Precautions

During the rainy season, the relative humidity is higher 

than average and suitable for the spread of various 

pathogens which can lead to epidemics of 3 dangerous 

diseases. The Bureau of Epidemiology, Department 

of Disease Control, Ministry of Public Health has 

publicly announced a warning of 3 transmission-based 

precautions diseases – Influenza, Dengue Fever, and 

Measles. Hence, let’s stay alert, stay safe, take 

precautions, and look after all those we love – particularly 

pregnant women, children under age 3, and the elderly.

 • Influenza: The prevention of influenza can 
be achieved by using 4 key principles: “cover, clean, avoid, 
cancel” 1. Cover up your mouth and nose when coughing 
and sneezing. 2. Clean your hands regularly after contact. 
3. Avoid getting close to sick people. 4. When sick do 
cancel events, school, work, and any activities in the 
crowded places.
 • Dengue Fever: Mosquitos of the Aedess pecies 
are important vectors and carriers of disease that transmit 
dengue fever to people. The prevention of dengue fever can 
be achieved by using 3 key principles: “3 KEEPs, keep 3 
diseases away” – Dengue Fever, Chikungunya Fever, 
and Zika Fever 1. Keep your house clean and tidy. 
2. Keep solid waste away, i.e., trash, refuse, garbage. 
3. Keep liquid waste away, i.e., stagnant water. Avoid 
keeping hold water in any containers, such as buckets, 
planters, flowerpots, or trash containers.
 • Measles:  Measles can be prevented by the 
measles vaccine. According to the Ministry of Public Health’s 
immunization programme, it is mandatory for every child 
to receive two full shots of vaccinations to prevent “Measles- 
Mumps or Epidemic Parotitis - German Measles”. For the 
most effective and efficient immunization schedule, 
the first vaccination shall be given at nine months of age, 
the second one at two and a half years old.
 https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe
 https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/4590
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ON THE MOVE
ภาพบรรยากาศที่ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ ได้รับเชิญไปงาน World Advanced 

Therapies & Regenerative Medicine Congress & Expo

2019 Dr. Warachaya Sutheesophon ได้เข้ำร่วมบรรยำยในหัวข้อ 
The operational challenges of cord blood collection and 
cryopreservation ซึ่งพูดถึงในเรื่องของกระบวนกำรเก็บสเต็มเซลล์ 
ตั้งแต่เริ่มต้นเก็บในห้องคลอดที่ โรงพยำบำล กระบวนกำรขนส่ง 
วิธีกำรเก็บสเต็มเซลล์ที่มีประสิทธิภำพ เทคนิคกำรเก็บท่ีส่งผลดีท่ีสุด 
จนมำถงึห้องปฏบัิติกำร (Lab) เพ่ือให้ทกุขัน้ตอนมีประสทิธิภำพมำกท่ีสุด
2019 Dr. Warachaya Sutheesophon presented a lecture on a 
topic: “The Operational Challenges of Cord Blood Collection 
and Cryopreservation.” Regarding the most effective process 
for harvesting the cord blood stem cells – from the beginning 
of collecting at a delivery room in a hospital, transportation, 
processing, freezing and storing techniques, until the last 
procedure at Thai StemLife laboratory. 

2018 ภำพบรรยำกำศที่ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ ได้รับเชิญไปงำน World 
advanced therapies & regenerative medicine congress 
& Expo 2018
2018 Photos of THAI StemLife Co., Ltd. as the guest of honor 
at the event: “World Advanced Therapies & Regenerative 
Medicine Congress & Expo 2018” 

2017 ภำพบรรยำกำศที่ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ ได้รับเชิญไปงำน 
World Advanced Therapies & Rgenerative Medicine 
Congress & Expo 2017 Dr.Warachaya Sutheesophon 
ได้เข้ำร่วมบรรยำยในหัวข้อ An effective logistical case study 
for stem cell collection, storage and use in Thailand
 • the challenges of storing, collecting and processing  
  stem cells in south East Asia
 • Overview of processes and how challenges can be  
  overcome
 • successful case studies
2017 Photos of THAI StemLife Co., Ltd. as the guest of honor 
at the event: “World Advanced Therapies & Regenerative 
Medicine Congress & Expo 2017” 
 Photos of THAI StemLife Co., Ltd. as the guest of honor 
at the event: “World Advanced Therapies & Regenerative 
Medicine Congress & Expo 2017”. Dr. Warachaya Sutheesophon 
presented a lecture on a topic: “An Effective Logistical Case 
Study for Stem Cell Collection, Storage and Use in Thailand.”
 • The challenges of storing, collecting and processing 
  stem cells in South East Asia.
 • Overview of processes and how challenges can be  
  overcome.
 • Successful case studies.

“บริษัทไทย สเตมไลฟ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมนาระดับโลกติดต่อกันถึง 3 ปี ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาทางด้าน Stem cells อย่างแท้จริง”
“Having been invited to attend the world-class seminar for 3 consecutive years reinforces THAI StemLife Co., Ltd.

as the leading stem cell services in South East Asia.”
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www.thaistemlife.co.th  info@thaistemlife.co.th
THAI StemLife Family  02 022 7000, 081 340 7676

THAI StemLife is not just a Stem Cell Bank.
We are leading in Research, Innovations and Developments 

BANK with the LEADERS!

That’s WHO we ARE. We are the Leaders! BANK with the LEADERS.

1.  We Are the FIRST and LARGEST private Stem Cell Bank in Thailand established in 2005 with 12,000 
 families having stored their child’s precious stem cells with us. More than 265,000 families have trusted 
  our affiliates all over Asia.

2.  We Are the ONLY Stem Cell Bank in Thailand to have received the NIATOP AWARD of “top 10 Innovative 
 businesses 2006”.
3.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in the WORLD to provide autologous stem cord blood stem cells 
  with G-CSF in CEREBRAL PALSY in 2007. Peer review publication in 2011; to date, cited internationally 
  More than 41 times!

4.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in Southeast Asia to have provided autologous peripheral blood 
  stem cells to heal DIABETIC ULCERS in 2008.

5.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in Asia (and the ONLY in SE Asia) to have provided Cord Blood Stem Cells  
 for Bone Marrow Transplantation in THALASSEMIA in 2013 from a SAVIOR sibling achieved through 
  IVF at our sister company Superior ART. To date another 15 babies have been born at Superior ART and their 

  cord blood stem cells have cured Thalassemia in 10 affected siblings to date! 3 more are awaiting transplantation. 

  To date, ten out of 100 successful cases worldwide have been provided by THAI StemLife.

6.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in Thailand to have provided or autologous peripheral blood stem cells 
  for bone marrow transplantation in MULTIPLE SCEROSIS (MS).
7.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in Thailand to have provided autologous peripheral blood stem cells for a pilot 

  study in KNEE OSTEOARTHRITIS in 2013. Our publication has been cited internationally 39 times!
8.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in the WORLD to have studied how autologous peripheral blood stem cells 

  work in CARTILAGE REGENERATION in 2014. Our publication has been cited internationally 
 12 times!
9.  We Are the FIRST Stem Cell Bank in the WORLD to have conducted a randomized controlled study of 
  autologous peripheral blood stem cell use in KNEE OSTEOARTHRITIS  in 2017. Our publication has been 
  cited internationally 9 times in less than one year!

Who are we?
We are THAI StemLife! 

Why is THAI StemLife the LEADING Stem Cell Bank in Thailand?
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ไทยสเตมไลฟ์ไม่ได้เป็นเพียงธนาคารสเต็มเซลล์
เราคือผู้นำาด้านการวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาสเต็มเซลล์

มั่นใจฝากสเต็มเซลล์กับ ไทยสเตมไลฟ์

เราคือไทยสเตมไลฟ์ เราคือผู้นำา วางใจให้ผู้นำาดูแลคุณ

1.  เราคือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกและแห่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทยท่ีก่อต้ังในปี 2548 ครอบครัวมากกว่า 12,000 ครอบครัว 
 ให้ความไว้วางใจฝากเก็บสเต็มเซลล์อันมีค่ายิ่งของบุตรอันเป็นที่รักกับเรา เช่นเดียวกับครอบครัวกว่า 265,000 ครอบครัว 
  ทั่วโลกที่เชื่อมั่นบริษัทในเครือของเราทั่วเอเชีย
2.  เราคือธนาคารสเต็มเซลล์แห่งเดียวของไทยท่ีได้รับรางวัลท่ี 1 ในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ “10 อันดับแรก 
 ของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2549”
3.  เราคือธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกของโลกท่ีมีประสบการณ์การใช้สเต็มเซลล์ของผู้ป่วยร่วมกับยากระตุ้นการสร้าง 
  สเต็มเซลล์   G-CSF  ในผู้ป่วยโรคสมองชนิดซีพี ในปี 2550  ได้รับการตีพิมพ์แบบ peer  review  (ผลงานที่ผ่านการ 
  ตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหน่ึง  ( ท่ี ไม่ใช่ ผู้ผลิตงานชิ้นน้ัน)  เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้)  ในปี  2554 
  จนถึงปัจจุบันบทความนี้ถูกอ้างอิงจากบทความทางการแพทย์มากกว่า 41 ครั้ง!
4.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีประสบการณ์การรักษาแผลเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์ 
  จากกระแสโลหิตของผู้ป่วย
5.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในเอเชีย (และแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีเคยใช้สเต็มเซลล์จากเลือดในรก 
 และสายสะดอืจากน้องของผูป่้วยทีเ่กิดจากกระบวนการคดัตวัออ่นตามรหัสพนัธกุรรมผูป่้วย โดยวธีิเดก็หลอดแกว้ 
  ของบริษัทซูพีเรีย เออาร์ที  (เป็นบริษัทในเครือ) ไปปลูกถ่ายรักษาโรคทาลัสซีเมียเป็นผลสำาเร็จ ต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
  มีทารกที่ เกิดจากกระบวนการคัดเลือกพันธุกรรมดังกล่าวจากบริษัท ซูพีเรีย  เออาร์ที 15 ราย และสเต็มเซลล์จากเลือด 
  และสายสะดือของทารกจำานวน 10 ราย ถูกใช้รักษาทาลัสซีเมียคนพี่  อีก 3 รายอยู่ระหว่างรอการปลูกถ่าย จนถึงปัจจุบัน 
  ท่ัวโลกมีผู้ป่วยท่ีประสบผลสำาเร็จจากการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ชนิดน้ีทั้งหมด 100 รายและ 10 รายในน้ันฝากเก็บสเต็มเซลล์ 
  กับบริษัทไทยสเตมไลฟ์
6.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในไทยท่ีให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรค 
  เส้นประสาทเสื่อมชนิด เอ็มเอส (Multiple Sclerosis)
7.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในไทยท่ีเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือมในการรักษานำาร่อง 
  ในปี 2556 ผลงานวิจัยของเราถูกใช้อ้างอิงในวารสารทางการแพทย์ระดับสากลถึง 39 ครั้ง
8.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในโลกท่ีทำาการศึกษาการซ่อมแซมกระดูกอ่อนด้วยสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของผู้ป่วย 
  ในปี 2557 ผลงานวิจัยของเราถูกอ้างอิงจากบทความวิจัยการแพทย์ถึง 12 ครั้ง
9.  เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์แห่งแรกในโลกท่ีตีพิมพ์ผลการทดลองการใช้สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตของผู้ป่วยรักษา 
 ข้อเข่าเสื่อมแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมในปี 2560 ซึ่งผลงานวิจัยของเราถูกอ้างอิงจากงานวิจัยต่างประเทศถึง 7 ครั้งใน 1 ปี

Who are we?
We are THAI StemLife! 

ทำาไมไทยสเตมไลฟ์จึงเป็นผู้นำาด้านธนาคารสเต็มเซลล์ของไทย



Khun Ja, Alisa Phanthusak

Khun Aff, Taksaorn Paksukcharoen


