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คุยกับบรรณาธิการ 
สวัสดีปีใหม่ปีมะโรง พ.ศ. 2555 ค่ะผู้อ่านทุกท่าน 
ดิฉันคิดว่าคงยังไม่สายเกินไปนะคะท่ีจะกล่าวคำาน้ีกับทุกๆ คน
 

สำ�หรับปี 2554 ท่ีผ่�นม�นับว่�เป็นปีท่ีย่ิงใหญ่แห่งก�รเฉลิมฉลองของช�วไทยท้ังประเทศ
เพร�ะช�วไทยทุกคนต่�งรอคอยท่ีจะเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ครบ 84 พรรษ�
หรือครบ 7 รอบขององค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ม�ตลอดทั้งปี 
ตลอดระยะเวล�ที่พระองค์ทรงครองร�ชย์ “ในหลวง” ของปวงชนช�วไทยทรงง�นเพื่อ
พสกนิกรไทยม�ตลอดเพ่ือปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของคนไทยให้ดีข้ึนผ่�นท�งโครงก�รหลวง
ท่ีพระองค์ทรงวิจัยและค้นคว้�ภ�ยในพระร�ชวังสวนจิตรลด�ด้วยพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์
ม�โดยตลอด แม้กระทั่งย�มที่ทรงพระประชวร ในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 
ก็ทรงง�นจนพระอ�ก�รทรุดหนักบ่อยครั้ง พระองค์ซึ่งเปรียบเสมือน “พ่อ” ของคนไทย
ทั้งช�ติจึงเป็นดั่งศูนย์รวมใจของคนทั้งประเทศ และในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน�น�ประก�ร 
ในหลวงของเร�ได้ทรงสละพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประช�ชนของ
พระองค์ ดังน้ันในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ท่ีผ่�นม�คนไทยท้ังผองจึงพร้อมใจกันแซ่สร้อง
ร่วมเฉลิมฉลองให้พระองค์ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักและภักดี วันนี้จึงเป็นวันที่ปวงชน
ช�วไทยทั้งช�ติต่�งปลื้มปิติและพร้อมใจกันแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์
 เดือนกรกฎ�คมปี 2554 มีก�รเลือกตั้งขึ้นในประเทศไทย เนื่องจ�กมีก�รยุบสภ�
เพื่อให้เกิดก�รเลือกตั้งใหม่ที่แท้จริงขึ้น และประวัติศ�สตร์ก�รเมืองของไทยได้จ�รึกไว้ว่�
ประเทศไทยได้น�ยกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคนที่ 28 ซึ่งเป็นน�ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง คือน�งส�ว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท�ย�ทท�งก�รเมืองของ
อดีตน�ยกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร 
 ในเดือนตุล�คม ถึงเดือนธันว�คม เหตุก�รณ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดก็คงจะไม่พ้นเร่ืองวิกฤตก�รณ์
น้ำ�ท่วมซึ่งหลังจ�กที่ต้องปล่อยน้ำ�ที่จะล้นเขื่อนภูมิพลออกม� ทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมในพื้นที่
หล�ยจังหวัดต้ังแต่วันท่ี 5 ตุล�คม 2554 จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบหนักๆ ได้แก่ อยุธย� 
อ่�งทอง ลพบุรี ชัยน�ท พิษณุโลก นครสวรรค์ ปทุมธ�นี นนทบุรี กรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล จนกระท่ังเดือนธันว�คมบ�งพ้ืนท่ีก็ยังคงมีน้ำ�ท่วมขังอยู่ ข้�วของ เคร่ืองใช้ 
บ้�นเรือน และไร่น�ต้องถูกทำ�ล�ยด้วยพลังของน้ำ� แต่ “น้ำ�” ก็ไม่อ�จทำ�ล�ยหัวใจของ
คนไทยได้ เหตุก�รณ์นี้กลับทำ�ให้คนไทยช่วยเหลือกัน และรักกันม�กขึ้น ร้อยหัวใจของ
คนไทยม�เป็นหนึ่งอีกครั้ง คว�มช่วยเหลือต่�งหลั่งไหลม�จ�กทั้งในและต่�งประเทศ
อย่�งไม่เคยปร�กฏม�ก่อน  
 นิตยส�รไทย สเตมไลฟ์ฉบับน้ีเพ่ิงจะปร�กฏโฉมสู่ส�ยต�ของท่�นผู้อ่�นเป็นฉบับแรก 
เร�พย�ย�มอย่�งดีท่ีสุดท่ีจะเลือกนำ�คว�มรู้และคว�มบันเทิง ตลอดจนส�ระม�สู่ท่�นผู้อ่�น
ให้เข้�ใจง่�ยและอ่�นสนุกด้วยภ�ษ�ท่ีไม่ซับซ้อนและเป็นมิตรกับท่�นผู้อ่�นทุกคน บทคว�ม
ที่หล�กหล�ยตลอดจนรูปแบบในก�รจัดหนังสือ คงทำ�ให้ท่�นอย�กหยิบหนังสือเล่มนี้
พกไปอ่�นเป็นเพ่ือนย�มเดินท�ง หรือน่ังรอท่ีไหนบ้�งนะคะ ท่ีสำ�คัญคือเร�เปิดโอก�สให้
ทุกท่�นได้ติชมหรือแนะนำ�ม�ท�งทีมง�นของเร�เพื่อที่จะได้นำ�เอ�คว�มคิดเห็น หรือ
คำ�ติชมเหล่�น้ัน ม�ปรับปรุงคุณภ�พของหนังสือให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของผู้อ่�นได้ม�กยิ่งขึ้นค่ะ
 ในน�มของทีมง�นไทย สเตมไลฟ์ขอถือโอก�สนี้อวยพรให้ผู้อ่�นทุกท่�นมีคว�มสุข 
สุขภ�พแข็งแรง สุขภ�พจิตดี และก้�วหน้�ในด้�นก�รง�นและธุรกิจ ทีมง�นของไทย สเตม์ไลฟ์
ทุกคนสัญญ�ว่�จะอยู่เคียงข้�งกับคนไทยและพย�ย�มท่ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และก�รบริก�ร
อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยเทคโนโลยีต่�งๆอย่�งมืออ�ชีพ 
 สุดท้�ยแต่ยังไม่ท้�ยสุด ในว�ระน้ีเร�ก็ขอ “ซินเจียยู่อ่ี ซินน้ีฮวดไซ้” หรือ “สวัสดีปีใหม่
ช�วจีนในไทยทุกท่�น”  ขอให้เฮงๆ รวยๆ และมีคว�มสุขตลอดจนประสบคว�มสำ�เร็จใน
ทุกๆ ด้�นทุกคนนะคะ จนกว่�จะพบกันใหม่ในฉบับหน้�ค่ะ
 อย่�ลืมติดต�มกันนะคะ กำ�ลังใจจ�กท่�นผู้อ่�นทุกท่�น คือก�รเพิ่มพลังให้ทีมง�น
ทุกคนค่ะ 

บรรณ�ธิก�รบริห�ร
ไทย สเตมไลฟ์

Editor’s talk
Happy New Year 2012 and Happy Dragon Year to all 
our readers, hoping that our wishes do not reach 
you too late!

2011 was a great year for Thais celebrating the seventh anniversary cycle of their 
beloved King Bhumiphol, as he turned 84 within this year. On December 5 
every year, all Thais full of joy are celebrating their King’s birthday with lots of 
festive activities nationwide. We all express our deep gratitude to His Majesty 
who has spent his entire life dedicating Himself to supporting, inventing, and 
implementing new ways to improve the quality of Thais’ lives continuously 
through hundreds of Royal projects under His Devoted patronage. Especially, 
during the crisis the King contributed from His personal budget to provide 
survival kits to the people distributed to all the affected.  Particularly this 
year, when His people facing with the great flood covering many provinces, 
affecting many industrial parks, His Majesty was closely following and 
monitoring the incidents and the situation and offered His valuable advice to 
the government’s related agencies. 
 In July 2011, a democratic election granted the victory to the Phua 
Thai Party and Thailand got its First female Prime Minister Mrs. Yingluck 
Shinnawatra to lead the new government after the previous cabinet by the 
ex- Prime Minister Mr. Abhisit Vejjachiva was dissolved. 
 During October to December 2011, Thais in many provinces faced the 
Greatest Flood in Thai history, which destroyed properties, plantations, and 
factories in the industrial parks of Ayudhaya and Pathumthani provinces. 
Impressive pictures of Thais helping each other, fighting the crisis together, 
encouraging and comforting each other were seen in the news proving 
the never failing Thai Spirit. The Royal Thai Army and its soldiers played 
significant roles in helping and supporting all flood victims. Everybody was 
engaged, motivated and drawn together in one large Thai Heart both within 
but also from abroad, moving into one direction to help Thailand out of this 
crisis and into new opportunities!. 
 This new format magazine represents our best effort to select good 
and practical knowledge just for you in an easy to read and understandable 
language. I hope that it will meet your expectations and we want you to feel 
free to give our team feedback and/or comments so that we can improve its 
quality even more and customize it to respond to Your needs.
 On behalf of the THAI Stemlife team, we would like to send our blessings 
and good wishes to all readers for Happiness and good Health, Progress and 
Success in Your careers and businesses. Our team is committed to stand 
by all Thais, to improve their lives through our professional service and our 
efficient and effective products. 
 Last but not least, we would like to say “Xin Chia Yu ii, Xin Nii Huat Chai” 
or  “Happy Chinese New Year” to all the Thais with Chinese ancestors too!  
 See you all in the next issue; your support is the energy to produce this 
magazine for You. 

Editor-in-chief
THAI StemLife
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ปีเก่�กำ�ลังจะผ่�นไป ปีใหม่กำ�ลังจะก้�วเข้�ม� ส�วๆหล�ยคน
มักถือช่วงเวล�พิเศษนี้ในก�รปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเอง
ให้ดูสดใสขึ้น พ�นให้อ�รมณ์ดีและสนุกกับก�รแต่งเนื้อแต่งตัว 
แต่งหน้� ทำ�ผม และห�เครื่องประดับเก๋ๆ ม�ประดับ เป็นที่
เจริญหูเจริญต�กับผู้พบเห็น
 คุณแม่หล�ยคนก็อย่�ละเลยโอก�สน้ีนะคะ หลังจ�กอุ้มท้อง
เจ้�ตัวเล็กกันม�น�น ได้เวล�กลับม�ปรับเปล่ียนลุคให้สวยสดใส
ชนิดท่ีคุณส�มีต้องตะลึงกันแล้ว อ๊ะๆ อย่�คิดว่�เป็นเร่ืองส้ินเปลือง
โดยใช่เหตุ หรือสู้เก็บเงินไว้เป็นค่�ขนมให้ลูกยังดีกว่� เร�ไม่ได้
บอกให้คุณโละเสื้อผ้�ยกตู้เสียหน่อย ก�รรู้จัก Mix & Match 
เสื้อผ้�ที่มีอยู่ก็สวยได้เช่นกันนะคะ
 โดยเทรนด์แฟชั่นในปี 2012 นั้นต่อเนื่องม�จ�กเทรนด์
แฟชั่นช่วงปล�ยปี 2011 ค่ะ ผ้�พิมพ์ล�ยหนังสัตว์ต่�งๆ เช่น 
ล�ยเสือ ล�ยม้�ล�ย หรือหนังงู ยังคงฮอตฮิตเช่นเดียวกับ
โทนสีสดใส โทนร้อน อ�ทิ ชมพูบ�นเย็น เหลืองแก่ เขียวจัด 
เคียงม�กับสีพ�สเทล โทนเย็น อ�ทิ เขียวใบเตย ชมพูอ่อน 
ฟ้�อ่อน
 นอกจ�กเคร่ืองแต่งก�ยท่ีคุณแม่ส�ม�รถสนุกกับก�รเล่นกับ
สีสัน ทั้งสีสันจ�กเสื้อผ้� กระเป๋�ถือ รองเท้� ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง
ที่นับเป็นท�งเลือกที่ดีและรวดเร็วม�กในก�รปรับลุคให้เร�ดู
สวยเก๋ได้จนคนรอบข้�งต้องหันม�มอง…ก�รทำ�สีผมค่ะ
 ก�รทำ�สีผม นับเป็นก�รปรับลุคท่ีง่�ยและเห็นก�รเปล่ียนแปลง
อย่�งชัดเจนที่สุดนะคะ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม

The old year has just gone, and the New Year just 
stepped in, many girls usually spend this special 
time to change their images to be more fresh 
and delightful. Girls enjoy new dresses, changing 
hairstyles, finding new and chic accessories to 
make others feel pleasant when looking at them.
 All the new mothers who just gave birth, do 
not ignore this chance, after being pregnant for so 
long, it’s time for you to change to a new look and 
stun your husband when he looks at you. Check 
your closet and let’s do Mix & Match together 
with a minimal budget and effort to achieve and 
extreme makeover! 
 Year 2012’s fashion trend will be a continuum 
from last year with the animals pictures printed 
fabrics such as zebras, leopards, jaguars or 
snakes still as hot! The colors will be bright and 
hot such as shock pink, mustard yellow, intensive 
green that go well along with cold pastel colors 
such as light green, light pink and light blue. 
 Another alternative to change your look rapidly 
is coloring your hair. It’s easy, it’s quick and it’s 
beautiful and effective. Currently, there are many 

NEW YEAR, NEW LOOK
for the mother

ปรับลุคใหม่ให้คุณแม่ต้อนรับปีใหม่
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ให้เลือกใช้หล�กหล�ยย่ีห้อ และมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีด้�นเม็ดสี
ที่ทำ�ให้สีติดเร็วขึ้นและน�นขึ้น จนเร�ส�ม�รถซื้อไปใช้ได้ด้วย
ตนเองที่บ้�น ไม่ต้องไปเข้�ซ�ลอนแพงๆให้เสียเวล�ค่ะ
 ก�รเลือกสีผมท่ีดีน้ันต้องเทียบเคียงกับสีผิวของแต่ละคนค่ะ 
ว่�เหม�ะกับเฉดสีไหน ยิ่งถ้�ได้รับก�รตัดแต่งทรงผมให้ดู
กระฉับกระเฉง โฉบเฉ่ียว ไม่ว่�จะเป็นก�รซอย สไลด์ ผมหน้�ม้� 
บ๊อบเท ดัดลอน ก็จะยิ่งขับเน้นให้ใบหน้�ดูโดดเด่นม�กยิ่งขึ้น 

 ก�รเลือกสีผมให้เข้�กับสีผิวของแต่ละคนน้ันมีหลักก�รเลือง่�ยๆ 
ดังนี้ค่ะ 

 ผิวข�วอมชมพู ควรเลือกสีบลอนด์ประก�ยหม่น หรือ
 ทองแดงประก�ยน้ำ�ต�ล จะทำ�ให้คุณดูเปล่งปลั่งยิ่งขึ้น

 ผิวข�วอมเหลือง ควรเลือกสีที่มีประก�ยแดง ควบคู่
 ไปกับก�รทำ�ไฮไลท์ จะทำ�ให้ผิวดูสุขภ�พดีขึ้น

 ผิวสีน้ำ�ผ้ึง ควรเลือกสีน้ำ�ต�ลอ่อน หรือสีประก�ยทองจะช่วย
 ให้ใบหน้�ดูสว่�งและเผยคว�มเซ็กซี่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

 ผิวคล้ำ� ควรเลือกสีน้ำ�ต�ลช็อกโกแลตและมอคค� 
 เพื่อขับให้ผิวที่เข้มอยู่แล้วไม่ดูทึบจนเกินไป และช่วยเพิ่ม
 คว�มกระจ่�งใสให้กับใบหน้�

 เหล่�น้ีคือเกร็ดเล็กๆน้อยๆท่ีเร�นำ�ม�ฝ�กคุณแม่ทุกคน หวังว่�
คงเป็นแรงบันด�ลใจไม่ม�กก็น้อยให้คุณแม่ทุกคนลุกขึ้นม�
ปรับลุคของตนเองให้สดใสน่�มองต้อนรับปีใหม่น้ี เพ่ือให้คุณน้ัน
ได้ชื่อว่�เป็นคุณแม่ยังส�ว ยังสวย และยังแจ๋วของคุณพ่อและ
คุณลูกค่ะ 

colors and products that will suit your hair and you 
can do it yourself at home in 20 – 30 minutes only. 
 The best way to choose the hair color is to 
compare with your skin color; coloring it preferably 
when a new hair style in order  maybe perming it a 
bit to be curly, those are other easy ways to make 
your face stand out more! 

 There are some few easy steps to select the hair 
colors that will be suitable to your skin as follows:

  If your skin color is white towards pink, 
  you should select smoky blonde color, or 
  copper brown, these two colors will bring 
  out your skin tone.

  If your skin color is white to yellowish, 
  you should select red with highlights;
  this way will make your skin look healthier.

  If your skin color is honey brown, you should 
  select light brown with a touch of gold; 
  this color will make your face brighter 
  and sexier.

  If you have dark skin, you should select 
  chocolate brown or mocha brown, to brighten 
  up your dark skin to a more glorious glow. 

 We hope these can inspire you to a new much 
sexier and much prettier look in the New Year. Most 
of all, believe in the beauty in you, and tell yourself, 
though you are a mother, you’re still young and 
beautiful for both the father and the child.

Mom’s Makeover
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What is Traumatic Brain Injury?
TBI

อาการบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury) (TBI) คืออะไร?

A TBI is caused by a bump, blow, or jolt to the head or a penetrating 
head injury that disrupts the normal function of the brain. Globally, 
around 950 000 children under the age of 18 years die due to injury and 
violence each year. Injury is the major cause of death and morbidity 
in children over one year and up to 15 years of age in the South-East 
Asia (SEA) Region (1). In 2004, the Region had the second highest 
rate of unintentional child injuries (49/100 000 (children per year) 
globally, following the African Region. In the South-East Asia Region, 
road traffic injuries, drowning, burns, and self-inflicted injuries are 
the leading causes of death among children (1). Statistics from 2005 
and 2006 in Thailand, clearly show that the leading causes of death 
at ages below 15 years were lack of oxygen and  trauma at birth, road 
traffic accidents and drowning, all three constituting almost 35% of 
all deaths (2)! Road traffic accidents remain the second leading cause 
of death and disability in the ages up to 49 years, resulting chronic 
deficits in motor, cognitive, behavioral, and/or social function and 
huge financial impact to individuals, their families and the state. 
 No current therapy alters the underlying pathologic processes 
in the brain meaning that all current treatment is “wait and see”(3). 
Approximately half of severely head-injured patients will need 
surgery to remove or repair bleedings and blood vessels or bruised 
brain tissue. The time the children need to stay in hospital for 
moderate and severe TBI in children have not changed over the past 
10 years, and approximately one-third of patients with severe TBI 
have unfavorable outcomes (death or severe/ moderate disability). 
Furthermore, the impairment from moderate injuries is substantial. 
Mortality and long-term morbidity have not improved significantly 
over the past 3 decades. The worse scenario is a child in a coma, 
in a persistent vegetative state or severely disabled and in need of 
constant assistance (3).

อ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมองนั้นมีส�เหตุม�จ�กก�รกระทบกระเทือน หรือก�รที่ศีรษะ
ได้รับก�รกระแทก หรือก�รที่ศีรษะบ�ดเจ็บจ�กก�รที่มีบ�งสิ่งทะลุผ่�นและรบกวน
ก�รทำ�ง�นปกติของสมอง ในแต่ละปี ประม�ณ 950,000 คนท่ีมีอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี
ทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บและก�รถูกทำ�ร้�ย ก�รได้รับบ�ดเจ็บคือส�เหตุ
หลักของก�รเสียชีวิตและคว�มพิก�รของเด็กที่มีอ�ยุตั้งแต่ 1 ขวบถึง 15 ปีใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) ในปี 2004 ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นี้มีอัตร�ก�รได้รับบ�ดเจ็บจ�กคว�มประม�ทม�กเป็นอันดับ 2 ในโลก (49 คน/
100,000 คนต่อปี) โดยรองจ�กทวีปแอฟริก� โดยในภูมิภ�คนี้ ก�รบ�ดเจ็บจ�ก
อุบัติเหตุบนท้องถนน จมน้ำ� ไฟลวก และก�รบ�ดเจ็บอ่ืนๆจ�กก�รกระทำ�ของตนเอง 
ล้วนเป็นส�เหตุหลักท่ีนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิตในเด็ก (1) สถิติจ�กปี 2005 และปี 2006 
ในประเทศไทยแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่� ส�เหตุหลักของก�รเสียชีวิตในเด็กท่ีมีอ�ยุ
ต่ำ�กว่� 15 ปีม�จ�กก�รข�ดอ�ก�ศห�ยใจและก�รบ�ดเจ็บระหว่�งก�รคลอด อุบัติเหตุ
บนท้องถนน และก�รจมน้ำ� ทั้ง 3 ส�เหตุนี้คิดเป็น 35% ของก�รเสียชีวิต (2)! 
อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นส�เหตุอันดับ 2 ของก�รเสียชีวิตและคว�มทุพพลภ�พ
ในกลุ่มผู้ท่ีมีอ�ยุน้อยกว่� 49 ปี เป็นผลจ�กก�รสูญเสียอย่�งเร้ืองรังของคว�มส�ม�รถ
ในก�รเคล่ือนไหว (chronic deficits in motor) กระบวนก�รรับรู้ พฤติกรรมศ�สตร์ 
และ/หรือ พฤติกรรมท�งสังคม และ ปัญห�ใหญ่ด้�นก�รเงิน ที่มีผลกระทบต่อทั้ง
ระดับบุคคล ครอบครัว และระดับประเทศ 
 ไม่มีก�รเยียวย�ใดๆ ในปัจจุบันที่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รเกิดพย�ธิ
สภ�พของสมองได้ น่ันหม�ยคว�มว่� ก�รรักษ�ทุกรูปแบบในปัจจุบันคือ “ก�รรอและ
สังเกตก�รณ์” (3) โดยเฉลี่ยแล้ว ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้รับก�รกระทบกระเทือนที่
ศีรษะอย่�งรุนแรงต้องผ่�ตัดเพื่อที่จะกำ�จัดลิ่มเลือด หยุดอ�ก�รเลือดออก ซ่อมแซม
เส้นเลือด หรือ อ�ก�รเนื้อเยื่อสมองช้ำ� ระยะเวล�ที่เด็กๆจำ�เป็นต้องพักรักษ�ตัวใน
โรงพย�บ�ลท่ีเกิดจ�กก�รกระทบกระเทือนสมองชนิดป�นกล�งและรุนแรงไม่เปล่ียนแปลง
ม�น�นกว่� 10 ปี และโดยเฉล่ียแล้ว 1 ใน 3 ของผู้ป่วยซ่ึงมีอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมอง
อย่�งรุนแรงนั้นมีผลก�รรักษ�ไม่เป็นที่น่�พอใจ (เสียชีวิตหรือพิก�รท�งสมองใน
ระดับรุนแรงหรือป�นกล�ง) ยิ่งไปกว่�นั้น ก�รพิก�รท�งสมองที่เกิดจ�กก�รกระทบ
กระเทือนในระดับป�นกล�งนั้นมีคว�มสำ�คัญม�ก อัตร�ก�รเสียชีวิตและคว�มพิก�ร
ในระยะย�วไม่ลดน้อยลงเลยม�น�นกว่� 3 ทศวรรษท่ีผ่�นม� สถ�นก�รณ์ท่ีเลวร้�ย
ท่ีสุดคือเด็กๆ อยู่ในอ�ก�รโคม่� ในสภ�พเจ้�ช�ยหรือเจ้�หญิงนิทร�หรือมีคว�มพิก�ร
ท�งสมองอย่�งรุนแรง และต้องได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง (3)
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Amazing Stemcells

 แต่ในท่ีสุดบ�งส่ิงบ�งอย่�งได้เกิดข้ึนและจุดประก�ยคว�มหวัง
ข้ึนอีกคร้ัง ผลก�รวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับก�รศึกษ�ภ�ยในห้องปฏิบัติก�ร
และท�งเวชปฏิบัติที่ช่วยให้เร�เข้�ใจอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมอง
และกลไกท�งชีวภ�พท่ีเป็นส�เหตุหลักของก�รบ�ดเจ็บท�งสมอง
กำ�ลังพัฒน�อย่�งไม่หยุดยั้ง โดยเฉพ�ะในแขนงของสเตมเซลล์
ของแต่ละบุคคลและก�รใช้สเตมเซลล์ของตนเอง ผลก�รวิจัย
ในห้องปฏิบัติก�รแสดงให้เห็นแล้วว่� สเตมเซลล์ของผู้ป่วย
ท้ังท่ีเก็บจ�กส�ยสะดือ ไขกระดูก หรือกระแสโลหิตน้ันมีศักยภ�พ
คว�มเป็นไปได้ที่จะเจริญเป็นเซลล์ประส�ทและทดแทนส่วนที่
เสียห�ยหรือส่วนที่ก�รทำ�ง�นไม่สมบูรณ์ (4,5) ยิ่งไปกว่�นั้น 
มห�วิทย�ลัยเท็กซัสได้พบผลลัพธ์ที่น่�พอใจจ�กก�รรักษ�ใน
เวชปฏิบัติ โดยเด็กๆที่บ�ดเจ็บท�งสมองอย่�งรุนแรงได้รับก�ร
ฉีดสเตมเซลล์ของพวกเข�เอง และ 70% ของเด็กๆเหล่�นั้น
ได้ผลรักษ�ในระดับท่ีน่�พอใจ! ท่ีสถ�บันเดียวกันน้ันเอง ก�รวิจัย
ที่ใช้สเตมเซลล์จ�กรกและส�ยสะดือกำ�ลังได้รับก�รศึกษ�
อย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงน้ีอ�จจะช่วยแก้ปัญห�เร่ืองก�รห�สเตมเซลล์
ให้ทันกับคว�มต้องก�รอย่�งเร่งด่วนของผู้ท่ีต้องก�รใช้สเตมเซลล์
 ก�รสูญเสียบุตรไปอย่�งไม่ค�ดฝันทำ�ให้หล�ยครอบครัว
และชุมชนได้รับบ�ดแผลท�งจิตใจซ่ึงใช้เวล�ย�วน�นนับทศวรรษ
ในก�รที่จะเยียวย�และพ่อแม่หล�ยๆคนก็ไม่ส�ม�รถลบเลือน
บ�ดแผลเหล่�นี้ได้ ก�รได้รับบ�ดเจ็บและอุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นจ�กชะต�กรรม เร�ส�ม�รถป้องกันได้ผ่�นม�ตรก�ร
ก�รป้องกันท่ีเข้มงวดและก�รทำ�ศึกษ�อย่�งต่อเน่ือง สเตมเซลล์
ของตนเองท่ีได้จ�กรกและส�ยสะดือ ไขกระดูกหรือกระแสโลหิต
ท่ีเก็บไว้ล่วงหน้� ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รรักษ�ท่ีนำ�ม�ซ่ึงก�รบรรเท�
คว�มพิก�รอันเนื่องม�จ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมองได้
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 Now, finally, something is happening and 
hope emerges. Research involving studies in 
the laboratory and in clinical settings to better 
understand TBI and the biological mechanisms 
underlying damage to the brain is ongoing, 
especially in the field of one’s own stem cells 
and the use of own stem cells. Research in the 
laboratory has already shown that one’s own stem 
cells from the cord blood, bone marrow or peripheral 
blood have potential to become new nerve tissue 
and replace damaged or missing functions (4,5). 
Furthermore, in the clinic, encouraging results 
have been seen from the University of Texas, where 
children with severe TBI received their own stem 
cells and in 70% of them, a good outcome was seen! 
At the same institute, research using own cord blood 
stem cells is ongoing, which would solve the logistical 
problems of FINDING stem cells QUICKLY when one 
mostly needs them! 
 Losing a child unexpectedly leaves families 
and communities with emotional wounds that 
take decades to heal and many parents never do. 
Injuries and accidents are not due to fate and can be 
prevented through strict preventive measures and 
ongoing education. Own stem cells from cord blood 
or peripheral blood, collected and stored preventively 
could be the treatment that can bring alleviation to 
disability due to TBI.
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How to prepare for being the new mom?

Food and Morning 
Sickness Symptom

อ�ห�รกับอ�ก�รแพ้ท้อง



 คุณแม่บ�งคนอ�จนึกอย�กท�นส่ิงท่ีไม่สมควรจะท�น 
เช่น ทร�ย ถ่�น ดิน หรือเน้ือดิบๆ อ�ก�รน้ีเรียกว่� Pica 
บ�งครั้งจะพบร่วมกับภ�วะซีด ดังนั้น คุณแม่ควรปรึกษ�
สูติแพทย์เม่ือมีอ�ก�รดังกล่�วเพ่ือตรวจยืนยันว่�เม็ดเลือด
ของคุณแม่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และคุณแม่ควรพย�ย�ม
ห้�มคว�มรู้สึกอย�กท�นสิ่งแปลกๆ เหล่�นี้ และคิดว่�
ถ้�ท�นเข้�ไป นอกจ�กจะไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อร่�งก�ย
และลูกในครรภ์แล้ว ยังเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พอีกด้วย
 ก�รอย�กท�นอ�ห�รแปลกๆ หรือท�นอะไรซ้ำ�ๆ กัน
จะเกิดข้ึนในช่วงแรกๆ ของก�รต้ังครรภ์และค่อยๆ ห�ยไป 
ดังน้ันคุณแม่จึงไม่ต้องกังวลใจถ้�ได้ปรึกษ�และรับคำ�แนะนำ�
จ�กแพทย์แล้ว
 ขอย้ำ�อีกครั้ง เลือกท�นอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่ และ
ท�นอ�ห�รให้เหม�ะสมในแต่ละม้ือเพ่ือเติมเต็มส�รอ�ห�ร
ที่จำ�เป็นให้แก่ร่�งก�ย ควบคุมก�รเพิ่มขึ้นของน้ำ�หนัก
อย่�งเหม�ะสม ท�นกรดโฟลิคและแร่เหล็กเฉพ�ะภ�ยใต้
คำ�แนะนำ�ของแพทย์ ออกกำ�ลังก�ยสม่ำ�เสมอ หลีกเลี่ยง
ค�เฟอีน แอลกอฮอล์และบุหร่ี เท่�น้ี คุณแม่ก็จะมีสุขภ�พ
แข็งแรง เปี่ยมไปด้วยส�รอ�ห�รสำ�หรับลูกน้อยในครรภ์
แล้วค่ะ
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“Morning sickness” is a condition occurring early 
in pregnancy in which nausea and vomiting rising 
are seen mostly in the early morning but can 
happen anytime during the day. Morning sickness 
usually occurs around 6 weeks of pregnancy and 
will gradually subside when “baby starts kicking”, 
that is when you start to feel baby movements in 
your tummy. You should let your doctor know when 
you experience these symptoms as sometimes low 
blood count and/or thyroid disorders in pregnancy 
can present as morning sickness.
 Loss of appetite can be an additional symptom; 
some mothers feel food as well on top of morning 

sickness. Others feel that they want to try new 
types of food be it regular stuff or “strange” stuff or 
even foods that they have never tried or never liked 
before! It’s different for each and everyone. When 
it comes to choosing the right food type there are 
really no restrictions on food for pregnant mothers. 
You need to eat correctly, a wide variety of foods, 
and maybe a bit more to ensure enough nutrients 
for yourself and your baby. 
 If you would like to eat spicy food, do add 
vegetables to take the edge off the spiciness and 
again ensure that nutrient content is preserved. 
Remember that food hygiene is paramount 
in a sensitive period like pregnancy. Wash all 
ingredients and of course wash your hands at all 
times.
 Should you happen to be a  “sour tooth 
mommy”, the it is advise that you go for fresh sour 
fruits such as mango, star gooseberry or tamarind. 
However, if prickle fruits are what you really desire, 
then select products with properly packaged and 
FDA quality inspected to ensure food cleanliness 
and safety.
 For the “sweet tooth mommies”, you can enjoy 
any sweets if you so wish, i.e. cakes, cookies and, 
cracker etc. But note that one moment on the lips, 
maybe a life time on the hips after the pregnancy, 
kilograms gained during pregnancy can be difficult 
to get rid of! But THAI StemLife’s NUTRICHECKUP 
can here help you choose correct nutrition 
appropriate to your genes and ensure a quick and 
sustained weight loss! 
Make sure you get a lot of fruits as these are rich in 
both fiber and vitamins (A, B, C, folic acid), papaya, 
orange, dragon fruit, guava, prunes, are good for 
pregnant mothers, and will help you stave off sweet 
cravings in addition to regulating your digestive 
system. Pregnant mothers should avoid drinking 
high caffeine beverages such as coffee and tea as 
well as alcohol. 
 Some pregnant mothers may develop strange 
food desires and want to eat weird stuff such sand 
charcoal, soil or ice cubes; these desires constitute 
the “pica” syndrome sometimes also associated 
with anemia (low blood count) and thus you should 
consult your doctor if you have these symptoms to 
ensure that your blood count is ok. 
 Morning sickness along with the development 
of different eating behaviors will usually subside 
after the first trimester and slowly disappear 
thereafter. Therefore, there is nothing to be worry 
about once your doctor has been notified and 
consulted. 
 Once again, survey your nutrition and make 
sure that it is correct and guarantees all the 
necessary nutrients and optimal weight increase 
for your pregnancy; take supplements as folic acid 
and iron only as advised by your doctor and not “just 
to make sure”; exercise regularly; avoid, caffeine, 
alcohol and smoking; all to ensure a healthy 
pregnancy outcome.

Credit: 
บทคว�มนี้ได้รับก�รอนุเคร�ะห์ในก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่�งๆจ�ก แพทย์หญิง จุฑ�ทิพย์ ฟองศรัณย์ 
กุม�รแพทย์เฉพ�ะท�งด้�นโลหิตและมะเร็งวิทย� ผู้ซึ่งให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะในบทคว�มนี้ จึงขอบคุณ
คุณหมอม�ณ.ที่นี้
This article has been overseen and revised by Dr. Juthatip Fongsarun, 
THAI StemLife’s in house Laboratory Physician and Fellow of Pediatric Hemato-Oncology.  

อ�ก�ร “แพ้ท้อง” เป็นอ�ก�รท่ีพบในระยะแรกของก�รต้ังครรภ์
และมักจะเกิดข้ึนตอนเช้� แต่ส�ม�รถเกิดอ�ก�รในช่วงเวล�
ใดก็ได้ ในภ�ษ�อังกฤษจึงเรียกอ�ก�รแพ้ท้องว่� Morning 
Sickness ค่ะ อ�ก�รแพ้ท้องมักเร่ิมเม่ืออ�ยุครรภ์ประม�ณ 
6 สัปด�ห์ และก�รแพ้ท้องจะค่อยๆห�ยไปเม่ือคุณแม่เร่ิมรู้สึก
ว่�ลูก “ด้ิน” คุณแม่ควรแจ้งอ�ก�รแพ้ท้องให้สูติแพทย์ทร�บ
เน่ืองจ�กบ�งคร้ังภ�วะซีดหรือต่อมธัยรอยด์ทำ�ง�นผิดปกติ
ก็อ�จม�ด้วยอ�ก�ร morning sickness 
 อ�ก�รแพ้ท้องอ�จทำ�ให้คุณแม่เบ่ืออ�ห�รจนไม่อย�ก
ท�นอะไรเลย หรือชอบท�นอะไรซ้ำ�ซ�ก หรืออย�กท�นอะไร
แปลกๆ ที่ปกติไม่นึกอย�กท�น ซึ่งอ�ห�รที่คุณแม่แต่ละ
คนนิยมท�นกันในช่วงท่ีมีอ�ก�รแพ้ท้องน้ันก็แตกต่�งกันไป
ในแต่ละร�ย โดยคุณแม่ส�ม�รถเลือกท�นอ�ห�รได้ต�ม
ชอบใจโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ห�กส�ม�รถท�นได้ม�กยิ่ง
นับเป็นเร่ืองดี เพร�ะคุณแม่ส่วนใหญ่จะไม่อย�กท�นอะไรเลย 
เพียงแต่ควรเลือกท�นอ�ห�รหล�กหล�ยประเภทเพื่อให้
ร่�งก�ยได้รับส�รอ�ห�รครบถ้วนค่ะ
 คุณแม่ท่ีเลือกท�นอ�ห�รรสเผ็ดจัด ควรท�นผักควบคู่
เพ่ือตัดรสเผ็ดและเสริมคุณค่�ท�งโภชน�ก�รนะคะ โดยควร
นำ�ผักเหล่�นั้นไปล้�งและต้มให้สุกเพื่อฆ่�เชื้อโรค 
 ส่วนคุณแม่ท่ีหันม�โปรดปร�นรสเปร้ียว ควรเลือกท�น
ผลไม้สดท่ีมีรสเปร้ียวแทนของหมักดอง เช่น มะม่วงเปร้ียว 
มะยม หรือมะข�ม เป็นต้น แต่ห�กอดใจไม่ไหวจริงๆ ก็ควร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีก�รบรรจุหีบห่ออย่�งดี และมีตร� 
อย. รับรอง จะได้ม่ันใจได้ในคว�มสะอ�ดและปลอดภัยค่ะ 
 คุณแม่ที่แพ้ท้องแล้วชอบท�นขนมหรืออ�ห�รว่�ง 
ส�ม�รถท�นเค้ก คุกกี้ หรือแครกเกอร์ได้ต�มใจชอบ 
แต่ถ้�ท�นม�กเกินไป ค�ร์โบไฮเดรตในขนมเหล่�นี้อ�จ
ทำ�ให้สะโพกใหญ่และน้ำ�หนักพุ่งเกินพิกัด และเมื่อคุณแม่
คลอดแล้ว จะทำ�ให้ก�รลดน้ำ�หนักและทำ�ให้หุ่นสวยคืน
กลับม�ได้ย�กค่ะ อย่�งไรก็ต�ม ก�รตรวจ NUTRICHECKUP 
ของบริษัทไทยสเตมไลฟ์ส�ม�รถช่วยให้คุณแม่เลือกอ�ห�ร
ท่ีเหม�ะกับพันธุกรรมของคุณแม่และทำ�ให้คุณแม่ส�ม�รถ
ลดน้ำ�หนักได้อย่�งรวดเร็วและยั่งยืน!
 นอกจ�กของว่�งข้�งต้น คุณแม่ควรเลือกท�นผลไม้
ชนิดอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย อ�ทิ ส้ม มะละกอ ฝร่ัง แก้วมังกร 
และพรุน ผลไม้เหล่�น้ีมีก�กใยอ�ห�ร ท่ีไปช่วยในเร่ืองของ
ก�รขับถ่�ย ลดคว�มอย�กท�นของหว�นและส�ม�รถ
ป้องกันอ�ก�รท้องผูกได้เป็นอย่�งดี ทั้งยังอุดมไปด้วย
วิต�มินเอ บี ซีและกรดโฟลิคที่ดีต่อร่�งก�ยค่ะ
 เครื่องดื่มที่มีค�เฟอีน เช่น ก�แฟ ช� น้ำ�อัดลมที่ใส่
ค�เฟอีน คือ เคร่ืองด่ืมท่ีคุณแม่ควรหลีกเล่ียงขณะต้ังครรภ์
นะคะ (เช่นเดียวกับเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) แต่ถ้�อย�ก
ดื่มม�กจริงๆ ก็ขอให้ลดปริม�ณก�แฟที่ดื่มต่อวัน ไม่ควร
เกินวันละ 2 ถ้วย หรือเปลี่ยนไปดื่มก�แฟดีแคฟแทนดี
กว่�ค่ะ
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TSL: ภาวะอาการบาดเจ็บทางสมองท่ีเกิดข้ึนกับเด็กน้ันเกิดจากอุบัติเหตุประเภทไหน
บ่อยที่สุด อาการที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง และเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ 
เราควรจะแนะนำาพ่อแม่ของเด็กอย่างไร?
นพ.ธีรชัย: อุบัติเหตุท่ีมีผลกระทบและก่อให้เกิดภ�วะอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมองของเด็ก 
เกิดม�จ�กหล�ยส�เหตุ เช่น ภ�วะก�รบ�ดเจ็บท�งสมองของเด็กแรกเกิด ก�รบ�ดเจ็บ
จ�กอุบัติเหตุท�งรถยนต์ และย�นพ�หนะต่�งๆ ก�รตกจ�กที่สูง และอุบัติเหตุจ�ก
ก�รจมน้ำ� 
 ภ�วะอ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมองของเด็กแรกเกิด อ�จจะมีปัญห�เกิดข้ึนต้ังแต่เด็ก
อยู่ในท้อง หรือระหว่�งก�รทำ�คลอดทำ�ให้ข�ดออกซิเจน ซ่ึงมีผลกระทบต่อก�รเจริญ
เติบโตของสมอง เพร�ะก�รข�ดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเป็นเวล�น�นเกิน 5 น�ที
จะทำ�ให้สมองของเด็กได้รับอันตร�ย และจะทำ�ให้สมองไม่ส�ม�รถพัฒน�ได้เหมือน
เด็กปกติ
 ก�รบ�ดเจ็บท�งสมองทุกชนิดท้ังท่ีเกิดจ�กอุบัติเหตุท�งรถยนต์ จ�กย�นพ�หนะ
ชนิดอ่ืน ก�รตกจ�กท่ีสูงหรือก�รจมน้ำ� ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นม�กหรือน้อยข้ึนอยู่กับ
ระดับคว�มรุนแรงของอุบัติเหตุเด็กอ�จจะอยู่ในภ�วะที่มีเลือดออกท�งสมองหรือ
ภ�วะคว�มดันในสมองเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเนื้อเยื่อสมองของเด็ก
เนื่องจ�กไม่มีเลือดและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมอง จนเป็นผลกระทบต่อก�รเจริญ
เติบโตและพัฒน�ก�รท�งสมองของเด็กลดลง ก�รรักษ�เบื้องต้นอย่�งถูกต้องและ
ทันท่วงทีด้วยก�รช่วยให้เด็กส�ม�รถห�ยใจได้และช่วยในก�รหมุนเวียนโลหิตของ
เด็กทำ�ง�นได้ปกติ จะช่วยป้องกันก�รพิก�รท�งสมองแบบถ�วรของเด็กได้
 การป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดข้ึน ดีกว่าการแก้ไข หรือรักษาด้วยวิธีใดๆ การระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเด็กน่าจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ของเด็กต้องให้ความสำาคัญเป็น
อย่างมาก 
 นพ. ธีรชัยได้บอกอีกว่� ปัจจุบันน้ี ในกรณีท่ีสมองของเด็กไม่มีก�รพัฒน�อันเน่ือง
ม�จ�กอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดภ�วะก�รข�ดออกซิเจนเป็นเวล�น�นจนเซลล์สมองต�ย 
ท�งก�รแพทย์ได้ทดลองใช้สเตมเซลล์ที่เก็บจ�กเลือดในรกและส�ยสะดือของผู้ป่วย
ม�ใช้ในก�รรักษ� และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นท่ีน่�พอใจ มีร�ยง�นผลจ�กท�งมห�วิทย�ลัย 
Duke ของรัฐนอร์ทค�โรไลน� ได้ใช้สเตมเซลล์จ�กเลือดในรกและส�ยสะดือของผู้ป่วยเอง 
เพื่อม�ทำ�ก�รรักษ�ภ�วะก�รข�ดออกซิเจนในสมอง ผลของก�รวิจัยยืนยันว่�วิธีนี้
เป็นวิธีที่ปลอดภัย และผลก�รรักษ�พบว่�อ�ก�รท�งสมองดีขึ้น สมองของผู้ป่วย
ส�ม�รถมีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึนและในบ�งร�ยดีข้ึนอย่�งน่�ประทับใจ ซ่ึงท้ังน้ีจะต้องรักษ�
ควบคู่กันไปกับก�รรักษ�ด้วยก�รทำ�ก�ยภ�พบำ�บัดเพื่อให้ได้ผลก�รรักษ�ที่ดีที่สุด 
ยิ่งไปกว่�นั้นผลก�รรักษ�จะขึ้นอยู่กับอ�ยุของเด็กยิ่งเด็กมีอ�ยุน้อย ก�รรักษ�ก็จะได้
ผลม�กยิ่งขึ้น 

Executive Interview with Honorary Professor Dr. Teerachai Chanrojanasiri, 
Special Lecturer in Pediatrics of Ramathibodi Hospital

บทสัมภ�ษณ์พิเศษศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณน�ยแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
อ�จ�รย์พิเศษภ�ควิช�กุม�รเวช โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

TSL: Dear Professor, what types of accidents usually cause Traumatic 
Brain Injury (TBI) in a child? What do the symptoms look like? And 
how we should advise the parents of the child when they face this 
situation? 
Dr. Teerachai: There are many different types of accidents that may 
cause TBI in a child such as TBI of a neonate, TBI caused by car 
accidents or other transportation means, falling from a height and near 
drowning.
 The Traumatic Brain Injury of a neonate is usually always 
problematic as lack of oxygen, infection or inflammation while in a 
mother’s womb will affect neonatal development. Lack of oxygen for 
more than 5 minutes can lead to hypoxic (low oxygen) brain damage and 
his disruption in oxygen delivery in the brain tissue is also behind most 
of the symptoms of all types of TBI, while the age at which the insult 
occurred will give different stages of developmental delay. 
 TBI caused by motor vehicle accidents depends on the level of 
seriousness of the accident. First aid should be provided immediately to 
help the child to breathe and stabilize circulation. There may be bleeding 
in the skull or brain, or even increasing pressure inside the skull, which 
might per se damage brain tissue by not allowing blood to flow inside 
the skull and thus cause lack of oxygen. In other accidents such as 
drowning, lack of oxygen is an immediate result due to submersion. 
 The best parents can do is to protect their children from accidents 
at all costs. 
 Dr. Teerachai said, nowadays, there is encouraging research 
supporting the use of own stem cells to try and restart the arrested 
development. Best opted for these newer treatment options are stem 
cells collected at delivery from the blood in the umbilical cord. Outcomes 
are rather encouraging. Medical reports from Duke University, North 
Carolina, using own stem cells from the umbilical cord showed that the 
method is safe and improvements were noted. The children’s brains are 
able to develop more; in some cases improvements were spectacular. 
Along the way, physical therapy is required for best results. Moreover, 
best results were seen in younger children and early intervention. The 
younger the child, the better seemed the results to be. 
 Research from Department of Newborn Services, George 
Washington University and Children’s National Medical Center, 
Washington, DC, USA, focused in early detection of brain bleedings and 
immediate collection of cord blood to provide early treatment at a later 
stage. 

ภาวะอาการบาดเจ็บทางสมอง
(Traumatic Brain Injury (TBI)) 
ของเด็ก
Traumatic Brain Injury (TBI) 
Condition in the Child 
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Talk with the Doctor

 ง�นวิจัยจ�กแผนกง�นบริก�รสำ�หรับเด็กแรกเกิด มห�วิทย�ลัยจอร์จวอชิงตัน 
และศูนย์รักษ�เด็กแห่งช�ติ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริก� ให้คว�มสนใจในก�รตรวจ
วินิจฉัยภ�วะเลือดออกในสมองระยะเริ่มต้น และก�รเก็บเลือดในรกและส�ยสะดือ
ตั้งแต่แรกคลอดเพื่อส�ม�รถนำ�ไปใช้รักษ�ในภ�ยหลัง
 ส่วนเด็กอีกกลุ่มที่มีภ�วะบ�ดเจ็บท�งสมองอันเนื่องม�จ�กอุบัติเหตุท�งรถยนต์ 
หรือย�นพ�หนะอ่ืนในกรณีของก�รกระทบกระเทือนท�งสมองอ�จจะเกิดจ�กก�รตกจ�ก
ท่ีสูงหรือจมน้ำ� ส่ิงท่ีควรทำ�ก็คือ ก�รปฐมพย�บ�ลอย่�งถูกวิธี ก�รช่วยให้เด็กส�ม�รถ
ห�ยใจได้ด้วยก�รให้ออกซิเจน และก�รนำ�เด็กไปถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญอย่�งถูกวิธี
และปลอดภัย จะมีส่วนอย่�งม�กที่ทำ�ให้เด็กมีโอก�สรอดชีวิต ตลอดจนส�ม�รถ
ป้องกันไม่ให้สมองของเด็กเกิดก�รพิก�รอย่�งถ�วร ในผู้ป่วยที่เป็นเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้
เก็บสเตมเซลล์จ�กเลือดในรกและส�ยสะดือล่วงหน้� ก�รใช้สเตมเซลล์จ�กไขกระดูก
หรือกระแสโลหิตเป็นอีกท�งเลือกหน่ึงและมีผลก�รวิจัยเร็วๆน้ีท่ีจะช่วยในก�รสนับสนุน
วิธีก�รดังกล่�ว
TSL: ขั้นตอนในการรักษาเป็นอย่างไร ให้คุณหมออธิบายขั้นตอนในการรักษา
คร่าวๆ ผลการรักษาส่วนใหญ่เป็นอย่างไร ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไหร่?
นพ.ธีรชัย: สิ่งแรกที่พ่อแม่ของเด็กควรจะต้องคำ�นึงคือ ก�รให้เด็กได้พักอย่�งถูกวิธี
โดยก�รนอนร�บ ศีรษะอยู่ในท่�ตรงและระมัดระวังก�รเคล่ือนไหวของกระดูกคอ ซ่ึงอ�จจะ
มีผลต่อก�รบ�ดเจ็บเพิ่มเติมของระบบประส�ทไขสันหลังในตอนเคลื่อนย้�ยผู้ป่วย 
ติดต่อกับรถพย�บ�ลของโรงพย�บ�ลที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ม�รับตัวเด็กและให้เด็กได้
ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด ถ้�พ่อแม่มีปลอกคอที่ใช้ในก�รประคองกระดูกคอและศีรษะ
ของเด็กก็ควรจะนำ�ม�สวมให้เด็กด้วย
 ร�ยง�นอ�ก�รบ�ดเจ็บของเด็กให้กับแพทย์ผู้รักษ�อย่�งละเอียด ก็จะช่วยให้
หมอผู้ทำ�ก�รรักษ�ส�ม�รถช่วยเหลือเด็กได้ดีขึ้น
 ระยะเวล�ในก�รรักษ�ข้ึนอยู่กับสภ�พของอ�ก�รซ่ึงอ�จจะเป็นอ�ทิตย์ เป็นเดือน 
หรือเป็นปี ต้องพิจ�รณ�เป็นร�ยๆไป ก�รปฐมพย�บ�ลที่ถูกวิธีอย่�งทันทีเป็นสิ่งที่
สำ�คัญที่สุด
 คุณหมอกล่�วเสริมว่� คุณหมอมีประสบก�รณ์ที่ดีกับผู้ป่วยเด็กที่เกิดภ�วะ
ก�รบ�ดเจ็บท�งสมอง 3-4 ร�ย ท่ีได้รับก�รรักษ�โดยใช้สเตมเซลล์จ�กกระแสโลหิต
ของตัวเข�ม�รักษ�อ�ก�รเซลล์สมองต�ยจ�กก�รที่สมองข�ดเลือดและออกซิเจนไป
เล้ียงเป็นเวล�น�น ท้ังชนิดท่ีมีภ�วะของคว�มดันภ�ยในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน และเลือด
ออกในสมองในช่วงที่เป็นเด็กท�รก หลังจ�กติดต�มผลพบว่�อ�ก�รทั่วๆไปดีขึ้น
TSL: ตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการรักษาภาวการณ์บาดเจ็บทางสมอง
ของเด็กบ้างหรือไม่
นพ.ธีรชัย: ในปัจจุบันน้ียังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ใดๆ ในก�รรักษ�ภ�วะบ�ดเจ็บท�งสมอง
ของเด็กท่ีเกิดจ�กอุบัติเหตุ นอกจ�กก�รรักษ�พ้ืนฐ�น มีก�รวิจัยท่ีใช้สเตมเซลล์ของเด็ก
ในก�รรักษ�ภ�วะบ�ดเจ็บท�งสมองทั้งในต่�งประเทศและในเมืองไทยอย่�งต่อเนื่อง 
เนื่องจ�กระดับคว�มรุนแรงของอ�ก�รบ�ดเจ็บที่ไม่เท่�กันของเด็กแต่ละคน ทำ�ให้
ผลก�รรักษ�และระยะเวล�ที่ใช้ฟื้นตัวแตกต่�งกัน
 ปัจจุบันก�รวิจัยโดยก�รใช้สเตมเซลล์รักษ�ทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ 
ผลก�รรักษ�ขึ้นอยู่กับคว�มรุนแรงและระยะเวล�ที่เกิดก�รบ�ดเจ็บก่อนก�รรักษ�
 ก�รรักษ�โดยก�รใช้สเตมเซลล์ของตัวเอง อ�จจะเป็นคว�มหวังของคนในทุกระดับอ�ยุ
แต่ผู้ป่วยต้องมีสเตมเซลล์พร้อมสำ�หรับเวล�จำ�เป็นในก�รรักษ�ด้วยวิธีใหม่ๆ ดังนั้น 
ก�รเก็บสเตมเซลล์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจ�กเลือดในรกและส�ยสะดือของเด็กก็เป็น
ท�งเลือกอีกท�งหนึ่ง และมีเหตุผลที่น่�เชื่อถือว่�สเตมเซลล์ที่อ่อนวัยนี้ จะให้ผล
ตอบสนองที่ดีที่สุด ก�รให้ก�รดูแลต�มม�ตรฐ�นและอย่�งใกล้ชิดก็ส�ม�รถลดผล
แทรกซ้อนในก�รรักษ�ได้ 
โดยสรุป ปัจจัยพ้ืนฐ�นท่ีดีในก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งสมองของเด็กท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
มีดังต่อไปนี้ 
 • ป้องกันและระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กตั้งแต่แรกคลอด และในทุกวัย
 • ม�รด�ควรคลอดบุตรในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • ปฐมพย�บ�ลอย่�งถูกวิธีสำ�หรับกรณีท่ีสงสัยว่�อ�จเกิดก�รกระทบกระเทือนท�งสมอง
 • เคลื่อนย้�ยเด็กอย่�งระมัดระวังที่สุด
 • ส่งถึงมือแพทย์ผู้ชำ�น�ญทันทีที่ทำ�ได้
TSL: ในต่างประเทศความก้าวหน้าในการรักษาอาการบาดเจ็บทางสมอง
ของเด็กรุดหน้าไปอย่างไรบ้าง?
นพ.ธีรชัย: สิ่งที่แตกต่�งก็คือในต่�งประเทศมีเครื่องมือที่เรียกว่� ICP Monitor 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในก�รวัดระดับคว�มดันของสมองว่�เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่�ปกติ 
เพื่อลดผลกระทบของก�รบ�ดเจ็บของเนื้อสมองให้ม�กที่สุด 
 นอกเหนือจ�กน้ัน ไม่มีคว�มแตกต่�งระหว่�งต่�งประเทศกับเมืองไทย แพทย์ผู้ชำ�น�ญ
ของท้ังต่�งประเทศและเมืองไทยมีระยะเรียนรู้ (Learning Curve) ท่ีใกล้เคียงกันม�ก 
แตกต่�งกันท่ีภ�ระหน้�ท่ีของแพทย์ไทยแต่ละคนมีล้นมือ และแพทย์ผู้ชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น 
อ�จจะไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รกับจำ�นวนของคนไข้ ซึ่งมีเป็นจำ�นวนม�ก

 In the case of fall from height and/or near drowning, bystanders 
should immediately contact the hospital and ensure safe transport 
along with safe breathing and minimal moving around of the child. 
Careless transport deteriorates the child’s condition and the odds of a 
full recovery become slim. Again, make sure transport is secure too, not 
only quick! In the cases where own cord blood stem cells may have not 
been collected, bone marrow or peripheral blood stem cells collection 
is an option and recent research supports its use. 
TSL: Could you please briefly explain the process of treatment? What 
do the results look like? How long does one need to be treated?
Dr. Teerachai: The first thing that the parents should do; adjust the child 
to lie down on his/her back, head should be in the straight posture, be 
careful in moving the child’s neck  which might deteriorate the injury in 
the child’s spine and nervous system while transporting the child. Make 
sure the child can breathe. Contact a trusted ambulance service and 
hospital and take the child to the doctor as soon as possible. If you have 
a neck collar, put it gently around the neck of the child.
 Parents should be observant of symptoms and signs and let the 
doctor know them all.
 Duration of treatment depends on the condition and the symptoms; 
it might be weeks, months, or years depending on each case. The 
immediate care is most critical. 
 Dr. Teerachai added his positive experience in 3-4 cases of the 
children who had collected their own peripheral blood stem cells for 
treatment for their brain damage, due to lack of oxygen for a long time, 
including conditions of having high pressure in the skull or bleeding 
in the brain while the child was an infant; he found the children’s 
symptoms in general were getting better.  
TSL: Are there any new technologies to be used for treatment the 
Traumatic Brain injury of the children at present?  
Dr. Teerachai: At present, there is no new technology in TBI treatment 
for children. Besides the basic treatment, research about using stem 
cells is ongoing worldwide and in Thailand. Due to the difference in 
severity in most cases, results and time to result/recovery also vary. 
 Currently, research on using stem cells for treatment both domestic 
and overseas such, show that the outcomes of treatment depend on the 
seriousness and duration of injury before receiving treatment. 
 OWN stem cell treatment  gives us a reason to hope, but one must 
have these stem cells in hand when needed to participate in the newer 
treatments, therefore collecting cord blood stem cells is an option and 
there is reason to believe that these naïve young stem cells provide the 
best arsenal for recovery. Basic and personalized care should be able to 
reduce potential adverse affects from the treatment to the child. 
 In conclusion, the standard factors to prevent the TBI condition in 
the child caused by the accident are as follows:
	 •	Prevent	accidents
	 •	Mothers should deliver their babies in safe environments
	 •	Provide correct First AID to a child with suspected TBI
	 •	Careful Transport to hospital
	 •	Have the child seen by an expert doctor as soon as possible.
TSL: Is the treatment for TBI overseas much more advanced and 
progressed than in Thailand?
Dr. Teerachai: The difference between domestic and overseas treatments 
lies in the equipment, a so called ICP Monitor; this equipment is used to 
measure the pressure in the skull, which may be reduced or increased 
from the normal level, in order to reduce its impact to the brain tissues 
as much as possible.
 Otherwise, there are no differences in the capacity and/or ability 
of experts, domestic or overseas doctors.  The learning curves of 
both sides are close to each other. Thai medical doctors may be more 
multitasking and busier that their overseas colleagues as well as fewer 
in numbers and mostly concentrated in tertiary centers which may 
influence availability when needed. 



Texting Glove for the hearing 
impaired
ถุงมือที่ช่วยในการเขียนข้อความสำาหรับผู้ที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน

ถุงมือท่ีช่วยในก�รเขียนข้อคว�มเป็นอุปกรณ์สำ�คัญท่ีคุณส�ม�รถ
ใช้ภ�ษ�มือในก�รเขียนข้อคว�มได้โดยไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้อง
แปลกใจเลยที่ว่�ด้วยถุงมือนี้ผู้ที่บกพร่องท�งก�รได้ยิน
ส�ม�รถท่ีจะเขียนข้อคว�มด้วยก�รทำ�ภ�ษ�มือเร็วกว่�คนท่ีพิมพ์
ข้อคว�ม ถ้�เป็นจริงอย่�งท่ีว่�อน�คตของถุงมือคู่น้ีจะต้องดีแน่ๆ
What you see here in the picture is exactly what 
you think it is. The Texting Glove is essentially 
a device where you can use sign language to 
create a text message. Besides, the texting glove 
is good for texting and signing words, not just 
the tapping of letters. I wouldn’t be surprised if 
the hearing impaired could sign a text message 
faster than typing it. If so, then I see a good 
future for the Texting Glove.

12

Technology Review

REV360 for the iPad Family
REV360 สำาหรับครอบครัว the iPad

REV360 คือข�ตั้งของ iPad ที่ถูกออกแบบม�เพื่อให้ใช้ง�นกับ
ไอแพดทั้งสองรุ่นคือ iPad รุ่นแรก และ iPad2 เรียกได้ว่�เป็น
วิธีในก�รจับไอแพดม�ใส่กรอบทีมีข�ตั้งรองแล้วทำ�ให้เร�
ส�ม�รถถือเพียงมือเดียวได้ แถมยังหมุนได้ง่�ยอีกด้วย ส่ิงท่ีเป็น
จุดเด่นของ REV360 ก็คือมันส�ม�รถท่ีจะทำ�ให้ไอแพดของเร�
หมุนได้ 360 องศ� ซ่ึงทำ�ง�นด้วยก�รคลิกหรือจะเป็นเปล่ียนจ�ก
ภ�พแนวต้ังเป็นแนวนอนก็ง่�ย แต่คุณลักษณะท่ีทำ�ให้ข�ต้ังไอแพด
รุ่น REV360 ที่ถือว่�เริ่ดม�กๆก็คือนำ�มันม�ว�งบนโต๊ะมันจะ
ทำ�มุมท่ีพอดีกับโต๊ะ และส�ม�รถทำ�ให้คุณพิมพ์ง�นได้ถนัดม�กข้ึน
และจะดูวิดีโอก็แจ่ม!
The REV360 is the iPad Handstand made for 
both iPad and iPad 2 models. It’s a way of putting 
the iPad on a frame so it can be held with one 
hand and easily rotable. Like the Handstand, it 
has a rotating disk that allows you to spin at 360 
degrees with some clicking action, to easily go 
from portrait to landscape. In addition to this 
winning feature, the handle is so constructed so 
that when the REV360 is on the table, it is at an 
angle. This is good for typing on it, or watching 
a video. 

Cool Gadgets
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Olloclip iPhone Camera Lens
Olloclip เลนส์กล้องชนิดต่างๆสำาหรับติดตั้งบน iPhone

เป็นท่ีรู้กันนะคะว่� iPhone4S มีกล้องท่ีสร้�งม�กับตัวมือถือท่ีมีคุณภ�พดีท่ีสุดในธุรกิจ
สม�ร์ทโฟนด้วยกัน และ iPhone4 ก็เดินต�มหลังม�ติดๆ แต่ถ้�ในกรณีท่ีคุณต้องก�รจะ
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้กับกล้องบน iPhone ของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมเล็กๆ น้อยๆ
ร�ค�เพียงไม่กี่ดอลล�ร์สหรัฐ (US$69.99) ก็ต้องลองของเล่นใหม่ชิ้นนี้ Olloclip 
เลนส์กล้องชนิดต่�งๆที่ใช้สำ�หรับติดตั้งบน iPhone ของคุณมันไม่ใช่เลนส์ Fisheye 
ธรรมด�ๆ ซ่ึงมันจะให้ภ�พท่ีสวยแจ่มกับ iPhone4S ซ่ึงเป็นอุปกรณ์กล้องท่ีติดต้ังง่�ย
และรวดเร็วประกอบด้วยเลนส์ชนิดต่�งๆ อ�ทิ wide-angle และเลนส์ม�ร์โค ที่ม�ใน
หีบห่อเล็กกะทัดรัด Olloclip ก�รใช้ง�นง่�ย ส่ิงท่ีคุณต้องทำ�ก็แค่นำ�เจ้�อุปกรณ์ตัวน้ีไปติดยัง
รูรับภ�พของกล้องที่ติดอยู่บน iPhone ของคุณ แค่นั้นคุณก็ส�ม�รถเพลิดเพลินไปกับ
ก�รถ่�ยภ�พต่�งๆได้แล้ว เข้�ใจว่�ของฝ�กที่เป็น Gadget ต่�งๆนี้คงจะถูกใจผู้อ่�น
ทุกท่�นนะคะ
iPhone 4S’ built-in camera is one of the best in the business where 
smartphone cameras are concerned, and the iPhone 4 follows 
closely behind. Well, if that is the case, you might want to maximize 
the potential of your iPhone’s camera with this nifty little accessory, 
the $69.99 Olloclip iPhone Camera Lens. This is no ordinary fisheye 
lens, where it plays nice with the iPhone 4S and its predecessor, but 
is also a quick-connect lens system that will comprise of other lenses 
such as wide-angle and macro lenses, all crammed in a small and 
convenient package. The Olloclip is a snap to use – all you need to do 
is slide it over your iPhone’s rear camera lens, and you’re good to go. 
The fisheye lens is good enough in capturing a nearly 180 degree field 
of view, while the wide angle lens is said to double the field of view 
there and then. Want to get up close and personal with a particular 
object? Not a problem, as the macro lens lets you focus the iPhone 
within 12mm-15mm of your subject.

Lumie Bodyclock Active 250
Lumie Bodyclock Active 250

อย�กตื่นเช้�อย่�งเป็นธรรมช�ติมั้ยคะ อ๋อไม่ได้บอกวิธีว่�ให้
น้องหม�ม�เลียหน้�ให้เปียกก่อนท่ีคุณจะส�ม�รถลุกจ�กเตียงได้ 
ให้ Lumie Bodyclock Active 250 ช่วยคุณสิคะ มันไม่ได้
ปลุกคุณด้วยเสียงแสบแก้วหูน่�รำ�ค�ญเหมือนน�ฬิก�ปลุกนะคะ 
แต่มันทำ�ให้ร่�งก�ยคุณค่อยๆรับรู้ว่�จะต้องต่ืนอย่�งเป็นธรรมช�ติ
ม�กขึ้นโดยก�รทำ�ง�นเหมือนก�รจำ�ลองตอนที่พระอ�ทิตย์
กำ�ลังจะขึ้นตอนเช้� แล้วส�ดแสงเข้�ม�ในห้องนอนของคุณ   
มันจะค่อยๆทำ�ให้ร่�งก�ยของคุณได้รับรู้ว่�จะต้องตื่นแล้ว
อย่�งแผ่วเบ�พร้อมกับไปกระตุ้นให้ร่�งก�ยผลิตมีล�โทนิน
ฮอร์โมนทำ�ให้อ�ก�รง่วงนอนห�ยไปและไปกระตุ้นระบบต่�งๆ
ในร่�งก�ยของเร�ด้วยฮอร์โมนคอร์ติซอลแทน คุณส�ม�รถ
ตั้งเวล�ปลุกตัวคุณเองเป็นระยะ โดยเริ่มตั้งแต่ 15, 20, 30, 
45, 60 หรือ 90 น�ทีจนกว่�คุณจะตื่น
Want to wake up naturally, and by that, I do not 
mean having Rover lick your face till it is all wet 
before you finally roll out of bed? The £89.99 Lumie 
Bodyclock Active 250 might be able to help you out 
here, as there is no irritating clattering bell that 
jolts you out of your sleep, but rather, wakes your 
body up the way nature wanted it to. The Lumie 
Bodyclock Active 250 will work in a way where it 
simulates a sunrise right there and then in your 
bedroom, never mind if it is freezing cold on the 
outside. It gently nudges and prompts your body 
to slow the production of sleep-inducing hormone 
melatonin, while flooding your system with cortisol 
instead. You can set it to wake yourself up over the 
course of 15, 20, 30, 45, 60 or 90 minutes.
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New Place in Town

Terminal 21
An Airport for Shopping at the Heart of the City

ณ ท่�อ�ก�ศย�นแห่งก�รช้อปปิ้ง Terminal 21

ขอต้อนรับคุณแม่ทุกท่�นเข้�สู่ท่�อ�ก�ศย�นแห่งก�รช้อปปิ้ง คุณแม่คะ วันนี้เร�มี
สถ�นที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่สำ�หรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องก�รปรับเปลี่ยนลุคให้ดูสดใส 
และทันสมัยม�ฝ�กค่ะ Terminal 21 ท่�อ�ก�ศย�นแห่งน้ีมีสินค้�ให้เลือกซ้ือท้ังของ
คุณแม่ และของฝ�กสำ�หรับคุณพ่อและคุณลูกด้วยค่ะ
 เมื่อคุณแม่ขึ้นม�จ�กรถไฟฟ้�ใต้ดิน MRT เดินต่อม�อีกเพียงนิดเดียวก็ถึงค่ะ 
หรือถ้�ลงจ�กสถ�นีรถไฟฟ้� BTS ก็เดินม�ต�มท�งเชื่อมเข้�ม�ในห้�งได้เลยค่ะ
จะได้ไม่เหนื่อยม�ก ม�เริ่มที่ชั้น G โซน Rome กันเลยค่ะ Shop in Rome แห่งนี้
มีร้�นค้�ให้เลือกช้อปเยอะค่ะ มีน้ำ�พุและท่ีน่ังให้น่ังพักให้ห�ยเหน่ือยก่อนข้ึนช้ันต่อไปด้วย
ต่อกันที่ชั้น M โซน Paris ค่ะ ที่นี่มีก�รตกแต่งเป็นแบบ Avenue Gustav Eiffel 
ในฝร่ังเศส บนถนนแห่งก�รช้อปป้ิงส�ยน้ีจะมีเส�ไฟต้ังอยู่ขอบถนนเหมือนอยู่ฝร่ังเศส
เลยค่ะ ระวังหน่อยนะคะเด๋ียวเดินเพลินๆ แล้วไม่ทันเห็นไปชนเส�ไฟเข้�ให้ ส่วนเส้ือผ้�
ก็มีให้เลือกเยอะหล�กหล�สไตล์สมกับที่เป็นเมืองแห่งแฟชั่น คุณแม่ที่กำ�ลังมองห�
ชุดสวยใส่ไปง�นกล�งคืนมีให้เลือกท่ีน่ีค่ะ คุณแม่ส�ม�รถเลือกซ้ือเส้ือผ้�กลับไปให้ลูกได้ด้วย 
แต่ต้องกะให้ลูกโตอีกหน่อยนะคะจะได้ใส่ได้ บริเวณกล�งโซนจะเป็นท�งเช่ือมลงจ�กสถ�นี
รถไฟฟ้� BTS ที่คุณเข้�ม�จะเห็นว่�มีของกระจุกกระจิก น่�รักๆ ม�กม�ย ทั้งตุ๊กต�
ธรรมด�ๆ และตุ๊กต�ท่ีมีเสียงดนตรี พร้อมท้ังมีเคร่ืองสำ�อ�งให้คุณแม่เลือกซ้ือเติมสวย
ปรับลุคหลังคลอดได้ด้วย เลือกซื้อของน่�รักๆ กันเรียบร้อยก็เดินขึ้นชั้นต่อไปเลยค่ะ 
 ชั้น 1 โซน Tokyo โซนนี้ชัดเจนม�กค่ะว่�เป็นญี่ปุ่น เพร�ะบริเวณท�งเดินทั้งชั้นจะ
ประดับไปด้วยโมบ�ยปล�ค�ร์พอันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่�เป็นญี่ปุ่นนั่นเอง แล้วยังมี
โคมไฟแบบญี่ปุ่นประดับไว้ด้วย ภ�พด้�นบนของแต่ละร้�นก็จะมีรูปที่เขียนตัวอักษร
ญี่ปุ่นสีสันสดใสอยู่ทุกๆ ร้�น นอกจ�กนี้ยังมีรูปปั้นแมวตัวโตที่ช�วญี่ปุ่นเชื่อกันว่�
เป็นสัตว์นำ�โชค และรูปปั้นซูโม่ที่ปั้นไว้รอบเส�กล�งท�งเดินก็เป็นจุดสนใจให้นักช้อป
ท้ังหล�ยหยุดถ่�ยรูปกันส่วนเส้ือผ้�ในโซนน้ีจะเป็นแบบหน้�หน�ว อ�จเพร�ะญ่ีปุ่นเป็น
เมืองหน�วจึงมีแฟช่ันฤดูหน�วท่ีประยุกต์ให้เข้�กับอ�ก�ศแบบบ้�นเร�ม�ว�งข�ย มีเส้ือผ้�
ชุดทำ�ง�นของคุณแม่ให้เลือกสวยไปอีกแบบค่ะ ไปลองเลือกลองซ้ือดูนะคะว่�ส�วญ่ีปุ่น
วัยทำ�ง�นเข�แต่งตัวสไตล์ไหนกัน และที่ชั้นนี้เองก็มีคลินิกเสริมคว�มง�มให้คุณแม่ดู
หน้�เด็กลง และคงคว�มอ่อนเย�ว์ อีกร้�นก็เสริมสวยเช่นกันทั้งผมทั้งเล็บครบสูตร 
ชนิดที่กลับไปสวยจนคุณพ่อคุณลูกจำ�กันไม่ได้เลยค่ะ เหนื่อยแล้วก็ทนเดินขึ้น

Welcome to all mothers to the airport of shopping - Terminal 21, today 
we would like to introduce you to the new hanging out place after having 
had a baby, a place that you can shop for baby paraphernalia, clothes 
and other stuff to enhance your new look for this New Year, and you can 
also buy things for your beloved husband and your other children too! 
Don’t forget to reward yourself also for making this possible! 
 When you got get off from the MRT and walk toward the linkage 
from MRT to the Terminal 21, you will find the G Zone and here you are 
– Shop in Rome, here there is a fountain and benches for you to take 
some rest before you move to the upper floor at M Zone which is Paris 
– you will know immediately when you see the Avenue Gustav Eiffel, 
that this place is the street of to shop, enjoy and indulge yourself with in 
beautiful brand names clothes; you can find dresses for all occasions 
here. If you move to the middle of the zone, you will find some nice 
shops to buy amazing things for your child. 
 Let us discover the real Japan at the Tokyo Zone on the 1st floor, 
outstandingly ornamented with Japanese Craft fishes, Japanese 
Lanterns, the pictures of Japanese handwriting and the Big Lucky Cat. 
A Zumo sculpture is located at the middle of this zone. In this area, 
all the new moms will find the real Japanese winter fashion as well 
as a lot of cosmetics surgery shop to implantation you all beauties 
and preserve your youth forever.  On the 2nd floor,  did you see the 
red telephone booth, like the ones you can find in London, here you 
are at London Zone, take some rest and enjoy with the tasty cakes 
and an afternoon tea in British style. Mommies, now it is time to share 
this moment on Facebook and your husband and shared on Facebook 
friends that being a Mom is really exhausting! You can takeShare the 
action with the British soldiers too! In this zone, you can look at things 
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บันไดเล่ือนอีกนิด แวะโซน London ช้ัน 2 ท�นของว่�งรองท้องกันก่อน 
มีท้ังสมูทต้ี เค้ก ช� ก�แฟ หล�กหล�ยก่อนจะมุ่งหน้�สู่ลอนดอน
อย่�งจริงจังด้วยสัญลักษณ์ตู้โทรศัพท์สีแดงท่ีต้ังเด่นเป็นสง่� และ
ตู้ไปรษณีย์สีแดงท่ีต้ังอยู่กล�งเส�รูปแสตมป์ในสมัยต่�งๆ อย่�ลืม
แวะถ่�ยรูปกับ London Bus นะคะ แล้วก็มีทห�รอังกฤษยืนรอให้ไป
ถ่�ยรูปด้วยอีกคน โซนน้ีจัดร้�นเป็นแบบบ้�นในอังกฤษค่ะ เป็นอิฐท่ี
ยังไม่ได้ฉ�บปูน สินค้�ของโซนน้ีเหม�ะท่ีจะซ้ือฝ�กคุณพ่อม�กๆ 
ค่ะคุณแม่ เพร�ะเป็นเสื้อผ้�สไตล์หนุ่มอังกฤษ เท่ๆ ดูดีมีสไตล์ 
เหม�ะกับคุณพ่อบ้�นที่สนใจแฟชั่น ถ้�จะให้ดีชวนไปเลือก
ด้วยกันจะดีกว่�จะได้ไม่ต้องเดินเลือกคนเดียวให้เปลี่ยวหัวใจ
 ไปต่อกันท่ีโซน Istanbul ช้ัน 3 กันเลยค่ะ เลือกซ้ือเคร่ืองประดับ
และของตกแต่งเก๋ๆ ได้ที่ชั้นนี้นะคะ ก�รตกแต่งก็จะเป็นแขกๆ 
สไตล์ตุรกี มีโซนให้นั่งพักคล้�ยนั่งอยู่ในฮ�เร็มเลยค่ะ ตกแต่ง
ด้วยกระเบื้องลวดล�ยอันเป็นเอกลักษณ์ และมีร้�นของขวัญ
น่�รักๆ ให้เลือกจนต�ล�ยเลยทีเดียว โซนนี้ดีทั้งกับคุณแม่
และคุณลูกแน่นอนเพร�ะมีทั้งของตกแต่งบ้�น เครื่องประดับ

to buy for your husband as there are a lot of male 
clothes shops directly imported from UK to sell 
here. 
 The Istanbul Zone is located on the 3rd floor; 
it’s the zone where you can find decorative items 
for your home. Whoever loves a Turkish style, you 
should drop by here as this zone is decorated with 
Harlem Tents and beautiful mosaics. If you want to 
find cute toys for your children, this is the place. And 
for the new moms you can see if an oriental look is 
suitable for you and if you like it, you could buy all the 
necessary accessories in this zone. Are tired or yet? 
If yes, take the 36-meter escalators to move on the 
upper floors, quickly and conveniently. 
 You’ve just arrived at San Francisco Zone on 
the 4th floor; hard to miss with the Golden Gate 
Bridge in front of you. Hungry again? Then this is 
the right place with many choices of food, Japanese 
at AI Japanese Village, cheese cakes and bakery at 
Farm Design; Mexican style? then Sunrise Tacos 
Mexican Grills, Thai food as usual at  Reflection 
Thai Restaurant  and Chinese at the Royal Kitchen 
Chinese Restaurant.
 Terminal 21 is the place that you and your family 
or your loved ones can come together and join the 
many activities found here. It is a family place! 
Children are hungry? Just walk a little bit from this 
zone over to Pier 21 Food Terminal, in this zone 
there are 27 food shops for you to select and find 
your own preferences. 
 Hollywood Zone, the zone for the movie lovers, 
easy to find for as you will see the Giant Oscar 
Awards Statue standing here together with all the 
hit characters from known Hollywood movies. 
 Before going home, stop at Caribbean Zone, 
the underground supermarket to bring fresh food 
ingredients back home, there are also bakery shops, 
bookshops, and banks if you run out of money! You 
can feel the Caribbean atmosphere with sounds 
of waves on the shore. Another modern marvel in 
terminal 21 are the rest rooms that we will let you 
discover by yourself, should the need arise! It is 
all automated with many different programs and 
systems and above all clean and sanitized! 
 Being at Terminal 21 is like taking an around 
the world trip in a few moments! Everything a new 
mother need can be found in one place with minimal 
effort and maximum comfort! 

สำ�หรับคุณแม่ และของเล่นสำ�หรับคุณลูก อ้อ! ลืมบอกอีก
อย่�งค่ะว่�ถ้�ใครไม่อย�กเดินไกลหรือม�เพื่อสิ่งนี้ล่ะก็ คุณแม่
ส�ม�รถเดินขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยนะคะ เพร�ะเข�มีบันไดเลื่อน
สูง 36 เมตร จ�กชั้น G ขึ้นสู่ชั้น 3 ได้เลยเพื่อคว�มสะดวก
และรวดเร็ว จ�กน้ันก็ไปต่อกันท่ีช้ัน 4 ซ่ึงเป็นโซน  San  Francisco 
อันเป็นที่ตั้งของสะพ�นโกลเดนท์เกตจำ�ลองค่ะ และชั้นนี้เอง
ก็จะเป็นชั้นของร้�นอ�ห�ร ทั้งร้�นอ�ห�รญี่ปุ่นอย่�ง AI 
Japanese Village, Farm Design หรือจะเป็นร้�นอ�ห�รเม็กซิกัน
อย่�ง Sunrise Tacos Mexican Grills ร้�นอ�ห�รไทย 
เช่น Reflection Thai Restaurant และร้�นอ�ห�รจีน Royal 
Kitchen Chinese Restaurant จะม�ท�นกับเพื่อนหลังช้อปปิ้ง 
หรือจะม�กันทั้งครอบครัวก็ดีค่ะจะได้ส�นสัมพันธ์ในครอบครัว
ด้วย เดินต่อไปอีกนิดจะเจอร้�นอ�ห�รม�กม�ยให้เลือก เพร�ะ
ที่นี่คือ Pier 21 Food Terminal มีร้�นอ�ห�รชื่อดังในกรุงเทพฯ 
กว่� 27 ร้�นค้�ม�รวมไว้ที่นี่ค่ะ ก�รตกแต่งจะเป็นแบบสไตล์
อังกฤษค่ะ ขึ้นไปอีกนิดห�ภ�พยนตร์สนุกๆ ดูคล�ยเครียด
ท่ีโซน Hollywood คุณแม่จะได้ไปถ่�ยรูปกับร�งวัลออสก�ร์ยักษ์
และตัวละครในภ�พยนตร์สุดฮิตกัน 
 โซนต่อไปเป็นโซนสุดท้�ยก่อนกลับค่ะ โซน Caribbean 
ไปซื้อของกินของใช้เข้�บ้�นที่ซูเปอร์ม�ร์เกตชั้นใต้ดิน และ
มีร้�นต่�งๆ ท้ังร้�นเบเกอร่ี ร้�นหนังสือ และธน�ค�รไว้ให้บริก�ร 
ก�รตกแต่งเป็นแบบจำ�ลองบรรย�ก�ศของทะเลแคริบเบียน
ที่มีต้นมะพร้�ว และโขดหินจำ�ลอง อีกอย่�งที่จะข�ดไม่ได้
สำ�หรับที่นี่ค่ะคุณแม่ทั้งหล�ย... ห้องน้ำ� เพร�ะห้องน้ำ�ของที่นี่
มีคว�มพิเศษตรงที่เป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ ที่ล้�งและเป่�
แบบอัตโนมัติได้เพียงแค่กดจ�กปุ่มโปรแกรม และก�รตกแต่ง
ของห้องน้ำ�แต่ละชั้นก็จะเป็นไปต�มโซนซึ่งแตกต่�งกัน
 เรียกได้ว่�วันนี้โลกทั้งโลกม�รวมกันอยู่ที่นี ่ค่ะ สำ�หรับ
ท่�อ�ก�ศย�นแห่งก�รช้อปปิ้งแห่งนี้ที่คุณแม่ส�ม�รถม�เดิน
ห�พร็อบในก�รปรับเปล่ียนตัวเองให้สวยป๊ิงท้ังเส้ือผ้� หน้� ผม 
ม�เปลี่ยนวันหนึ่งวันของคุณให้มีคว�มหม�ยต�มสไตล์คุณแม่
ยุคใหม่กันนะคะ





ที่ม� : http://www.babytrick.com/pregnancy-period-tip/baby-listen-classical-music-effect.html
www.rcpsycht.org/cap/book01_9.php
Source: http://www.babytrick.com/pregnancy-period-tip/baby-listen-classical-music-effect.html
www.rcpsycht.org/cap/book01_9.php
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ก�รพัฒน�ก�รของเด็กน้ันมีคว�มสำ�คัญม�กในทุกๆ ด้�น โดยเฉพ�ะ
สำ�หรับเด็กท่ีอยู่ในครรภ์ม�รด�ไปจนถึงวัยแรกเกิด ในช่วงวัยน้ี
เร�ควรเตรียมคว�มพร้อมในด้�นพัฒน�ก�รให้กับเด็กๆ และ
วิธีที่จะเป็นท�งลัดให้เด็กในวัยนี้พัฒน�ไปได้อย่�งเร็วนั่นคือ… 
ก�รพัฒน�ก�รของเด็กด้วยเสียงเพลง เด็กในครรภ์ม�รด�นั้น
เมื่ออ�ยุได้ 24-26 สัปด�ห์ขึ้นไป ระบบก�รได้ยินของท�รก
ก็จะมีก�รพัฒน�ท่ีม�กข้ึน ในช่วงอ�ยุน้ีเร�จึงควรให้เด็กได้เรียนรู้
เสียงต่�งๆ ที่มีผลต่อพัฒน�ก�รในเด็กค่ะ 
 แต่เร�จะรู้ได้อย่�งไรว่�เสียงมีคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�
ของสมอง เร�ลองม�สังเกตอ�รมณ์รอบตัวเร�ดูสิคะว่� ห�กเกิด
เสียงดังหนวกหู ไม่ว่�จะเป็นเสียงรถยนต์ เสียงก่อสร้�ง เร�จะ
เกิดอ�ก�รหงุดหงิด แต่ในท�งกลับกัน ห�กเร�ได้ไปเท่ียวช�ยทะเล 
เร�ได้ยินเสียงลม เสียงคล่ืน เสียงนกร้อง เร�จะเกิดคว�มรู้สึก
ผ่อนคล�ยสบ�ยใจใช่ไหมคะ  และคว�มรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นี่เอง เด็กในครรภ์จะได้รับผลกระทบโดยตรงจ�กอ�รมณ์ของ
คุณแม่ค่ะ ห�กคุณแม่อ�รมณ์ดี ส�รเอ็นโดรฟินซ่ึงทำ�ให้ร่�งก�ย
มีคว�มสุขก็จะหลั่งออกม� และมีผลกระทบโดยตรงกับเด็ก 
จะทำ�ให้เด็กไม่เครียด นอกจ�กน้ียังช่วยให้เด็กมีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึน
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยค่ะ 
 จ�กก�รทำ�วิจัย ของ Dr. Leon Thurman ช�วสหรัฐอเมริก�
พบว่� ก�รพัฒน�ก�รท�งเสียงเพลงที่มีผลต่อเด็กท�รกใน
ครรภ์นั้น จะเกิดขึ้นถ้�คุณแม่ที่ตั ้งครรภ์ฟังเพลงสม่ำ�เสมอ 
เมื่อคลอดออกม�เด็กจะมีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ยและไอคิว
ที่สูงกว่�เด็กท�รกที่ไม่ได้ฟังเพลง แต่ในก�รวิจัยนี้ไม่ได้บอกว่�
ต้องเป็นเพียงเพลงคล�สสิกเท่�น้ันหรือเปล่�เด็กถึงจะมีก�รพัฒน�
ก�รท่ีดี แต่ระบุไว้ว่� เสียงท่ีมีผลต่อก�รพัฒน�ของเด็กคือเสียง
ที่มีท่วงทำ�นองเบ�ๆ เย็นๆ สบ�ยๆ
 เด็กตั้งแต่ช่วงอ�ยุครรภ์ 5 เดือนเป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่
อวัยวะของร่�งก�ยมีก�รพัฒน�ก�รที่สมบูรณ์ขึ้น คุณแม่ควร
ที่จะห�เพลงบรรเลงม�ให้ลูกน้อยฟังได้แล้วค่ะสำ�หรับเวล�
ที่จะเปิดให้ลูกฟังนั้นควรจะเป็นช่วงเวล�สบ�ยๆ ที่คุณแม่ไม่ได้
ทำ�อะไร หรือให้คุณแม่ลองสังเกตลูกน้อยดูว่�ลูกต่ืนอยู่พร้อมท่ีจะ
ฟังดนตรีหรือไม่ โดยสังเกตได้จ�กอ�ก�รด้ินในท้องค่ะ ห�กลูกด้ิน
อยู่ก็แสดงว่�ไม่ได้หลับ และลองเปิดเพลงให้ลูกน้อยฟังสัก 
10-15 น�ทีก็ได้ค่ะ ไม่จำ�เป็นต้องเปิดท้ังวัน นอกจ�กน้ีห�กเป็น
เพลงที่ฟังสบ�ยทั้งคุณแม่และลูกจะผ่อนคล�ย แต่ห�กเปิด
เพลงท่ีมีจังหวะเร็วข้ึน เด็กจะด้ินแรง เพร�ะฉะน้ันจึงสรุปได้ว่� 
คลื่นเสียงนั้นส่งโดยตรงไปยังเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้ค่ะ
 แต่มีข้อควรระวังอย่�งหน่ึงค่ะ ห�กคุณแม่ต้ังครรภ์ท่ีไม่ชอบ
ฟังดนตรีคล�สสิก และรู้สึกอึดอัดไม่คุ้นเคย ก็ไม่ควรจะฝืนฟัง
นะคะ เพร�ะจะมีผลต่ออ�รมณ์ของคุณแม่ ห�กเป็นเช่นนั้น
คุณแม่ส�ม�รถห�เพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสบ�ย และอ�รมณ์ดีม�
ฟังแทนได้นะคะ เพร�ะจะเป็นผลดีต่อลูกม�กกว่�ที่คุณแม่
จะทนฝืนฟังเพลงที่ทำ�ให้คุณแม่รู้สึกอึดอัดค่ะ

Born with music
พัฒนาการของเด็กในครรภ์ผ่านดนตรี เพลงช่วยพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด

There are many short-cut ways for children’s 
development; music is one of those ways for the 
children’s development. A child in a mother’s 
womb during 24-26 weeks, hearing system of the 
baby will be developed more. Hence during this 
age, we should let the baby learn with various 
sounds.
 Different sounds will effect to the different 
moods of the baby; loud noise, pressing the car 
horn, construction sound will make the mother 
being irritated. On the other hands, the sound of the 
blowing wind, bird singing can make the mother 
to be relaxed. All feeling from the mother can be 
transferred to her baby directly. If the mother is in 
the good mood, her body will flow Endorphin and 
this will effect to her baby directly and will make 
the baby is in the good mood eat it out as well. 
 Dr. Leon Thurman, US researcher remarked 
in his research about the pregnant mother who 
listens to the music while she is pregnant, when 
she labors her baby, her baby will have a higher IQ 
as well as the physical development will be better 
than other children whose mothers did not listen 
to the music. There is no information confirmed 
in this research that the music must be only the 
classical music. But in this research indicated 
the easy listening and soft music will make good 
effects to the baby.   
 During the 5th month pregnant, it is the period 
that organs of the baby is developed to be more 
completed, thus the mother should turn on some 
music for her baby. Finding the music, which can 
make both mother and the baby to be happy, only 
10 -15 minutes/ day will be fine, you do not need 
to turn on the whole day. The baby will respond by 
shaking in the mother’s stomach as sound wave 
can be sent to the baby directly.  
 Caution! If any pregnant mother is not fond 
of classical music and feel frustrated to listen to 
them, you should not force yourself to listen to 
them as it will have a bad affect to you. Select any 
types of music that make you are in the good mood 
to listen instead. So this will send the good effect to 
your baby also. 

Music can help for Child Development 
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Music is my life
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TSL: ในฐานะที่คุณเยลหลีเป็นผู้หญิงยุคใหม่และเป็น 
Working woman ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว 
มีวิธีในการดูแลตัวเองและครอบครัวยังไงคะ 
เยลหลี: จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ทำ�ง�นค่ะ เป็นคุณแม่เต็มเวล�เลย 
เพร�ะก่อนหน้�นั้นทั้งเยลหลีและวิลลี่มีปัญห�เรื่องมีลูกย�ก 
พอเร�มีลูก เยลหลีกับวิลลี่ตกลงกันเลยว่� เยลหลีจะเลี้ยงลูก
อย่�งเดียวไม่ทำ�ง�น เพร�ะกว่�จะมีน้องวิน เยลหลีทำ� IVF 
(หรือ ก�รทำ�เด็กหลอดแก้ว คือก�รทำ�ปฏิสนธิภ�ยนอกร่�งก�ย 
โดยก�รนำ�ไข่และอสุจิม�ผสมกันภ�ยนอกร่�งก�ยจนเจริญเป็น
ตัวอ่อนแล้วจึงย้�ยกลับเข้�สู่โพรงมดลูก) ม�กกว่� 20 คร้ัง 
ซ่ึงมันเจ็บปวดท้ังร่�งก�ยและจิตใจ เพร�ะฉะน้ันพอมีลูก เยลหลี
เลยอย�กใช้ทุกช่วงเวล�ในก�รดูแลเข� 
 ก�รเป็นแม่คนเป็นง�นหนัก คุณดูถูกคนเป็นแม่ไม่ได้เลยนะคะ 
ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีคว�มสุขค่ะ เยลหลีอ�ยุ 42 แล้วเลี้ยงลูกจึง
เป็นง�นหนักและต้องก�รผู้ช่วยในก�รช่วยง�นเล็กๆ น้อยๆ ตอนน้ี
ล้�งขวดนมจนมือเปื่อย เพร�ะฉะนั้นง�นตรงนี้ต้องมีคนช่วย 
ช่วงน้ีลูกช�ยฟันกำ�ลังจะข้ึน เข�ปวดกร�มและร้องบ่อย เม่ือคืน
เข�ต่ืนตีสอง แล้วกว่�จะนอนตอนตีส่ี ก็จะมีคนผลัดเวรกับเยลหลี
ม�ดูน้องวินแทนให้ เยลหลีต้องไปบีบน้ำ�นมเก็บไว้ให้เข� ตอนน้ี
เร่ืองคิดกลับไปทำ�ง�นยังไม่มีในหัว จนกว่�ลูกช�ยจะอ�ยุ 1 ขวบ 
เร�ยังอย�กป้อนนมลูก และให้เข�ดูดนมจ�กอกเร�ไปจนกว่�
น้ำ�นมจะหมด ช่วงเวล�แบบนี้อย�กทำ�หน้�ที่ของแม่ให้ดีที่สุด 
 วิลลี่เป็นทั้งพ่อและส�มีที่ดี เข�จะช่วยทุกอย่�งเท่�ที่ทำ�ได้
เวล�ท่ีเข�ว่�ง เข�เปล่ียนผ้�อ้อมได้ อ�บน้ำ�ให้ลูกได้ และกล่อม
ลูกนอนได้ด้วย ในช่วงที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนม ตอนนี้ยังไม่คิดถึง
ก�รลดน้ำ�หนัก เพร�ะถ้�แม่เครียดจะมีผลกระทบกับก�รมีน้ำ�นม
ไปเลี้ยงลูก ตอนนี้คว�มสำ�คัญของลูกม�เป็นอันดับหนึ่ง 
 สำ�หรับเยลหลี เยลหลีจะทำ�ทุกอย่�งเพื่อลูก กินทุกอย่�ง
ที่ทำ�ให้มีน้ำ�นมเลี้ยงลูก แต่เยลหลีไม่ใช่คนชอบท�นผักเท่�ไหร่ 
ก็อนุญ�ตให้ตัวเองกินแป้งได้บ้�งในบ�งคร้ัง เพร�ะยังกินพ�สต้� 
และสป�เก็ตตี้ พวกค�ร์โบรไฮเดรตจะช่วยในก�รสร้�งสมดุล
ให้กับร่�งก�ย รวมท้ังทำ�ให้หน้�ต�แจ่มใส และบำ�รุงสมอง แต่ยังไง
เยลหลีก็มีวินัยที่จะไม่รับประท�นอะไรหลัง 6 โมงเย็นนะคะ
TSL: คุณเยลหลีรู้จักสเตมเซลล์และประโยชน์ของมัน
มานานเท่าไหร่แล้วคะ?
เยลหลี:  รู้จักน�นแล้วนะคะ ต้ังแต่สมัยยังอยู่ท่ีเมืองนอก เพ่ือนๆ
และญ�ติ ซึ่งเป็นคนรอบตัวเยลหลีรู้จักเรื่องนี้กันเกือบทุกคน 
ญ�ติของวิลลี่ที่เป็นหมอก็แนะนำ�ให้ทำ� และยังบอกว่�ให้เก็บ
สเตมเซลล์จ�กเลือดในรกและส�ยสะดือของเด็กตั้งแต่ลูกเกิด
ใหม่ๆ ตัวเยลหลีเองก็ทำ�วิจัยเรื่องสเตมเซลล์เอง ทำ�โพลเอง
เพื่อสำ�รวจจ�กคนรู้จัก และเพื่อนๆรอบข้�งต่�งก็บอกว่�  
“เรื่องร�วของสเตมเซลล์มันเป็นวิทย�ก�รในยุคใหม่ สำ�หรับ
เร�สองคนแล้ว เมื่อมีลูกก็อย�กทำ�ทุกอย่�งที่เป็นประโยชน์
เพ่ือลูกของเร� เพร�ะปัจจุบันน้ีมีโรคม�กม�ยท่ีเร�ไม่รู้จัก ดังน้ัน
ก�รเก็บสเตมเซลล์ของลูกเอ�ไว้ จึงเป็นวิธีที่ฉล�ดที่จะใช้เป็น
อีกหนึ่งท�งเลือกในก�รรักษ�เข�ได้ 

Interview with
Geradine (Ricondell) McIntosh
บทสัมภ�ษณ์ คุณเยอร�ดีน (ริคอนเดล) แมคอินทอช

TSL: As modern, working woman who turns into a full-time mother, how do you look 
after yourself and your family?  
Gelly: Actually, I have stopped working since the baby came and have become a full-time 
mother. Willy and me had difficulties in conceiving and I have had IVF (In Vitro Fertilization) 
procedures for more than 20 times, and that caused a lot of inconvenience both physically and 
psychologically, so we both decided that when a baby would finally come I would devote myself 
into looking after him/her and spending every moment together!  That is why I now am a full 
time mother looking after Win (Gelly’s son’s name) and not working! 
 Being a mother is a full time job, it is exhausting but I am happy. I am 42 years old already, 
so I need some assistance to help me with the small stuff such as cleaning the milk bottles, 
take a night shift when I need to pump milk for my son, for example. Right now, my son is 
teething, and it is painful, keeping him awake at night and in need of my constant presence; 
this is why I need to be up with him to lessen his pain. I will not return to work until my son 
turns one, and I have the intention to breast feed him until I run out of milk. I want to do my best 
as a mother. 
 Luckily, my husband, Willy is a good supporter; he can do almost everything including 
changing diapers, running a bath for the child and putting him to sleep. At present, I have not 
thought about weight loss as it may affect breast feeding. My son is my priority at this moment. 
 For me, I will do everything for my son; I eat everything that will increase milk production 
so there is enough milk for him. I am not particularly a vegetable person, so I allow myself to 
have pasta and spaghetti sometimes; I feel that carbohydrates give balance to my body and 
make my face fresh in the morning as well as providing fuel for my brain. But, I won’t eat 
anything after 6 P.M.
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 “ก�รเก็บสเตมเซลล์ คือ สิ่งที่เร�ทำ�เพื่อครอบครัว มันคือก�รลงทุนระยะย�วสำ�หรับลูกช�ยของเร� 
เหมือนกับก�รเก็บเงินไว้ในธน�ค�รให้เข�”

 “Collecting stem cells is something we both decided to have done 
for our family, it’s a long-term investment for our son’s wellbeing no 

different than opening a savings account in a bank for him.”

TSL: คุณเยลหลีรู้จักกับไทย สเตมไลฟ์ได้ยังไง 
แล้วมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทมากน้อยแค่ไหนคะ?
เยลหลี: เพื่อนของเยลหลีที่เคยใช้บริก�รของไทย สเตมไลฟ์
ม�ก่อน เข�เล่�ถึงเรื่องร�วของบริษัทว่�เข�ประทับใจกับ
ก�รบริก�รรวมท้ังประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของบริษัทยังไงบ้�ง
เพื่อนๆบอกว่�ท�งไทย สเตมไลฟ์มีก�รบริก�รหลังก�รข�ยที่ดี
และต่อเนื่อง คงจะต้องบอกว่�ปัจจัยสำ�คัญในก�รที่เยลหลีกับ
วิลลี่ตัดสินใจที่จะใช้บริก�รในก�รเก็บสเตมเซลล์ให้กับน้องวิน 
ม�จ�กก�รบอก “ป�กต่อป�ก” ไม่มีเพื่อนคนไหนของเยลหลี
พูดถึงบริษัทในท�งลบเลยนะคะ ทุกคนแฮปปี้กับก�รบริก�ร
ของบริษัทค่ะ เพร�ะถ้�เยลหลีได้ยินเรื่องในท�งลบแม้แต่เพียง
เรื่องเดียวก็จะไม่ยอมใช้บริก�รแน่ๆค่ะ 
 สำ�หรับเยลหลี ก�รเก็บสเตมเซลล์ให้ลูก คือ สิ่งที่ทำ�เพื่อ
ครอบครัวของเร� มันเป็นก�รลงทุนระยะย�วสำ�หรับลูกช�ยเร�ค่ะ 
เหมือนกับก�รเก็บสะสมเงินในธน�ค�รไว้ให้เข� เยลหลีว่�
ถ้�เป็นก�รลงทุนเพื่อสุขภ�พแล้วมันเป็นท�งเลือกที่ฉล�ดค่ะ 
บ�งคนว่�มันเสี่ยงแต่เยลหลีคิดว่�เป็นก�รทำ�เพื่อลูกนะคะ 
ในอน�คตอ�จจะมีโรคร้�ยๆเกิดกับลูกเร� แต่เร�มีสเตมเซลล์
ของเข�ที่จะใช้เพื่อช่วยในก�รรักษ�อย่�งทันท่วงที อะไรที่เป็น
สิ่งที่ดีสุดสำ�หรับเข� เยลหลีก็จะทำ�ทุกอย่�งค่ะ 

TSL: ชีวิตเปลี่ยนไปมั้ยคะ หลังจากที่มีลูก?
เยลหลี: ทุกสิ่งในชีวิตเปลี่ยนไปหมดค่ะ หลังจ�กที่มีลูก ก่อนแต่งง�น เร�สองคน
ทั้งเยลหลีและวิลลี่ เดินท�งร่วมกันไปหล�ยประเทศ ทำ�อะไรเสี่ยงๆร่วมกันก็เยอะ 
ทั้งโดดร่ม ปีนเข� โดดบันจี้จัมพ์ อะไรที่ท้�ท�ยก็ทำ�ม�หมดแล้ว จนกระทั่งตัดสินใจ
ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและแต่งง�นกัน ปัญห�ที่ต�มม�คือ ก�รมีลูกย�ก เยลหลีทำ� IVF 
ไปม�กกว่� 20 คร้ัง เสียลูกแฝดจ�กก�รทำ� IVF ไปแล้วหน่ึงคร้ัง และไม่ติดอีกหล�ยคร้ัง
เพร�ะมดลูกอ่อนแอ น้องวินถือว่�เป็นลูกคนที่ส�มของเยลหลีกับวิลลี่ เพร�ะฉะนั้น
เยลหลีหยุดง�นทั้งหมด เพื่อทำ�หน้�ที่แม่อย่�งเดียว วิลลี่กับเยลหลีแยกหน้�ที่กัน
ชัดเจนค่ะ 
TSL: วางแผนอนาคตไว้ให้ลูกยังไงบ้างคะ?
เยลหลี: ก�รเก็บสเตมเซลล์จ�กเลือดในรกและส�ยสะดือต้ังแต่น้องวินเกิดเป็นก�รว�งแผน
ระยะย�วท่ีเร�ว�งไว้ให้เข�ค่ะ ในท�งก�รแพทย์ ก�รเก็บสเตมเซลล์เป็นส่ิงท่ีดี เสมือนกับ
เร�ทำ�ประกันชีวิตให้เข�นะคะ สำ�หรับเร่ืองอ่ืนๆ เยลหลีขอเป็นเพียงคนนำ�ท�งให้ชีวิต
เข�เดินไปในทิศท�งท่ีถูกต้อง และให้เข�เลือกท�งเดินชีวิตของเข�เองอย่�งท่ีเข�ต้องก�ร 
เยลหลีจะไม่ไปบงก�รชีวิตของเข� แค่เป็นคนดูแลอยู่ห่�งๆ และอยู่ข้�งๆเวล�ที่เข�
ต้องก�รเร�
คุณเยลหลีสรุปเก่ียวกับชีวิตคู่เอ�ไว้ว่� “เยลหลีเช่ือว่� ถ้�เร�จะรักใครสักคน เร�ควร
แสดงตัวตนที่แท้จริงให้กันและกันเห็นตั้งแต่ที่รู้จักกันแรกๆ ให้ยอมรับกันและกัน
ในสิ่งที่เข�หรือเร�เป็น ชีวิตมันคืออุปสรรคที่ต้องฝ่�ฟันไปด้วยกัน จึงจำ�เป็นที่ต้องมี
คว�มรักและคว�มเกรงใจในกันและกัน ฝ่�ฟันปัญห�ต่�งๆ ร่วมกันโดยไม่ยอมแพ้
ง่�ยๆค่ะ”

TSL: How long have you known about stem cells and 
their advantages?
Gelly:  I had heard about stem cells when I was living 
abroad, my friends, my relatives and people around 
me including Willy’s cousin who is a doctor advised 
us to collect cord blood at birth. I searched for more 
information about stem cells in the internet and 
asked other people with experience. “Stem cells 
are part of new technologies being developed and to 
participate our child needs to have them collected; 
we would do anything that might be of benefit for our 
child. At present there are many diseases, unknown 
to us, so collecting his own cord blood stem cells 
may give him a survival benefit or advantage when it 
comes to different treatments!.”

TSL: How do you know THAI StemLife, and what made you feel 
confident in this company?
Gelly: I think “word of mouth” from my friends, my cousins, the people 
that I knew; people that have used the services of THAI StemLife told us 
good stuff about them. No one had anything negative about the them. So, 
it was easy to decide too keep win’s cord blood stem cells there! 
 Collecting stem cells is something we both decided to have done 
for our family, it’s a long-term investment for our son’s wellbeing no 
different than opening a savings account in a bank for him. we would do 
anything that might be of benefit for our child. At present there are many 
diseases, unknown to us, so collecting his own cord blood stem cells 
may give him a survival benefit or advantage when it comes to different 
treatments!
TSL: Has your life changed a lot after the baby?
Gelly: Everything in my life has changed after I had my son. Previously, 
while we were not yet married, we both travelled a lot in many countries. 
We did many risky and challenging things such as parachuting, bungee 
jumping, climbing high mountains, and so on. That was until we made 
the decision to spend our lives together. Our issue after the marriage 
was getting pregnant; I needed to do IVF more than 20 times. I lost twin 
babies at the first pregnancy and Win was my third one. Therefore, when 
I had him, I stopped working and became a full-time mother, spending 
every moment with him in the time that he still needs me to be his mom 
with him. I and my husband separate our duties clearly. 
TSL: What do you plan for your son’s future?
Gelly: Collecting stem cells from umbilical cord blood at Win’s delivery 
is part of a long-term plan for him. Medically, collecting stem cells from 
umbilical cord blood is as good as a life insurance for him, or even better. 
Otherwise, I plan to be only a guide for him so that he can go in the 
right direction; I will let him choose his own path when the time comes, 
towards whatever he wants to do. I will not command him to do anything 
in my own way, just be beside him whenever he wants me to be. 
Gelly concluded about how to handle the married life: “I do believe in 
love, and if you love someone for real, you should show the real you to 
each other since the first time you know each other. Accept whatever 
you both are. Life is difficult and with many obstacles and needs two 
persons to go through all problems together, love, respect, and don’t 
give up easily.”

Interview with VIP customer(s)
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MARCH
เกิดแผ่นดินไหวขน�ด 8.9 ริกเตอร์ท�งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น 
ห่�งกรุงโตเกียวร�ว 400 กิโลเมตร จ�กนั้นเกิดคลื่นยักษ์สึน�มิสูง 10 เมตร
กระหน่ำ�สู่ช�ยฝั่งเมื่อวันที่ 11 มีน�คม พ.ศ. 2554 ซ้ำ�ร้�ยคลังน้ำ�มันเมืองชิบะ
เกิดระเบิด และเกิดก�รรั่วไหลของกัมมันตภ�พรังสีของโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ 
จ�กก�รระเบิดของเต�ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(ขอบคุณภ�พจ�ก http://takato.exteen.com)
An 8.9 Richter earthquake hit the Northeast of Japan, 400 
kilometers away from Tokyo causing a 10 meters tsunami wave 
at the shores of Sendai on March 11, 2011. A huge catastrophe 
ensued with thousands of fatalities and nuclear reactor damages 
at nearby plants.
(Thanks for the images of  http://takato.exteen.com)

JANUARY
วันที่ 30 มกร�คม พ.ศ. 2554 หลวงต�มห�บัว ญ�ณสัมปันโน ได้มรณภ�พ
อย่�งสงบด้วยอ�ยุรวม 97 ปี 5 เดือน 18 วัน 
(ขอบคุณภ�พจ�ก http://bb-yanasumno.blogspot.com) 
January 30, 2011: LuangTa MahaBua Yannasampanno passed 
away with peace when he was 97 years, 5 month and 18 days. 
(Thanks for http://bb-yanasumno.blogspot.com)

News & Activities

ในรอบ 365 วันที่ผ่�นม�มีเรื่องร�วม�กม�ยหล�ยเรื่องเกิดขึ้นในโลกใบนี้ แต่เร�ได้คัดเฉพ�ะเรื่องร�ว
ที่น่�สนใจที่เกิดขึ้น และพวกเร�ควรจดบันทึกไว้ในหน้�ประวัติศ�สตร์ม�แบ่งปันกันครับ เร�ม�ดูกันเลย

ดีกว่�ว่�ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่�นม�นี้ มีเรื่องร�วใดที่น่�สนใจกันบ้�ง

In the circle of

365
days,

In the past of 365 days of 2011, many events happened in our world; 
we selected to share with you some the most interesting stories 

that we feel should be recorded in history. 
Let us see what we have to show!

APRIL
เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน พ.ศ. 2554 ทั่วโลกต่�งรอคอยพิธีเสกสมรสครั้งใหญ่
ในหน้�ประวัติศ�สตร์ของอังกฤษ ระหว่�งเจ้�ช�ยวิลเลี่ยม องค์รัชท�ย�ทลำ�ดับ
ที่สองของร�ชวงศ์อังกฤษ กับพระคู่หมั้น เคท มิดเดิลตัน 
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.kapook.com) 
In April 2011, the Historical Wedding between Prince William, 
the second Heir of UK Dynasty, and his fiancée, Kate Middleton 
took place!
(Thanks the images from  www.kapook.com ) 



23

OCTOBER
พระร�ชพิธีอภิเษกสมรส กษัตริย์จิกมี หรือ สมเด็จพระร�ช�ธิบดีจิกมี เคเซอร์ 
นัมเกล วังชุก แห่งร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น กับบุตรส�วนักบินใหญ่ เจตซุน เปม� 
ซึ่งพระร�ชพิธีดังกล่�วก็เป็นไปอย่�งชื่นมื่นเมื่อวันที่ 13 ตุล�คม พ.ศ. 2554
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.kapook.com)
The Great Royal Wedding between King Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck of Bhutan and Miss Jetsun Pema, daughter of a pilot, 
on March 13, 2011 to the immense joy of the small Kingdom of 
Bhutan. (Thanks the images of www.kapook.com) 

JULY
สมเด็จพระเจ้�ภคินีเธอ เจ้�ฟ้�เพชรรัตนร�ชสุด� สิริโสภ�พัณณวดี สิ้นพระชนม์
ด้วยพระอ�ก�รติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎ�คม พ.ศ. 2554 
เวล� 16.37 น�ฬิก� ณ ตึก 84 ปี โรงพย�บ�ลศิริร�ช สิริพระชันษ� 85 พรรษ�
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.kapook.com) 
Her Royal Highness Princess Phetcharatana Sirisopha 
Phannawadee passed away on July 27, 2011 at 16:37 P.M. at 84 
Years Building, Siriraj Hospital, aged 85 years old
(Thanks for the images of  www.kapook.com) 

JUNE
“ยูเนสโก” ข้ึนทะเบียนวัดโพธ์ิเพ่ือเป็นมรดกท�งคว�มทรงจำ�แห่งโลกในระดับน�น�ช�ติ 
(ขอบคุณภ�พจ�ก http://bookyui.multiply.com)
UNESCO had registered Wat Pho of Thailand on the World 
Heritage List. 
(Thanks for the images of http://bookyui.multiply.com)

MAY
วันที่ 2 พฤษภ�คม พ.ศ. 2554 บ�รัค โอบ�ม� ประธ�น�ธิบดีของสหรัฐอเมริก� 
ออกม�แถลงยืนยันผ่�นท�งโทรทัศน์ว่� อุซ�มะฮ์ บิน ล�ดิน ได้เสียชีวิตลงแล้วจ�ก
ปฏิบัติก�รท�งทห�รของสหรัฐอเมริก�
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.kingdomplaza.com) 
May 2, 2011, Barak Obama, The President of the United States 
of America confirmed the death of Usama Bin Ladin from 
the operation of US Army.
(Thanks for the images from  www.kingdomplaza.com)

สตีเฟน พอล “สตีฟ” จอบส์  ประธ�นกรรมก�รบริห�รของแอปเปิล เสียชีวิตใน
วันที่ 5 ตุล�คม พ.ศ. 2554 หลังจ�กที่แอปเปิลประก�ศเปิดตัว ไอโฟน 4 เอส 
ได้เพียงแค่วันเดียว
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.glassdoor.com)
Steven Paul “Steve” Jobs, the CEO of Apple Inc. passed away on 
October 5, 2011 after one day after Apple announced the launch 
of the new iPhone 4s.
(Thanks the images of http://www.glassdoor.com)

กัดด�ฟีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุล�คม พ.ศ. 2554 หลังจ�กถูกประช�ชน
ลิเบียลุกฮือต่อต้�นตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2554
(ขอบคุณภ�พจ�ก http://news.mthai.com)
Gen. Gaddafi was captured and killed on October 20th, 2011, in 
the Libyan revolution since February, 2011.
(Thanks the images from http://news.mthai.com)
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DECEMBER

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เสด็จออก ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมห�ปร�ส�ท 
พระบรมมห�ร�ชวัง ในก�รเสด็จออกมห�สม�คม ทรงรับก�รถว�ยพระพรชัยมงคล
เนื่องในก�รพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 7 รอบ 
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej appeared from the balcony 
of The Jakkri Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace to 
receive blessings from the government and private sectors, 
the Army and all Thais on the auspicious occasion of his 7th 
Cycle Anniversary Birthday on Dec 5, 2011. 

NOVEMBER
น้ำ�จ�กเข่ือนภูมิพลซ่ึงปล่อยลงม�เม่ือเดือนตุล�คม ได้เข้�ม�ท่วมขังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
เป็นที่เรียบร้อย ประช�ชนนับแสนครัวเรือนต้องกล�ยเป็นผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม 
(ขอบคุณภ�พจ�ก www.kapook.com, www.isnhotnews.com)
Water from Bhumibol Dam, released after it reached 
overwhelming levels. Consequently, it caused a great flood
 in many areas of Bangkok and suburbs. There were more than 
100,000 households affected with great loss of property and lives. 
(Thanks the images from www.Kapook.com and http://www.
isnhotnews.com)
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2011
JANUARY

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้ไปร่วมกิจกรรมงาน Samitivej Health Expo 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ Chatrium Hotel

THAI StemLife joined Samitivej Health Expo on January 29, 2011 
at Chatrium Hotel.

News &
Activities

APRIL

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้จัดสัมมนา THAI StemLife Seminar ที่ Samitivej Sukhumvit 
เมื่อวันที่ 30 เมษายนโดยผู้บรรยายในครั้งนี้คือ Dr. Sujit Banyatpiyaphod

THAI StemLife organized a THAI StemLife Seminar at Samitivej Sukhumvit 
on April 30, 2011. The speaker at this Seminar was 
Dr. Sujit Banyatpiyaphod.

MAY

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้ออกรายการ Food & 
Health Gang วันพุธที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา 
ทางช่อง True vision 67 (Gsquare) เทปนี้มีชื่อ
ตอนว่า พันธุกรรมแก้ไขไม่ได้แต่ป้องกันได้โดย
พ.ต.ท.นพ.สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์

THAI StemLife was featured on Food & Health 
Gang TV Program on May 11, 2011 at True 
Vision 67 (Gsquare), “Your Genetics do not 
change but we can change its effects on 
ourselves” by Police Lieutenant Colonel 
Dr. Sujit Banyatpiyapoj.



OCTOBER

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 26 และการประชุม
สามัญ ประจำาปี พ.ศ.2554 ในชื่อโครงการว่า “Umbilical Cord Blood: 
Past-Present-Future” ที่ รร.ดุสิตธานี จ.หัวหิน 
เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

THAI StemLife organized a seminar at the Royal Thai College 
of Obstetricians and Gynecologists’ 26th Academic Conference 
and Annual Meeting of Year 2011, entitled “Umbilical Cord 
Blood: Past-Present-Future” at Dusit Thani Hotel, Hua Hin, 
during October 5-7, 2011

JUNE

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้ไปร่วมกิจกรรมงาน THAI StemLife Seminar 
Gene Testing  ที่ Samitivej Sriracha เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 
โดยมี Dr. Kostas I. Papadopoulos เป็นแกนหลักในงานครั้งนี้

THAI StemLife organized a THAI StemLife Seminar Gene Testing 
activity at Samitivej Sriracha on June 2, 2011. One of the speakers 
was Dr. Kostas I. Papadopoulos on genetics, Diet and Disease.
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JULY

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้ออกรายการ Home Sweet 
Home ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม ทาง
ช่อง5 โดยมีพ.ต.ท.นพ.สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์ร่วม
รายการ

THAI StemLife was featured on Home Sweet 
Home TV Program on Wednesday July 6, 
2011 at Channel 5. The speaker was Police 
Lieutenant Colonel Dr. Sujit Banyatpiyapoj.

SEPTEMBER

ทาง ไทย สเตมไลฟ์ ได้ร่วมงาน Thailand baby & Kids Best Buy 
ครั้งที่ 11 โดยในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจำานวนมาก 
เมื่อวันที่ 8-11 กันยายน ที่ QSNCC, 2 Fl. Zone C  

THAI StemLife participated in the 11th Thailand Baby & Kids 
Best Buy, where lots of interested parents came along during 
September 8-11, 2011 at QSNCC, 2nd Floor, and Zone C.      



Gift Basket
กระเช้าของขวัญ

กระเช้�ของขวัญมีม�กม�ยหล�ยอย่�งให้เลือก ทั้งสิ่งของในกระเช้� และขน�ดของ
กระเช้� ถ้�เร�เลือกที่จะใส่ของในกระเช้�เอง เลือกที่จะจัดเองก็จะส�ม�รถเลือก
สิ่งที่ถูกใจได้ และสื่อถึงคว�มเอ�ใจใส่ต่อของขวัญที่จะมอบให้ผู้รับ ให้ผู้รับได้
ประโยชน์สูงสุด
 ส่ิงของในกระเช้�อ�จเป็นผลไม้ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภ�พ น้ำ�ผลไม้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
หรือจะใส่เป็นหนังสือก็ได้ ถือเป็นกระเช้�อ�ห�รสมองแก่ผู้รับ ส่งเสริมให้รักก�รอ่�น
และได้รับทั้งคว�มรู้คว�มบันเทิงในคร�วเดียว ผู้รับจะได้รับคว�มปร�รถน�ดี และ
ท่ีสำ�คัญจะเลือกอะไรเป็นของขวัญใส่กระเช้�ก็ขอให้คำ�นึงท่ีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะคะ 
ถึงแม้จะเป็นกระเช้�เล็กๆ แต่ให้ด้วยใจ มูลค่�ของสิ่งของก็ไม่สำ�คัญแล้วล่ะค่ะ ถ้�จะ
ให้ดีแถมก�ร์ดไปด้วยอีกใบก็ครบสูตรคว�มปร�รถน�ดีแล้วค่ะ
There are various kinds of gift baskets which you can select for your 
love one. They all are different by the containers and the sizes of each 
basket. It will be nicer if you can choose or select the items to contain 
in the gift basket by yourself as you will know what kinds of things 
that you want to give to your friends and your beloved one. Basically, 
products that usually are put inside the basket will be healthy drink, 
fruit juice, consuming products, books, fruits or even decorated by 
the flowers following the ideas of the giver. Whatever you choose to 
put in the basket, should be useful for the receiver and put them with 
your love straight from your heart, this gift will be more meaningful 
for the receiver and add value to your present by a small hand-made 
card, will be nice.
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Cool & Chic Stuffs Guide

Thai StemLife Magazine

Deliver happiness
through your presents
for all special occasions
เข�ว่�กันว่�คนที่มักจะคิดถึงคนอื่นเสมอ ในช่วงเวล�พิเศษดูเป็นคนอบอุ่นและน่�คบห� เร�จึงอย�กให้ผู้อ่�น
ที่น่�รักทุกคนเป็นคนที่เพื่อนๆและคนที่อยู่ใกล้ชิดอย�กจะคบห�และเป็นคนน่�รักเสมอสำ�หรับทุกคน เล่มนี้เร�มี
ไอเดียในก�รห�ของขวัญที่เหม�ะกับทุกโอก�สม�เป็นของฝ�กให้กับท่�นผู้อ่�นทุกคนนะคะลองม�ดูกันดีมั้ยคะ 
ว่�มีอะไรบ้�ง
The Season greetings had just passed but you can make every day as a special day if you think of 
other people and want to make them happy by buying special gifts for each occasion for them. This 
issue we have some ideas to select the right gift for the right moment for you. Let’s see what ideas 
we bring to share with you. 

Hand-made cards
การ์ดทำามือ

แต่ถ้�ต้องก�รคว�มพิเศษต้องเป็นก�ร์ดที่ทำ�เอง ทำ�จ�กใจ และจ�กหนึ่งสมองสองมือ
ที่ผู้ให้ต้องก�รส่งผ่�นทุกรูปภ�พ ทุกตัวอักษรดีๆ ไปถึงมือผู้รับให้ได้อ่�นแล้วรู้สึกถึง
คว�มพิเศษของมัน คว�มจริงแล้วก�ร์ดเป็นสิ่งที่ส�ม�รถสื่อคว�มหม�ยแทนคำ�พูด
เป็นร้อยเป็นพันคำ�ได้ดีกว่�สำ�หรับคนท่ีไม่ค่อยกล้�แสดงออก หรือแสดงคว�มรู้สึกไม่เก่งพอ
ท่ีจะกล้�พูดอะไรท่ีจะทำ�ให้ตัวเองรู้สึกเขินอ�ย เพียงแค่คุณทำ�ก�ร์ดข้ึนม�หน่ึงใบ ตัดกระด�ษ
แปะรูปที่เป็นคว�มรู้สึกดีๆ ที่มีร่วมกัน และเขียนคำ�อวยพร คำ�พูดแทนคว�มรู้สึกจ�กใจ 
เพียงเท่�นี้ก็คงทำ�ให้ผู้รับซ�บซึ้งได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ต้องดูก�รกระทำ�ที่ผ่�นม�ด้วย
นะคะว่�คุณทำ�ให้คนที่รักประทับใจผ่�นก�รกระทำ�ได้ม�กน้อยแค่ไหน คว�มรู้สึกดีๆ 
ส่งผ่�นถึงกันได้เสมอค่ะ ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ� คำ�พูด แม้กระทั่งคำ�พูดในก�ร์ดก็เถอะ
The special of this gift is the gift that you make from your heart, 
your idea and your hands. You are the person who designs the whole 
things since choosing the pictures, writing the wordings. Receiver 
can feel in every word that you show your love and care. This gift will 
be good for any shy guy who wants to confess to the girl that he loves. 
Send the good feeling to each other via your hand-made card. 



Watches & accessories
นาฬิกา เครื่องประดับ

ก�รให้เคร่ืองประดับส่ือถึงคว�มผูกพันและสัมพันธภ�พ ให้น�ฬิก�แสดงถึงคว�มผูกพัน
ผ่�นก�ลเวล� ถ้�คุณกำ�ลังมองห�ของขวัญที่จะสื่อให้คนที่รักเห็นว่�ผ่�นไปอีกปีแล้ว
สำ�หรับก�รคบห�กันที่ร�บรื่นนั้น ของขวัญประเภทนี้เหม�ะม�กค่ะ เพร�ะนอกจ�ก
จะสวยง�มหยิบม�ใส่ได้ในทุกโอก�สแล้ว ยังจะทำ�ให้คนรับคิดถึงคนให้ได้ตลอดเวล�
อีกด้วย
 ท่ีสำ�คัญในก�รเลือกซ้ือก็น่�จะข้ึนอยู่กับคว�มชอบของผู้รับนะคะ ต้องใช้คว�มช่�งสังเกต
สักเล็กน้อยว่�คนท่ีเร�ต้องก�รจะมอบให้น้ันเข�ช่ืนชอบส่ิงใดเป็นพิเศษ ก�รให้ของขวัญ
พิเศษๆ แบบน้ี ถ้�ให้ในบรรย�ก�ศพิเศษด้วย ก็จะช่วยเพ่ิมก�รจดจำ�นะคะ ผู้รับจะได้
จำ�ขึ้นใจทั้งผู้ให้  ของขวัญ และบรรย�ก�ศสุดประทับใจค่ะ 
Giving watches or accessories will represent binding and friendship, 
watches represents the binding through the timeless. If you are 
looking for a gift that can indicate to your love one even though the 
time passed by year after year, your love and relationship to her/him 
still remain the same. Time cannot do any harm to your relationship 
but it just binds you both to love each other more and more when the 
time passed by.
 Buying accessories for anyone you must be a good observer what 
are the preferences of your receiver, make sure that you buy a gift 
that she/he likes but not you life, so the moment of giving will be 
make both of you to be happy and impressive.
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Cool & Chic Stuffs Guide

 ก�รทำ�ตัวเป็นผู้ให้ทำ�ให้เร�เป็นผู้รับในเวล�เดียวกัน เพร�ะในขณะท่ีเร�ให้คนท่ีรับของจ�กเร�เข�มีคว�มสุข เร�ก็ได้รับคว�มสุข
นั้นสะท้อนกลับม�ห�เร�เสมอ ทำ�ให้วันไหนๆก็เป็นวันพิเศษได้ เพียงแค่คุณมีใจที่อย�กจะทำ�ให้มันพิเศษ สำ�หรับคนที่คุณรัก 
แต่สิ่งหนึ่งที่สำ�คัญที่จะข�ดไม่ได้ก็คือก�รมอบรอยยิ้มหว�นๆ ให้กันในทุกโอก�สและทุกๆ วันนะคะ
 Whenever you start to be a giver, you also are the receiver in the same times, because the happiness 
that the receiver got from your gift will reflect to you as soon as you give.

Nice plants for reducing Global warming
ต้นไม้ลดโลกร้อน

ของขวัญช่วยลดโลกร้อนอย่�งต้นไม้ก็ส�ม�รถนำ�ม�เป็นของขวัญได้ในทุกๆ โอก�ส และยังได้รับคว�มนิยม
ไม่แพ้ของขวัญอื่นๆ ซึ่งก�รให้ต้นไม้สื่อคว�มหม�ยถึงคว�มสัมพันธ์ที่เริ่มผลิดอกงดง�มและเป็นก�รต่อเติม
คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกัน เม่ือต้นไม้ได้รับก�รดูแลจ�กผู้รับ ก็จะทำ�ให้นึกถึงผู้ให้ บ�งคนถึงข้ันย้ิมน้อยย้ิมใหญ่
เมื่อได้ดูแลต้นไม้ต้นนี้เลยทีเดียว
 ต้นไม้ที่นิยมให้เป็นต้นไม้มงคล ส�ม�รถปลูกในกระถ�งเล็กๆ ได้ ส�ม�รถจัดเป็นสวนขน�ดเล็กได้ด้วย 
ส่วนกระถ�งต้นไม้นั้นอ�จจะเป็นกระถ�งเล็กๆ เพ้นท์สีเอง หรือตกแต่งให้สวยง�มอีกเล็กน้อย ผูกโบว์
อีกหน่อยก็กิ๊บเก๋ ส�ม�รถสื่อถึงคว�มตั้งใจของผู้ให้ได้แล้วค่ะ ยิ่งได้ก�ร์ดใบสวยเขียนคำ�อวยพรด้วยแล้ว 
บอกได้คำ�เดียวว่� “เริ่ดค่ะ” 
Recently, one of the gifts that become popular rapidly is “Giving plants to reduce global 
warming” and this gift can be given in any opportunity. Plant or tree represents the 
relationship is gradually grown and bloomed following the taking care of the receiver, 
it shows the good relationship of both sides. Plant needs a good taking care and it 
reminds to the giver anytime that the receiver see it.   
 Plants can be arranged in any forms such as in the nice decoration pot or you may 
arrange the group of small plants in the tray and decorate them with some miniature 
such as small ceramic animals or small artificial bird, etc. 

Dolls
ตุ๊กตา 

ก�รให้ตุ๊กต�เป็นของขวัญเป็นที่นิยมกันไม่น้อยในทุกๆ โอก�ส ทั้งเป็นของขวัญวันเกิด วันปีใหม่ วันรับปริญญ� ฯลฯ ซึ่งก�รให้
ตุ๊กต�นี้สื่อถึงคว�มเป็นคนอบอุ่น อ่อนโยนของผู้ให้ ที่จะอยู่เคียงข้�งผู้รับเสมอในทุกๆ สถ�นก�รณ์
 สำ�หรับตุ๊กต�นี้มีหล�กหล�ยคอลเล็กชั่นให้เลือกเลยค่ะ เพร�ะจะมีออกม�ใหม่เรื่อยๆ อยู่ที่ผู้ให้และผู้รับจะชอบแบบไหน 
แต่ในท่ีน้ีอ�จให้ตุ๊กต�ท่ีผู้ให้ชอบก็ได้เพร�ะเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ให้เอง ให้เธอท่ีได้รับได้นอนกอด และนอนหลับฝันดีในทุกๆ คืน 
ถ้�ให้ตัวใหญ่อ�จเป็นที่จดจำ�ม�กขึ้นก็ได้นะคะ ตัวเล็กก็ส�ม�รถพกพ�ไปไหนม�ไหนได้สะดวก ส�ม�รถเลือกได้ต�มใจชอบค่ะ 
แถมก�ร์ดน่�รักน่�หยิกอีกใบ ก็ส่งคว�มประทับใจสู่เธอที่รักในวันพิเศษๆ ได้อย่�งประทับใจแล้วค่ะ
Giving dolls as present is also popular as well, as this gift can be given in all occasions such as Birthday, 
graduated day, Christmas Day, New Year, Valentine’s Day, etc. As giving doll to receiver usually represent 
the giver to be beside the person who got this gift in every day and every situation.
 Doll can be represented the meaning inside the giver’s heart that she/he wants to be near the giver, 
and whenever the receiver hold or hugs the doll, it will be similar to hug the giver as well. There are many 
collections for dolls to choose to be a gift, depends on what occasion that you want to use it as the gift for 
the special moment. Doll always is able to make the receiver is happy anytime, she/he receives this gift.
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About Privileges

Privileges for the MEMBERS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย สเตมไลฟ์

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้�ยเล่มของนิตยส�รไทย สเตมไลฟ์ 
เพื่อนำ�ไปใช้ทุกครั้งร่วมกับก�รชำ�ระเงิน

ของสินค้�แต่ละร�ยก�ร สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้�นค้�

Rules & Regulations

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

Privileges for each participating shop in Terminal 21 as follows: 

Receive free membership 
valued at THB 100 with 
purchases of THB 500 or more.  
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2711-2227

รับฟรีค่าสมัครสมาชิก 100 บาท 
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2711-2227

Receive 10% discount 
when purchasing any products in the shop.
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2711-3615

รับส่วนลด 10% 
เมื่อซื้อสินค้าภายในร้าน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2711-3615

Receive 2 free toppings
when purchasing a family size ice-cream.
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2108-0801

รับฟรีท็อปปิ้ง 2 หน้า
เมื่อซื้อไอศกรีมขนาดครอบครัว (Family Size) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2108-0801

Receive 10 % discount 
on eyebrow, eye, lips, and nipple cosmetics. 
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 0-2433-0256
 
รับส่วนลด 10% 
สำาหรับการเข้ารับบริการทำาคิ้ว ตา ปาก อกชมพู
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2433-0256
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Receive free membership 
valued at THB 100 with 
purchases of THB 500 or more.  
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2711-2227

รับฟรีค่าสมัครสมาชิก 100 บาท 
เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2711-2227

Receive 10% discount 
when purchasing any products in the shop.
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2711-3615

รับส่วนลด 10% 
เมื่อซื้อสินค้าภายในร้าน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2711-3615

Receive 2 free toppings
when purchasing a family size ice-cream.
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel:  0-2108-0801

รับฟรีท็อปปิ้ง 2 หน้า
เมื่อซื้อไอศกรีมขนาดครอบครัว (Family Size) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2108-0801

Receive 10 % discount 
on eyebrow, eye, lips, and nipple cosmetics. 
From Jan 1 – Dec 31, 2012 
For more details, contact Tel: 0-2433-0256
 
รับส่วนลด 10% 
สำาหรับการเข้ารับบริการทำาคิ้ว ตา ปาก อกชมพู
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 55
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0-2433-0256

Privileges for the MEMBERS of the

สิทธิประโยชน์สำาหรับการเป็นสมาชิกนิตยสารไทย สเตมไลฟ์

กติกาในการใช้สิทธิประโยชน์

ตัดคูปองที่อยู่ท้�ยเล่มของนิตยส�รไทย สเตมไลฟ์ 
เพื่อนำ�ไปใช้ทุกครั้งร่วมกับก�รชำ�ระเงิน

ของสินค้�แต่ละร�ยก�ร สิทธิประโยชน์ของแต่ละร้�นค้�

Rules & Regulations

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

Privileges for each participating shop in Terminal 21 as follows: 
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