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สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๔
ปีีที่ผ่�่ า่ นไป ท่่านสมาชิิกและทัันตแพทย์์ทุกุ ท่่าน คงได้้รับั ความลำำ�บากมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างมาก แบบไม่่เคย
พบเห็็นมาก่่อน ทุุกข์์และลำำ�บากกัันถ้้วนหน้้า ขนาดหนัังสืือ TIME Magazine ยัังพาดหััวว่่า “2020 The Worst Year Ever”
คงจริิงดัังว่่า ไม่่มีีข้้อยกเว้้น ได้้รัับผลกระทบกัันทั่่�วโลก เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ นานา
สวััสดีีปีีใหม่่ 2564 นี้้� ก็ยั็ งั ไม่่มีีใครคาดคะเน หรืือวางใจว่่า เรื่่อ� งร้้าย ๆ คงผ่่านไปได้้ด้ว้ ยดีี โรค COVID-19 นี้้�
เหมืือนจะเริ่่�มมีีวััคซีีนออกมาแล้้ว แต่่ยังั คงมีีปััญหาให้้ความแก้้ไขกัันอีีก จากเดิิมที่่�พวกเราคิิดกัันว่่า 3 เดืือน 6 เดืือน
โรคนี้้�คงจะหายไป แล้้วความจริิงก็็ปรากฏว่่า ผ่่านไปรอบปีี ก็็ยัังไม่่มีีทีีท่่าว่่าจะสงบ
ในวาระดีีขึ้้�นปีีใหม่่ ขออวยพรในเรื่่อ� งสุุขภาพเป็็นหลััก ขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััยจงดลบัันดาล ขอให้้
ท่่านสมาชิิกทุุกท่่านมีีสุุขภาพที่่ดีี มีีภู
� มิู ต้ิ า้ นทานต่่อ COVID-19 และแคล้้วคลาดจากคนไข้้ที่เ�่ ป็็น Carries ออกจากปีีเก่่า
เข้้าสู่่�ปีีใหม่่พบกัับสิ่่�งใหม่่ ๆ สุุขสัันต์์วัันปีีใหม่่ พ.ศ. 2564
ป.ล. ในความเห็็นส่่วนตััว เห็็นว่่าทัันตแพทย์์ถููกสั่่�งสอนมาอย่่างดีีในเรื่่�อง Universal Precaution
ดัังนั้้�นขอให้้ท่่านสมาชิิก เข้้มงวดและระมััดระวัังอย่่างที่่�เป็็นอยู่่�แล้้ว อย่่างน้้อยก็็สามารถป้้องกัันโรคได้้ในระดัับหนึ่่�ง

  

ทพ.ชวลิิต กาญจนโอภาสวงศ์์
  นายกทัันตแพทยสมาคมฯ

บรรณาธิิการ
ชวนคุุย :)
สวััสดีีปีีใหม่่ 2564 ครัับ  ปีีใหม่่นี้้� หวัังว่่า เพื่่�อนๆสมาชิิกทุุกท่่าน จะมีีความสุุข สุขุ ภาพแข็็งแรง ปลอดภััยจากทุุก ๆ
โรค รวมทั้้�งโควิิด-19 นะครัับ  เมื่่�อแลหลัังไปในปีีที่่�ผ่่านมา เราต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตการระบาดของโควิิด-19 ซึ่่�งทำำ�ให้้เราต้้องมีี
การปรัับตััวในหลาย ๆ ด้้าน ซึ่่�งมองในแง่่ดีี ก็เ็ ป็็นการทำำ�ให้้เราเรีียนรู้้� ที่จ�่ ะป้้องกัันตนเองมากขึ้้น�  มีีความเห็็นอกเห็็นใจกััน และ
เข้้าใจความเป็็นไปของชีีวิิตมากขึ้้�น
ในส่่วนของสมาคมเอง เราก็็ได้้พยายามที่่จ� ะทำำ�งานภายใต้้ความกดดัันเหล่่านี้้ ซึ่่
� ง� ก็็พร้้อมจะน้้อมรัับคำำ�ติิ และคำำ�แนะนำำ�
จากสมาชิิก เพื่่อ� นำำ�ไปปรัับปรุุงการทำำ�งานของเรา โดยเพื่่อ� น ๆ สามารถติิดต่อ่ เราเข้้ามาได้้ทุกุ ช่่องทางของสมาคมครัับ ทั้้�ง e-mail,
Facebook และ line
การปรัับตััวอย่่างหนึ่่�งที่่ชั� ดั เจนของสมาคมในปีีที่ผ่�่ า่ นมา คืือการเพิ่่ม� ช่่องทางการเข้้าร่่วมการประชุุมแบบ online ซึ่่ง� เรา
ก็็หวังั ว่่าจะเกิิดประโยชน์์แก่่เพื่่�อน ๆ ทัันตแพทย์์ในระดัับหนึ่่�ง และทางสมาคมเองก็็คาดว่่า รููปแบบของการประชุุมแบบ new
normal นี้้� ก็ยั็ ังคงจะต้้องเกิิดขึ้้�นตลอดปีี 2564 ซึ่่�งเราก็็จะพยายามพััฒนารููปแบบให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้� ขอให้้เพื่่�อน ๆ ทุุกคน ประสบกัับความสำำ�เร็็จในทุุก ๆ ด้้านของชีีวิิตตลอดปีี 2564 ครัับ
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ฉีีดยาชา…...
ไม่่ชา

ปััญหาของ accessory innervation พบได้้ในขากรรไกรล่่าง
มากกว่่าขากรรไกรบน เนื่่อ� งจากมีีเส้้นประสาทมาเกี่่ย� วข้้องหลายเส้้น
แทงทะลุุผ่า่ นกระดููกขากรรไกรโดยเฉพาะทางด้้านลิ้้�นที่่มีี 
� cortical
plate บางโดยส่่วนมากแล้้วจะเป็็นแขนงของ mylohyoid nerve
และ lingual nerve หรืือผ่่านทาง retromolar foramen ซึ่่�งเป็็น
accessory foramen อยู่่�ที่่� retromolar fossa หลัังต่่อฟัันกราม
ล่่างซี่่สุ� ดท้
ุ า้ ย ในบางราย retromolar foramenจะอยู่่�ที่ส่�่ ว่ นล่่างของ
anterior ascending ramusได้้ accessory nerve ที่่�ผ่่านเข้้าสู่่� 
retromolar foramen ได้้แก่่ long buccal nerve, auriculotemporal
nerve และ accessory branches ของ inferior alveolar nerve
เป็็นต้้น จากนั้้น� จะทอดตััวอยู่่�ใน retromolar canal หรืือ temporal
crest canal ซึ่่ง� อยู่่�บริิเวณ body และ ramus ตามลำำ�ดับั และไปเลี้้ย� ง
ฟัันกรามล่่าง
Mylohyoid nerve จะแยกแขนงออกจาก inferior alveolar
nerve ในระดัับเหนืือต่่อ mandibular foramen ประมาณ 5-23
มิิลลิิเมตร และเป็็น motor nerve ซึ่่ง� ไปเลี้้ย� งกล้้ามเนื้้อ� mylohyoid
และ anterior belly of digastric อย่่างไรก็็ตามยัังมีีส่่วนของ sensory
fiber ที่่�รัับความรู้้�สึึกจากฟััน กระดููกขากรรไกรและเนื้้�อเยื่่�ออ่่อนที่่�
เส้้นประสาทไปเลี้้ย� งได้้ ดังั นั้้น� ในการทำำ� mandibular nerve block
จึึงไม่่ได้้สกััด  mylohyoid nerve ด้้วย หากมีี accessory nerve
จาก mylohyoid nerve ผู้้�ป่่วยยัังคงรู้้�สึึกเจ็็บอยู่่� แม้้จะมีีอาการชาที่่�
ริิมฝีีปากและลิ้้�นเต็็มที่่�แล้้วก็็ตาม ซึ่่�งสามารถแก้้ไขได้้โดยการฉีีด 
infiltration บริิเวณด้้านลิ้้น� ในระดัับพื้้�นช่่องปากหรืือ mylohyoid
ridge ได้้ หรืือทำำ� high mandibular nerve block แต่่โดยทั่่�วไป
แล้้วการทำำ� infiltration ที่่�ตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวก็็เพีียงพอ

ตอนจบ

ในรายที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยยัังคงรู้้�สึึกเจ็็บอยู่่� ภายหลัังจากการฉีีดยาชา
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสกััดเส้้นประสาท mylohyoid แล้้ว อาจเป็็นไปได้้ว่่ามีี 
accessory nerve จากเส้้ น ประสาทเส้้ น อื่่� น ผ่่ า นเข้้ า มาทาง
retromolar foramen จึึงควรฉีีดยาชาเพิ่่�มเติิมโดยการทำำ� buccal
infiltration ที่่บ� ริิเวณ retromolar area หรืือทำำ� high mandibular
nerve block (Gow-Gates technique) ซึ่่�งหากทำำ� Gow-Gates
mandibular nerve block แล้้ว ยัังคงมีีความรู้้�สึึกเจ็็บอยู่่�อีีก
แสดงว่่าน่่าจะมีี accessory nerve ที่่เ� ป็็นแขนงของ Upper cervical
plexus การสกััดประสาทเส้้นนี้้ทำ� �ำ ได้้โดยการฉีีด buccal และ lingual
infiltration ตรงบริิเวณฟัันที่่�จะทำำ�หััตถการโดยจะต้้องแทงเข็็ม
ให้้ลึึกถึึงระดัับขอบล่่างของขากรรไกรล่่างและเข็็มควรจะชิิดกัับ
cortical plate โดยเฉพาะทางด้้านลิ้้�นเพื่่�อป้้องกัันภยัันตรายต่่อ
vital structures อื่่�น ๆ ขณะแทงเข็็มสามารถคลำำ�จากนอกปากเจอ
ปลายแหลมของเข็็มได้้ ให้้ใส่่ยาชาเพีียงเล็็กน้้อยและเดิินยาชาช้้า ๆ
เพราะผู้้�ป่่วยจะรู้้�สึึกปวดมากขณะฉีีดยาชา แต่่หลังั จากนั้้�นผู้้�ป่่วยจะ
รู้้�สึึกชาเต็็มที่่�ทำำ�ให้้สามารถทำำ�หััตถการต่่อไปได้้
อีีกกรณีีที่่�พบได้้บ่่อยในการผ่่าฟัันคุุดกรามล่่างซี่่�สุุดท้้าย
คืือ ภายหลัังจากการทำำ� mandibular nerve block และ long buccal
nerve block แล้้ว ผู้้�ป่่วยมีีอาการชาที่่ริ� มิ ฝีีปากและลิ้้น� เต็็มที่่� แต่่ยังั คง
มีีอาการเจ็็บเหงืือกบริิเวณ disto-lingualอยู่่� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถผ่่า
ฟัันคุุดได้้ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากมีีการประสานกัันของ accessory nerve
ที่่�บริิเวณ retromolar (retromolar plexus) สามารถแก้้ไขโดย
การฉีีด  infiltrationบริิเวณ disto-lingualของเหงืือกที่่�ปกคลุุม
ฟัันคุุดอยู่่�

- การแยกเป็็นสองแขนงของเส้้นประสาทอิินเฟอเรีียแอลวิิโอล่่าร์์
(Bifid inferior alveolar nerve)

- การเชื่่อ� มต่่อกัันของเส้้นประสาทจากด้้านตรงกัันข้้าม(Contralateeral nerve anastomoses)

สามารถสัังเกตุุ anatomical variation นี้้� ได้้จากภาพถ่่าย
รัังสีี  panoramic ซึ่่�งการแยกของเส้้นประสาทนี้้�เกิิดขึ้้�นได้้หลาย
ตำำ�แหน่่งตลอดความยาวของเส้้นประสาท  แต่่ตำำ�แหน่่งที่่�ส่่งผลให้้
เกิิดอาการชาไม่่เต็็มที่่�ภายหลัังจากการทำำ�  mandibular nerve
block คืือ ก่่อนที่่� inferior alveolar nerve จะเข้้าสู่่� mandibular
foramen ลัักษณะเช่่นนี้้�กระดููกขากรรไกรล่่างจะมีี  accessory
mandibular foramen และ lingula เพิ่่�มขึ้้�นมา การแก้้ไขปััญหา
อาการชาไม่่เต็็มที่่�ทำ�ำ ได้้โดยการทำำ� High block

จะพบได้้ในการทำำ�หัตั ถการบริิเวณขากรรไกรส่่วนหน้้าโดย
เฉพาะขากรรไกรล่่าง ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากมีีแขนงเล็็ก ๆ ของเส้้นประสาท 
mandibular incisive จากด้้านตรงกัันข้้ามมาร่่วมเลี้้ย� งด้้วย ซึ่่�งแก้้ไข
ได้้โดยการฉีีด intraligament การทำำ� mental nerve block ที่่ด้� า้ น
ตรงกัันข้้าม หรืือ ทำำ� mandibular nerve block ทั้้�งสองข้้าง ขึ้้น� อยู่่�
กัับประเภทของงานหััตถการที่่จ� ะทำำ�อย่่างไรก็็ตามหากได้้การฉีีดยาชา
เพิ่่�มเติิมแล้้วผู้้�ป่่วยยัังคงรู้้�สึึกชาไม่่เต็็มที่่�อยู่่�  ควรคำำ�นึึงถึึงการมีี
accessory innervation และแก้้ไขโดยวิิธีีที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น

- การเกิิดพยาธิิสภาพของฟัันและกระดููกขากรรไกร -

- การอัักเสบและการติิดเชื้้�อของฟััน ในบริิเวณที่่มีี� การอัักเสบ ติิดเชื้้อ�
จะทำำ�ให้้การออกฤทธิ์ข�์ องยาชาลดลง เนื่่อ� งจากเนื้้อ� เยื่่อ� มีีสภาวะเป็็น
กรดมากกว่่าปกติิ โมเลกุุลของยาชาแตกตััวได้้ไม่่ดีี ได้้ตัวั ยาในรููปของ
uncharged form น้้อยกว่่าปกติิ ทำำ�ให้้ปริิมาณของยาชาที่่�ซึึมเข้้
าสู่่�เส้้นประสาทลดน้้อยลง จึึงออกฤทธิ์์�สกััดการนำำ�กระแสประสาท
ของเส้้นประสาทได้้ไม่่เต็็มที่่� ในขณะเดีียวกัันบริิเวณที่่มีี� การอัักเสบ
จะมีีหลอดเลืือดที่่ขย
� ายตััวอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ยาชาซึึมกลัับเข้้าสู่่�
กระแสโลหิิตได้้เร็็วขึ้้�น แม้้ว่่าในบางครั้้�งจะทำำ� nerve block ก็็ตาม
คนไข้้ยังั คงมีีความรู้้�สึึกชาไม่่เต็็มที่่อ� ยู่่� เป็็นเพราะกระบวนการอัักเสบ
ทำำ�ให้้เส้้นประสาทที่่�อยู่่�ในบริิเวณนั้้�นไวต่่อความเจ็็บปวด มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของ resting potential และมีีระดัับ excitability
threshold ที่่�ต่ำ�ำ� ลง เกิิดภาวะ nerve hyperalgesic คืือ มีีอาการ
ปวดมากกว่่าปกติิเมื่่อ� ได้้รับั สิ่่ง� กระตุ้้�นที่่ป� กติิทำ�ำ ให้้เกิิดความเจ็็บปวด
ปััญหานี้้�แก้้ไขโดยการเพิ่่�มปริิมาณของยาชาในบริิเวณที่่ทำ� �หั
ำ ตั ถการ
ให้้มากขึ้้�น
- การอ้้าปากได้้น้อ้ ยลง (trismus) อาจมีีสาเหตุุมาจากการติิดเชื้้�อ
การได้้รัับภยัันตรายบริิเวณใบหน้้าและขากรรไกร พยาธิิสภาพของ
ข้้อต่่อขากรรไกรและอวััยวะใกล้้เคีียง และ myofascial pain เป็็นต้้น
ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในการฉีีดยาชาบริิเวณเพดานปาก และการทำำ�
mandibular nerve block ที่่�จะหา landmark และตำำ�แหน่่ง
การแทงเข็็มที่่ถู� กู ต้้อง ฉะนั้้น� ในคนไข้้ที่อ้�่ า้ ปากได้้น้อ้ ยและจำำ�เป็็นต้้อง
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ทำำ�หััตถการในบริิเวณขากรรไกรล่่างควรฉีีดยาชาด้้วยวิิธีี  AkinosiVazirani closed-mouth mandibular nerve block
- ลัักษณะรููปร่่างขากรรไกรที่่�เปลี่่�ยนไป พบในคนไข้้ที่่�เคยได้้รัับ
ภยัันตรายบริิเวณใบหน้้าและขากรรไกร หรืือคนไข้้ที่่�เคยได้้รัับการ
ผ่่าตััดกระดููกขากรรไกรล่่างเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาการสบฟัันและขากรรไกร
ล่่างยื่่น� ด้้วยวิิธีี Bilateral sagittal split ramus osteotomy เนื่่อ� งจาก
มีีการกรอแต่่งกระดููกบริิเวณ anterior ascending ramus ทำำ�ให้้
ตำำ�แหน่่งของ coronoid notch ที่่เ� ป็็น landmark สำำ�คัญ
ั ในการทำำ� 
mandibular nerve block เปลี่่�ยนแปลงไปได้้
- เลืือดออกในเนื้้�อเยื่่�อหรืือก้้อนเลืือดขััง (Hematoma) เป็็นภาวะ
แทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการฉีีดยาชาด้้วยวิิธีี  mandibular
nerve block และ tuberosity nerve block โดยเกิิดภยัันตราย
ต่่อเส้้นเลืือดจากปลายเข็็มที่่�แทงผ่่าน ทำำ�ให้้ผนัังเส้้นเลืือดฉีีกขาด
มีีเลืือดออกมาขัังอยู่่�ภายในเนื้้�อเยื่่อ� และแข็็งตััว ฉะนั้้�นยาชาที่่ฉีีด
� เข้้า
ไปในบริิเวณนี้้�ถููกทำำ�ให้้เจืือจางลงไปและขณะเดีียวกัันก้้อนเลืือด
ก็็ปิิดกั้้�นการแทรกซึึมของยาชาที่่�จะเข้้าไปใกล้้ตำำ�แหน่่งของเส้้น
ประสาทอีีกด้้วย
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- ปัั ญหาด้้านจิิตวิิทยา ความหวาดวิิตกและความกลััวสามารถส่่งผลต่่อการแปร
ผลการรัับความรู้้�สึึกของผู้้�ป่่วยได้้ แม้้ลักั ษณะอาการแสดงทางคลิินิกิ
จะบ่่งบอกว่่าชาสมบููรณ์์แล้้วก็็ตาม ผู้้�ป่่วยยัังคงบอกว่่าเจ็็บอยู่่�เมื่่�อ
จะทำำ�หััตถการ ฉะนั้้�นการให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยประเภทนี้้�ทัันตแพทย์์
ควรให้้การรัักษาอย่่างนุ่่�มนวลเข้้าใจผู้้�ป่่วยและอธิิบายขั้้�นตอนการ
รัักษาให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับทราบ เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยมีีความมั่่�นใจและพร้้อมที่่�
จะให้้ความร่่วมมืือในการรัักษา หากผู้้�ป่่วยมีีความวิิตกกัังวลและ
กลััวการทำำ�ฟัันอย่่างมากควรให้้การรัักษาโดยการใช้้ยาสงบประสาท
ร่่วมด้้วย  (conscious sedation) หรืือ ภายใต้้การดมยาสลบ
(general anesthesia)
นอกเหนืือจากสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอาการชาไม่่เต็็มที่่�ดัังที่่�
กล่่าวแล้้วข้้างต้้น ควรคำำ�นึึงถึึงการออกฤทธิ์์�ของยาชา คืือเมื่่�อฉีีด
ยาชาเข้้าไปในเนื้้�อเยื่่อ� อ่่อน ยาชาจะแพร่่กระจายออกไปตามระดัับ
ความเข้้มข้้น (concentration gradient) โดยบางส่่วนจะซึึมผ่่าน
เข้้าไปในเส้้นประสาท ในขณะที่่ส่� ว่ นใหญ่่จะถููกดููดซึึมเข้้าไปในเนื้้อ� เยื่่อ�
ของกล้้ามเนื้้�อและไขมััน ถููกทำำ�ให้้เจืือจางลงโดย interstitial fluid
ถููกดููดซึึมกลัับเข้้าไปในกระแสโลหิิตและยาชาที่่มีี� โครงสร้้างบางส่่วน
เป็็น ester group เช่่น articaine จะถููก metabolized โดย enzyme

plasma cholinesterase ขณะที่่�ภายในเส้้นประสาทจะประกอบ
ไปด้้วยเส้้นประสาทเล็็ก ๆ หลายมััด (fascicle)  fascicle ที่่เ� รีียงอยู่่�
ด้้านนอกเรีียกว่่า mantle และ fascicle ที่่�เรีียงอยู่่�ด้้านในใกล้้ศููนย์์
กลางเรีียกว่่า core โดยเส้้นประสาทมััด mantle จะเลี้้ย� งอวััยวะส่่วน
ใกล้้ตัวั (proximal part) เส้้นประสาทมััด core จะเลี้้ย� งอวััยวะส่่วน
ไกลตััว (distal) เมื่่�อยาชาซึึมผ่่านเข้้ามาเส้้นประสาทมััด  mantle
จะได้้รัับยาชาในปริิมาณที่่�มากและเร็็วกว่่าเส้้นประสาทมััด  core
ดัังทฤษฎีี  “Central core theory” คืือเส้้นประสาทที่่�ใหญ่่และ
ประกอบไปด้้วย fascicle ที่่อ� ยู่่�อย่่างหนาแน่่นจะขััดขวางการซึึมผ่่าน
ของยาชาจากผิิวด้้านนอกเข้้าสู่่�จุดศู
ุ นู ย์์กลาง ดัังนั้้น� จึึงเป็็นไปได้้ยากที่่�
จะสามารถสกััดการนำำ�กระแสประสาทของเส้้นประสาททุุกมััดอย่่าง
สมบููรณ์์ แม้้จะฉีีดยาชาในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้องแล้้วก็็ตาม ด้้วยเหตุุนี้้�
จึึงใช้้อธิิบายอาการชาไม่่สมบููรณ์ข์ อง pulp ซึ่่�งภายหลัังจากการฉีีด
ยาชาผู้้�ป่ว่ ยรู้้�สึึกเนื้้อ� เยื่่อ� อ่่อนเช่่น เหงืือก ริิมฝีีปากชาเต็็มที่่� แต่่ฟันั ไม่่ชา
หรืือกรณีีผ่่าฟัันคุุด ผู้้�ป่ว่ ยชาเต็็มที่่� แต่่เมื่่อ� กรอตััดฟัันยัังเจ็็บและเสีียว
ฟัันอยู่่� ซึ่่ง� แก้้ไขโดยการฉีีดยาชาเข้้าไปใน pulp (intrapulpal injection)
เป็็นต้้น

แผนภููมิแิ สดงวิิธีกี ารแก้้ไขอาการชาที่่�ไม่่สมบูู รณ์์
Mandible

Maxilla
Buccal infiltration

Succes

IAN Block

Fail

Fail
Buccal and palatal infiltration

Succes

Repeated IAN Block

Fail
Posterior superior alveolar nerve block /
Infra-orbital nerve block

Succes

Fail
Buccal and lingual infiltrations

Fail
If no tissue
anesthesia

Fail
Intraligamentary
injection

Succes

Succes
Akinosi or Gow-Gates
mandibular nerve block

Succes

Fail
Supplementary injections:
Intraligamentary
Intraosseous
Intrapulpal

Succes

Succes
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บทความวิิชาการ

ฟััน

ในสิ่่�งมีีชีีวิิต

น่่าจะไม่่มีีใครที่่ไ� ม่่รู้้�จักั อวััยวะที่่เ� รีียกว่่าฟััน มัันอยู่่�
ในปาก เพื่่อ� ช่่วยเราบดเดี้้ย� ว และช่่วยเสริิมบุุคลิิกภาพ หากเปิิด
พจนานุุกรม จะได้้ความหมายว่่า ฟััน .น. กระดููกเป็็นซี่่� ๆ อยู่่�ใน
ปากสํําหรัับกััด ฉีีกเคี้้�ยวอาหาร โดยปริิยายหมายถึึงสิ่่ง� ที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายคลึึงเช่่นนั้้�น เช่่น ฟัันเลื่่อ� ย ฟัันจัักร

เรีียบเรีียงโดย นายห้้วน

ฟัันนั้้�น หากกล่่าวกัันตามตรงทุุกคนคงจะมองว่่ามัันเป็็น
อวััยวะสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงชีีวิิต หากไม่่มีีฟััน เราจะบดเคี้้ย� วอาหารได้้
อย่่างไร กลืืนอาหารลงไปทั้้�งก้้อนหรืือ ?
แต่่ฟันั ของสััตว์์แต่่ละชนิิดก็มิ็ ไิ ด้้เหมืือนกััน เพราะนอกจาก
จะใช้้เพื่่�อบดเคี้้�ยวอาหารแล้้ว ฟัันของสััตว์์หลาย ๆ ชนิิดยัังสามารถ
ใช้้กัดั แทะสร้้างรัังสร้้างถิ่่น� ที่่อ� ยู่่� ใช้้ล่า่ เหยื่่�อหรืือเป็็นอาวุุธป้อ้ งกัันตััว
เรีียกว่่าเป็็นสิ่่ง� สารพััดประโยชน์์ที่มีีลั
�่ กั ษณะและหน้้าที่่อั� นั หลากหลาย
สััตว์์ฟัันแทะมีีฟัันสองซี่่�หน้้าที่่�ยาวไม่่หยุุดตลอดชีีวิิต
สััตว์์ฟันั เขี้้ย� วมีีแต่่ฟันั ซี่่แ� หลม ขณะที่่สั� ตั ว์์กินิ พืืชนั้้น� ฟัันจะหนาและแบน
ส่่วนฉลามนั้้น� สามารถเปลี่่ย� นฟัันชุุดใหม่่เรื่่อ� ย ๆ ตลอดอายุุไข ในขณะ
ที่่สั� ตั ว์์แบบจระเข้้ เกิิดมาพร้้อมกัับฟัันในปากที่่จ� ะติิดตัวั มัันไปจนตาย
ส่่วนฟัันของมนุุษย์์นั้้น�  ก็็มีีหลายชนิิด ทั้้�งฟัันตััด ฟัันเขี้้�ยว
และฟัันกราม จััดเรีียงอยู่่�ในปากกลายเป็็นทั้้�งสิ่่�งที่่�ช่่วยในการเคี้้�ยว
อาหาร และช่่วยเสริิมบุุคลิิกภาพให้้แก่่บุุคคล
แต่่ว่า่ อะไรคืือสิ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดความหลายหลากเช่่นนี้้ คำ
� �ำ ตอบ
พื้้น� ฐานก็็คงจะคืือวิิวัฒ
ั นาการที่่ทำ� �ำ ให้้ฟันั ของสััตว์์ชนิดต่
ิ า่ ง ๆ แตกต่่างกััน
มากมายยิ่่�งนััก
วิิวัฒ
ั นาการนี้้� ก็เ็ สมอเหมืือนด้้วยเครื่่อ� งมืือของธรรมชาติิที่ใ�่ ช้้
รัังสรรค์์ศิลิ ปะอัันงดงามนามว่่าชีีวิิต ให้้มีีความซัับซ้้อนและมหััศจรรย์์ยิ่่ง�

แต่่ก่อ่ นจะกล่่าวโดยละเอีียด ขอเท้้าความเกี่่ย� วกัับเครื่่อ� งมืือ
ของศิิลปิินผู้้�ใหญ่่นามว่่าธรรมชาติินามว่่าวิิวััฒนาการนี้้�สัักเล็็กน้้อย 
เพราะมัันมัักจะถููกเข้้าใจผิิดอยู่่�บางประการ
ประการแรก สิ่่�งมีีชีีวิิตทุุกอย่่างไม่่ได้้เลืือกเองว่่าอยากได้้
อะไร มัันคืือการกลายพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิของทุุกสิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่ทำ� �ำ ให้้ยีีนส์์
ของสิ่่�งมีีชีีวิิตนั้้�น ๆ เปลี่่ย� นแปลงทีีละน้้อยโดยไม่่อาจควบคุุม
ประการที่่ส� อง เรามัักจะได้้ยินิ คำำ�ว่า่ “ผู้้�ที่แ�่ ข็็งแกร่่งกว่่าจะ
อยู่่�รอด” อัันที่่�จริิงคำำ�นี้้�ก็็ไม่่ได้้ถููกต้้องสมบููรณ์์นััก
ลองจิินตนาการถึึงสัังคมของสััตว์์กินิ พืืชในทุ่่�งหญ้้าที่่มีีนั
� กั
ล่่าคอยล่่าพวกมัันด้้วยการวิ่่�งไล่่ ตัวั ไหนจะอยู่่�รอด ตััวไหนจะถููกกิิน
คำำ�ตอบมัันก็็คงไม่่ยาก ตััวที่่วิ่่� �งช้้าจะถููกกิิน ตััวที่่�วิ่่ง� เร็็วจะรอดตาย
ฉะนั้้น� พวกสััตว์์กินิ พืืชธรรมดา ไม่่อาจเลืือกได้้ว่า่ ตััวเองจะ
วิิวััฒนาการกลายเป็็นอะไร  แต่่ธรรมชาติิเป็็นเลืือกสรรค์์ กล่่าวคืือ
เมื่่�อนัักล่่าโผล่่มา มัันจะวิ่่ง� หนีี ตััวที่่�วิ่่�งไม่่ทัันก็็จบชีีวิิต ไม่่มีีโอกาสได้้
ถ่่ายทอดยีีนส์์ต่อ่  ขณะที่่ตั� วั ที่่วิ่่� ง� เร็็วกว่่านั้้น� ก็็จะรอดไปสืืบเผ่่าสืืบพัันธุ์์�ได้้
ด้้วยเหตุุนี้้ มั
� นั จึึงไม่่ใช่่ผู้้�ที่แ�่ ข็็งแกร่่งกว่่าจะอยู่่�รอด แต่่เป็็น
ผู้้�ที่ไ�่ ม่่เหมาะสมจะล้้มตาย ในที่่นี้้� คื� อื ตััวที่่วิ่่� ง� ช้้า จะล้้มตายไม่่มีีโอกาส
ได้้สืบื ทอดพัันธุุกรรมของตััวเอง ทำำ�ให้้สัตั ว์์แต่่ละท้้องถิ่่น� จึึงมีีลัักษณะ
ที่่เ� หมาะสมกัับท้้องถิ่่น� เหล่่านั้้น� เพราะตััวที่่เ� หมาะสมน้้อยกว่่านั้้น� ไม่่
อาจอยู่่�รอดได้้เมื่่�อเจอตััวที่่�เหมาะสมกว่่า
เช่่นการวิ่่�งหนีีนัักล่่า หากตััวที่่เ� คยวิ่่�งเร็็วที่่สุ� ด วั
ุ นั หนึ่่�งตััวอื่่น�
วิ่่ง� เร็็วกว่่ามัันทั้้ง� หมด มัันย่่อมกลายเป็็นเหยื่่�อของนัักล่่าได้้เช่่นเดีียวกััน
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นั่่�นคืือการทำำ�งานพื้้�นฐานของทฤษฎีีแบบดาร์์วิิน และถ้้า
หากนำำ�มันั มาใช้้อธิิบายกัับฟััน เราจะพบตััวอย่่างมากมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับพฤติิกรรมของการกิินอาหาร หรืือพฤติิกรรมอื่่�น ๆ
สััตว์์ทุุกชนิิด รวมถึึงมนุุษย์์ พบว่่าถ้้าเราบดเคี้้�ยวอาหาร
ก่่อนกลืืนสัักหน่่อย ระบบย่่อยอาหารของเราจะทำำ�งานได้้ดีีขึ้้�นมาก
ผิิดกัับถ้้าเรากลืืนอาหารทั้้�งก่่อน ถ้้าไม่่ติิดคอตายมัันก็็ย่่อยยากอยู่่�ดีี
นั่่�นคืือทำำ�ไมเมื่่�อการกลายพัันธุ์์�ทำำ�ให้้เกิิดฟัันขึ้้�นมา ซึ่่�งมีี
ประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� ในการบดเคี้้ย� วอาหาร เพื่่อ� ช่่วยให้้ดูดซึึ
ู มสารอาหาร
ได้้มากขึ้้น�  หรืือใช้้สำ�ห
ำ รัับการล่่าเหยื่่�อหรืือป้้องกัันตััว ก็็จะเพิ่่ม� โอกาส
ในการอยู่่�รอดของสายพัันธุ์์�นั้้น� ๆ จึึงไม่่แปลกที่่สิ่่� ง� มีีชีีวิิตที่่มีีลั
� กั ษณะ
แบบนี้้จ� ะมีีโอกาสรอดมากกว่่าตััวที่่ไ� ม่่มีีฟััน และไม่่สามารถบดเคี้้ย� ว
และดููดซึึมอาหารหรืือเอาตััวรอดได้้ดีีเท่่าเทีียมกััน
ด้้วยปััจจััยทางธรรมชาติิ ทำ�ำ ให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�มีีฟัันอยู่่�รอดได้้
ดีีกว่่า และมีีโอกาสสืืบทอดลัักษณะฟัันนั้้�นต่่อไป
นอกจากเรื่่อ� งของวิิวัฒ
ั นาการแล้้ว ก็็ยังั มีีเรื่่อ� งของพััฒนาการ
ว่่าฟัันนั้้�นเกิิดมาจากอะไร จากหลัักฐานพบว่่าฟัันนั้้�นมีีการพััฒนาใน
ลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกัับเกล็็ดปลา
หลัักฐานชิ้้�นหนึ่่�งในการศึึกษาปลาโบราณที่่�มีีชื่่�อว่่า Rommundina stellina ซึ่่�งมีีชีีวิิตอยู่่�ในช่่วง 400 ล้้านปีีทีีแล้้ว ได้้พบว่่า
เกล็็ดและฟัันของมัันนั้้�นถููกสร้้างมาจากเนื้้�อเยื่่�อชนิิดเดีียวกััน ทำำ�ให้้
พอจะสรุุปได้้ว่่าสายวิิวััฒนาการของมัันนั้้�นมีีส่่วนเชื่่�อมโยงกัับอะไร
ฉะนั้้�น ด้้วยหลัักการเดีียวกัับเกล็็ดปลา เกล็็ดหาใช่่กระดููก
ฉัันใด ฟัันก็็หาใช่่กระดููกฉัันนั้้น� แม้้ว่า่ จะมีีองค์์ประกอบแบบเดีียวกััน
ก็็ตาม
สััตว์์อีีกจำำ�พวกหนึ่่�งที่่จ� ะไม่่กล่่าวถึึงไม่่ได้้คือื สััตว์์ปีกี เพราะ
มัันมีีจะงอยปาก มิิใช่่มีีฟััน พวกนกเหล่่านี้้�บางทีีจะกลืืนก้้อนหิินลง
ในท้้องช่่วยในการบดย่่อยอาหาร
แล้้วทำำ�ไมมัันถึึงไม่่มีีฟัันเล่่า ? ทำำ�ไมวิิวัฒ
ั นาการถึึงทำำ�ให้้ฟันั
ของมัันหายไป ทั้้�ง ๆ ที่่บ� รรพบุุรุษข
ุ องมัันเช่่นไดโนเสาร์์นั้้น� มีีฟัันกระทั่่ง�
นกตััวแรกอย่่าง Archaeopteryx ที่่มีีชีีวิ
� ติ อยู่่�ในช่่วง 150 ล้้านปีีที่่�แล้้ว
อยู่่�พร้้อม ๆ กัับญาติิของพวกมัันอย่่างไดโนเสาร์์ ก็็ยัังมีีฟัันให้้เห็็น
อย่่างชััดเจน

ภาพ Romundina stellina (ที่่�มา https://en.wikipedia.org/wiki/
Romundina)

Archaeopteryx (ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/
Archaeopteryx )

คำำ�ตอบเรื่่�องนี้้� ตามตรงคืือยัังไม่่มีีใครแน่่ใจครัับ (อ้้าว)
บางคนเสนอว่่าที่่�พวกมัันไม่่มีีฟัันนั้้�นเพื่่�อจะลดน้ำำ��หลััก แต่่เจ้้า Archaeopteryx ที่่�ว่่ากัันว่่าเป็็นนกตััวแรกนั้้�น มัันก็็บิินได้้
และมีีฟัันด้้วย มีีการทดลองหลายเรื่่�อง เช่่นการค้้นพบว่่าในยีีนส์์ของพวกนกเองนั้้�นยัังมีียีีนส์์สร้้างฟัันอยู่่� เพีียงแต่่ว่่ามัันไม่่ได้้ทำำ�งาน มีีการ
ทดลองปรัับยีีนส์์ของไก่่จนมัันสามารถสร้้างฟัันขึ้้�นมาได้้ด้้วยซ้ำำ��
เหตุุผลกลใดทางวิิวััฒนาการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเรื่่�องราวน่่าอััศจรรย์์เช่่นนี้้� ก็็เป็็นคำำ�ถามของอนาคตภายหน้้าที่่�จะต้้องเสาะหาความจริิง
กัันต่่อไป
ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�น ฟัันก็็ยัังเป็็นอวััยวะสำำ�คััญของสััตว์์หลายชนิิดบนโลก ที่่�ใช้้มัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตที่่�แยกขาดจากกัันไม่่ได้้ เฉกเช่่น
มนุุษย์์ที่่�ชีีวิิตยากลำำ�บากยิ่่�งเมื่่�อเราไม่่มีีฟััน
ศาสตร์์แยกแขนงออกมาอยากทัันตแพทย์์ที่่�มิิได้้รวมอยู่่�ในศาสตร์์ของแพทย์์เช่่นเดีียวกัับสายเฉพาะทางด้้านอื่่�น ก็็เป็็นหลัักฐาน
ที่่�แสดงความสำำ�คััญของฟัันได้้อย่่างยอดเยี่่�ยมที่่�สุุดชิ้้�นหนึ่่�งเลยทีีเดีียว
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ในงานประชุุมวิิชาการเมื่่�อเดืือนธัันวาคม เพื่่�อน ๆ คงได้้ฟัังการบรรยายจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในหลายต่่อหลายเรื่่�องที่่�น่่าสนใจ
และก็็บังั เอิิญมีีรายงานการศึึกษา เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งความสััมพัันธ์์ของ gut microbiome, metabolic syndrome กัับโรคปริิทันั ต์์ ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับการบรรยายในหััวข้้อเรื่่�อง probiotic และเรื่่�องอ้้วน ๆ พอดีี  เลยขออนุุญาตนำำ�มาเล่่าสู่่�กัันฟััง

Metabolic syndrome
กัับโรคปริิทันั ต์์

ในปััจจุุบันั นี้้� โรคที่่เ� ป็็นปััญหาใหญ่่ทางสุุขภาพนอกเหนืือจาก
มะเร็็ง และโรคหััวใจ คืือโรคในกลุ่่�ม เมแทบอลิิกซิินโดรม (metabolic
syndrome) โดยในประเทศไทย ข้้อมููลเมื่่�อปีี 2550 หรืือกว่่า 13 ปีี
มาแล้้ว ระบุุว่า่  ประชากรราว 15% มีีปััญหาในเรื่่อ� งของ metabolisms
syndrome  ในขณะที่่มีีร
� ายงานจากทั่่ว� โลก ที่่แ� สดงว่่า จำำ�นวนของผู้้�
ที่่มีีปั
� ญั หาด้้าน metabolic syndrome นั้้น� เพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� จาก
ข้้อมููลที่่สำ� �ร
ำ วจเมื่่อ� 4 ปีีที่แ�่ ล้้ว พบว่่าประชากรทั่่�วโลก อย่่างน้้อย 24%
กำำ�ลังั มีีปััญหาเกี่่ย� วกัับ metabolic syndrome และในบางประเทศ
เช่่น ที่่อ� เมริิกา จำำ�นวนของผู้้�ที่มีีปั
�่ ญั หาเกี่่ย� วกัับ metabolic syndrome
เพิ่่�มสููงถึึง 30% เลยทีีเดีียว
แล้้วเจ้้า เมแทบอลิิกซิินโดรม (Metabolic Syndrome)
นี้้�คืืออะไร ทำำ�ไมมัันถึึงได้้น่่ากลััวขนาดนั้้�น
นิิยามของภาวะ metabolic syndrome คืือ สภาวะ
ที่่�การเผาผลาญอาหารของร่่างกายมีีความผิิดปกติิ และทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาเรื่่�องความดัันโลหิิตสููง ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง/เบาหวาน
และไขมัันสููง รวมทั้้�งภาวการณ์์อัักเสบของอวััยวะหรืือเนื้้�อเยื่่�อของ
ร่่างกายตามมา และหากปล่่อยให้้ภาวะนี้้� เกิิดเรื้้อ� รัังต่่อไปแล้้ว ภาวะ
เหล่่านี้้จ� ะส่่งผลให้้มีีปัญ
ั หาต่่อหลอดเลืือดและหััวใจ เกิิดหัวั ใจขาดเลืือด
     อััมพฤกษ์์ อััมพาตได้้ในที่่�สุุด
และที่่น่� ่ากลััวที่่�สุุดของภาวะ Metabolic Syndrome นี้้�
       ก็็คืือ มัันเป็็นภาวะที่่�เป็็นภััยเงีียบ ไม่่มีีอาการบ่่งชี้้�ล่่วงหน้้า
         โดยกว่่าที่่�จะรู้้�ตััวก็็คืือการมีีอาการรอยโรคต่่าง ๆ แล้้ว เช่่น
             โรคของหลอดเลืือดอุุดตันั เป็็นต้้น โดยทั่่�วไป ภาวะเมแทบอลิิก

ซิินโดรมนี้้� มัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�ไขมัันในช่่องท้้องมาก หรืือสภาวะอ้้วน
ลงพุุง (Central Obesity) ซึ่่�งในปััจจุุบััน ก็็มีีบทความจำำ�นวนมาก
ที่่บ่� ่งชี้้�ว่่า ภาวะนี้้� จะนำำ�ไปสู่่�โรคไขมัันในเลืือดสููง ความดัันโลหิิตสููง
และภาวะดื้้�ออิินซููลิิน ตามมาด้้วยการเกิิดปฏิิกิิริิยาการอัักเสบใน
เนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะต่่าง ๆ สมดุุลของฮอร์์โมนที่่ผิ� ิดปกติิ รวมถึึงการ
ออกฤทธิ์์�ของอิินซููลิินทำำ�ได้้ไม่่ดีี (Insulin Resistance) และนำำ�ไปสู่่�
การเกิิดภาวะเบาหวาน หลอดเลืือดแดงตีีบ ภาวะกล้้ามเนื้้�อหััวใจ
ขาดเลืือดอััมพฤกษ์์ หรืืออััมพาตได้้
แล้้วโรคนี้้�เกี่่�ยวกัับงานทางทัันตกรรมอย่่างไร?
รายงานในวารสาร  The FASEB Journal ในปีี 2020
โดยทีีมนัักวิิจัยั จาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
ได้้แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง โรคปริิทันั ต์์ กับั metabolic syndrome
โดยพบว่่า เชื้้อ� ก่่อโรคปริิทันั ต์์ หรือื Porphyromonas gingivalis (Pg)
สามารถทำำ�ให้้เมแทบอลิิสมของระบบกล้้ามเนื้้�อเกิิดผิดป
ิ กติิได้้จาก
องค์์ความรู้้�ในปััจจุุบััน เราพบว่่า เชื้้�อก่่อโรคปริิทัันต์์โดยเฉพาะ
P.gingivalis นั้้�น นอกจากจะก่่อโรคในช่่องปากแล้้ว  ยัังทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะต่่าง ๆ
ในร่่างกายด้้วย โดยมีีผลทำำ�ให้้ร่่างกาย
มีีน้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�นและเกิิดภาวะการ
ออกฤทธิ์์�ของอิินซููลิินทำำ�ได้้ไม่่ดีี 
หรืือ insulin resistance ซึ่่ง�
เป็็นอาการเฉพาะโรคเบาหวาน
ชนิิดที่่� 2 (type II Diabetes)
เครดิิตรููปภาพ: ทพญ.ธารทิิพย์์  สุุวรรณวิิจิิตร
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ปกติิ insulin จะช่่วยในกระบวนการนำำ�ส่ง่ glucose เข้้าสู่่�
เซลล์์โดยเฉพาะในเซลล์์กล้้ามเนื้้�อ ที่่�ใช้้กลููโคสถึึง 1/4 ของร่่างกาย
นอกจากนี้้� insulin ยัังมีีบทบาทสำำ�คัญั ใน metabolic syndrome ด้้วย
นัักวิิจัยั กลุ่่�มนี้้� ได้้ตรวจหา antibody ต่่อเชื้้อ� P.gingivalis
ในเลืือดของผู้้�ป่่วย metabolic syndrome และพบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างระดัับของ anti-P.gingivalis กัับภาวะการดื้้�อ insulin (insulin
resistance) แสดงว่่าในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ metabolic syndrome นั้้�น
น่่าจะมีีภาวะของการอัักเสบจากเชื้้�อ P.gingivalis
เพื่่�อยืืนยัันผลดัังกล่่าว ทางคณะผู้้�วิิจัย 
ั ได้้ทำำ�การทดลอง
ในหนูู mice โดยการให้้หนูกิู นิ อาหารที่่มีี� ไขมัันสููง หรืือ high-fat diet
ที่่�มีีเชื้้�อ (อาหารไขมัันสููงจะเป็็นตััวเร่่งการเกิิดภาวะ metabolic
syndrome) ซึ่่ง� จะพบว่่า หนููเหล่่านี้้จ� ะเกิิดภาวะ insulin resistance,
รวมทั้้ง� มีีการสะสมของไขมัันในเนื้้อ� เยื่่อ� และมีี lower glucose uptake
ของกล้้ามเนื้้�อ มากกว่่าหนููในกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รัับเชื้้�อ P.gingivalis
แล้้วเจ้้าเชื้้�อ P.gingivalis นี้้� ไปทำำ�ยัังไงจึึงทำำ�ให้้ร่่างกาย
เกิิดภาวะ metabolic syndrome ได้้

คณะผู้้�วิิจััยคงจะต้้องถามคำำ�ถามนี้้�กัับตััวเองว่่า เจ้้าเชื้้�อ
P.gingivalis นี่่� สามารถก่่อให้้เกิิดการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่อ� ในร่่างกาย
และนำำ�ไปสู่่�การเกิิดภาวะ metabolic syndrome? ได้้อย่่างไร 
สมมติิฐานที่่�คิิดได้้ น่่าจะมีีหลายข้้อ และหนึ่่�งในนั้้�นก็็คืือ จุุลิินทรีีย์์
ในลำำ�ไส้้ หรืือ gut microbiome โดยมีีรายงานที่่�แสดงว่่า จุุลิินทรีีย์์
ในลำำ�ไส้้นั้้น�  มีีบทบาทในการทำำ�งานของระบบภููมิคุ้้�ิ มกัันของร่่างกาย 
และยัังเกี่่ย� วข้้องกัับสภาวะ metabolic syndrome ด้้วย ซึ่่�งผลการ
ศึึกษาของนัักวิิจัยั กลุ่่�มนี้้� พบว่่า หนููที่ไ�่ ด้้รับั อาหารที่่เ� ชื้้อ� P.gingivalis นั้้�น
จะมีีผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของ gut microbiome ซึ่่ง� อาจจะเป็็น
สาเหตุุของการเกิิดภาวะ insulin resistance ได้้
ข้้อสรุุปของบทความวิิจััยคืือ เชื้้�อก่่อโรคปริิทัันต์์ มีีความ
สััมพัันธ์์กับั การเกิิดภาวะ metabolic syndrome และการเสีียสมดุุล
ของเมแทบอลิิสมของระบบกล้้ามเนื้้�อ ซึ่่�งอาจจะเกิิดจาก การที่่เ� ชื้้�อ
P.gingivalis ไปรบกวนสมดุุลของ gut microbiome
อ่่านแล้้วก็็ยังั อาจจะยัังงงๆ อยู่่�บ้า้ งใช่่ไหมครัับ ว่่าการรบกวน
gut microbiome แล้้ว มัันไปทำำ�ท่่าไหนจึึงเกิิดภาวะ metabolic
syndrome ได้้ (หรืือว่่าคนเขีียนงงอยู่่�คนเดีียว^-^) ไว้้โอกาสหน้้า
จะมาคุุยต่่อละกััน..
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งานประชุุมวิิชาการ

ทัันตแพทยสมาคม ครั้้�งที่่� 111
ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจที่่จ� ะสนัับสนุุนให้้วิชิ าชีีพทัันตแพทย์์
ก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคงและเข้้มแข็็งด้้านวิิชาการ  งานประชุุม
วิิชาการของทัันตแพทยสมาคมยัังคงถููกจััดอย่่างต่่อเนื่่อ� งมาเป็็นครั้้ง�
ที่่� 111 ในวัันที่่� 16-18 ธัันวาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชัันเซนเตอร์์
ชั้้น� 22-23 โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์และบางกอกคอนเวนชัันเซนเตอร์์
แอท  เซนทรััลเวิิลด์์ กรุุงเทพฯ โดยในครั้้�งล่่าสุุดนี้้� ทางสมาคมฯ
ได้้พยายามส่่งเสริิมให้้ทัันตแพทย์์สามารถเข้้าถึึงการประชุุมได้้มาก
ยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยการประชุุมแบบออนไลน์์ ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับที่่ดีี� จาก
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม และด้้วยเหตุุที่่�เปิิดการประชุุม 2 ช่่องทางนี้้� ทำำ�ให้้
มีีผู้้�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมกว่่า 4,515 คน รวมบััณฑิิตทัันตแพทย์์
จบใหม่่ และทัันตแพทย์์อาวุุโสที่่ท� างสมาคมให้้ลงทะเบีียนฟรีีแล้้วด้้วย
นอกจากงานประชุุมวิิชาการในห้้องหลััก ยัังมีีกิิจกรรมคู่่�
ขนานไปในห้้องเล็็กสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน เช่่น Meet
the expert in treating cleft patients ที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
รู้้�จัักวิิธีีการจััดการกัับผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมไป
ถึึงการ Lunch symposium เรื่่�องการต้้ายภััยยาสููบ ส่่วนในด้้าน
การส่่งเสริิมงานวิิจััย ฝ่่ายวิิชาการทัันตแพทยสมาคม ได้้จััดการ
ประกวดวิิจัยทั้้
ั �งในระดัับปริิญญาบััณฑิิต และระดัับหลัังปริิญญา
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นอกจากการขยาย platform ของงานประจำำ�แล้้ว ความ
พิิเศษของงานประชุุมฯ ปีี 2563 ยัังมีีอีีกสองรายการ ประการแรก
เนื่่อ� งจากปีี 2563 เป็็นปีีที่ค�่ รบรอบ 120 ปีีชาตกาลของศาสตราจารย์์
พัันเอกหลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์ และครบรอบ 80 ปีีแห่่งการก่่อตั้้�ง
โรงเรีียนทัันตแพทย์์แห่่งแรกในประเทศไทย ทางทัันตแพทยสมาคมฯ
ได้้ให้้กำ�ำ เนิิดรางวััล “หลวงวาจวิิทยาวััฑฒน์์” ให้้แก่่นิสิิ ิต/นัักศึึกษา
ชั้้�นปีี 6 ของโรงเรีียนทัันตแพทย์์จำำ�นวน 12 แห่่ง ผู้้�มีีความเป็็นผู้้�นำำ�
ความเสีียสละอุุทิิศตนเพื่่�อสาธารณะประโยชน์์ รวมถึึงมีีคุุณธรรม
จริิยธรรม เป็็นแบบอย่่างอัันดีีให้้แก่่เพื่่�อนนัักศึึกษา ทั้้�งนี้้ทั� นั ตแพทยสมาคมมีีความมุ่่�งหวัังที่่ช่� ่วยส่่งเสริิม พััฒนาผู้้�นำำ�ทัันตแพทย์์รุ่่�นใหม่่
ให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาวิิชาชีีพต่่อไป ประการที่่�สอง คืือ
กิิจกรรม Higher Education Hub ที่่�มุ่่�งตอบสนองความต้้องการ
ของทัันตแพทย์์จบใหม่่ที่มีี่� ความต้้องการเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับหลััง
ปริิญญา แต่่ยัังขาดข้้อมููลเรื่่�องหลัักสููตรการศึึกษาต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่
ทัันตแพทย์์ประจำำ�บ้า้ น หลัักสููตรประกาศนีียบััตร หลัักสููตรปริิญญาโท
เป็็นต้้น โดยได้้มีีพื้้น� ที่่ใ� ห้้คณาจารย์์ หรือื เจ้้าหน้้าที่่จ� ากสถาบัันการศึึกษา
เข้้าร่่วมจำำ�นวน 9 สถาบััน และสมาคมมีีความมุ่่�งหมายที่่จ� ะทำำ�กิจิ กรรมนี้้�
ให้้มีีความจริิงจัังมากขึ้้�น ในการประชุุมครั้้ง� ถััดไป
กิิจกรรมทั้้�งทางวิิชาการและทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�องในช่่วงที่่ผ่� า่ น สะท้้อนความตั้้ง� ใจของทัันตแพทยสมาคมฯ ที่่จ� ะ
ทำำ�หน้า้ ที่่ส่� ง่ เสริิมสมาชิิกและเพื่่อ� นทัันตแพทย์์ อย่่างไรก็็ตาม งานประชุุม
และแสดงสิินค้้าอาจมีีความติิดขััดบ้้าง ทางสมาคมฯ กราบขออภััย
ท่่านสมาชิิกมา ณ โอกาสนี้้� และสมาคมมีีความยิินดีีที่่จ� ะรัับฟัังข้้อมููล
ป้้อนกลัับ (feedback) จากท่่าน เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงการทำำ�งานของ
สมาคมต่่อไป

DENT NEWS 14

เก็็บตกงานประชุุมเล็็ก ๆ

“Meet the expert in treating cleft patients”
“ นานาเรื่่�องน่่ารู้้�ในการดููแลเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ โดย guru หลากสาขา”

เป็็นครั้้�งแรกที่่�ทางทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย 
ได้้จััดงานในรููปแบบนี้้�ขึ้้�นมา โดยเป็็นการจััดงานเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่
ทัันตแพทย์์ทั่่�วไป  ในห้้องเล็็กแยกมาจากงานประชุุมวิิชาการซึ่่�งจััด
ในห้้องใหญ่่
ทัันตแพทยสมาคมฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการให้้
ความรู้้�แก่่ทัันตแพทย์์ทั่่�วไป  เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การรัักษาผู้้�ป่่วยปากแหว่่ง
เพดานโหว่่ รวมถึึงสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่ครอบครััวที่่�มีี
บุุตรหลานมีีภาวะนี้้�
งานประชุุมจััดขึ้้�น ในงานประชุุมทัันตแพทยสมาคมฯ
ครั้้ง� ที่่� 111 ( 2/2563 ) เมื่่อ� วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 โดยมีีทัันตแพทย์์
ทั่่�วไปให้้ความสนใจเข้้าร่่วมประชุุมเป็็นจำำ�นวนมากเต็็มความจุุของ
ห้้องประชุุม ในยุุคโควิิดครองเมืืองเช่่นนี้้ ห้
� อ้ งบรรยายได้้จัดั ตามหลััก
Social Distancing ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ตั้้�งใจเรีียนเป็็นอย่่างมาก
รวมทั้้ง� ในช่่วง Panel Discussion ก็็มีีคำ�ถ
ำ ามที่่น่� า่ สนใจจากทางบ้้าน
วิิทยากรที่่ม� าบรรยายในภาคเช้้า มีีทั้้ง� สููติแิ พทย์์ กุมุ ารแพทย์์
และพัันธุุกรรมศาสตร์์ รวมถึึงแพทย์์ผู้้�ชำ�ำ นาญการด้้านโสต นาสิิกลาริิงซ์์วิทย
ิ า ทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นอาจารย์์ในคณะแพทยศาสตร์์ ทั้้ง� ศิิริริ าช 
และ จุุฬาฯ  ช่่วงเช้้าเป็็นการเปิิดมุมุ มองด้้านต่่าง ๆ ในการรัักษาเด็็ก
Cleft ให้้กัับชาวทัันตแพทย์์เรา

ส่่วนภาคบ่่ายนั้้�น เป็็นการเล่่าเรื่่อ� งมหากาพย์์ในการรัักษา
เด็็ก Cleft ตั้้�งแต่่แรกเกิิด จนโต โดยวิิทยากรทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นอาจารย์์
ที่่�มาจากต่่างที่่� ทั้้�ง ม.ขอนแก่่น รพ.จุุฬาลงกรณ์์ และ ม.นเรศวร 
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้เห็็นภาพรวมในการดููแลเด็็ก Cleft ในทุุกช่่วงอายุุ
ซึ่่�งทัันตแพทย์์ทั่่�วไปมีีบทบาทอย่่างมากในการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
ทุุกท่่านสามารถให้้คำ�ำ แนะนำำ�พ่อ่ แม่่ หรือื ให้้การรัักษาเด็็กเหล่่านี้้ไ� ด้้
ในแต่่ละช่่วงอายุุที่่�เด็็กมาพบท่่าน
เพื่่อ� เป็็นการต่่อยอดจากงานประชุุมครั้้ง� นี้้ ท
� างทีีมงานได้้รับั
ข้้อเสนอจากผู้้�เข้้าประชุุม ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการมีีข้้อมููลทัันตแพทย์์
ผู้้�ให้้การรัักษาเด็็ก cleft เพื่่�อประโยชน์์ในการแนะนำำ�ประชาชนให้้
เข้้าถึึงการรัักษาได้้  จึึงอยากขอรวบรวมฐานข้้อมููลของทัันตแพทย์์
ผู้้�ให้้การรัักษาเด็็กปากแหว่่งเพดานโหว่่ ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อไป 
ขอความกรุุณาทัันตแพทย์์ที่ใ�่ ห้้การรัักษาเด็็ก Cleft ไม่่ว่า่
สาขาใดก็็ตาม หรืือ ทัันตแพทย์์ที่่�สนใจในงานทางด้้านนี้้� โปรดส่่ง
ข้้อมููลของท่่านมาทาง email : datcleft@gmail.com เมื่่�อทาง
สมาคมรวบรวมได้้แล้้ว สามารถ
เข้้ า ดูู ร ายชื่่� อ หมอและสถานที่่ �
รัักษา ได้้ทาง qr code นี้้�ไว้้
เป็็นประโยชน์์ในการรัักษาผู้้�ป่่วย 
Cleft ต่่อไป...
        ขอความสวััสดีีมีีแก่่ทุุกท่่าน
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บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย มายด์์มิ้้ง� ค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

ปีีศาจขนปุุย...

เมี้้�ยว

ที่่�มา : Instagram Nala_cat

สวััสดีีครัับ ผู้้�อ่่านที่่�รัักและคิิดถึึงทุุกคน จากชื่่�อเรื่่�องวัันนี้้�
คงจะเดาได้้ไม่่ยากว่่าผมจะมาเล่่าเรื่่อ� งอะไร เจ้้าตััวเล็็กขนปุุยขี้้อ้� อ้ น
ของหลาย  ๆ บ้้าน ที่่�ขึ้้�นแท่่นแชมป์์สััตว์์เลี้้�ยงยอดนิิยมอัันดัับ 1
ตลอดกาล ใช่่แล้้วครัับ ผมกำำ�ลัังพููดถึึงน้้องแมวนี่่�เอง ด้้วยนิิสััยที่่�
(ดููเหมืือนจะ) เรีียบร้้อย ขี้้�อ้อ้ น ขี้้�ประจบ ท่่าทางที่่(� แสร้้งว่่า)นุ่่�มนวล
สุุขุมุ  ดููสะอาดแฝงด้้วยความฉลาด(เจ้้าเล่่ห์์) แลดููสงวนท่่าทีี บางทีีก็็
เชิ่่ด 
� ๆ หยิ่่�ง ชวนให้้ทาสต้้องคอยตามง้้อ ตามเอาใจ(สปอยล์์)เจ้้าเหมีียว
อยู่่�บ่่อย  ๆ จึึงไม่่น่่าแปลกใจเลย  ที่่�เจ้้าแมวเหมีียวจะทำำ�ให้้พวกเรา
ตกหลุุมรัักหััวปัักหััวปำำ� ถึึงขั้้�นที่่�เกิิดวลีีคำำ�ว่่า “ทาสแมว” ขึ้้�นมา
ขอออกตััวไว้้ตรงนี้้�ก่่อนเลยนะครัับว่่าผมไม่่ใช่่ทาสแมว
และวัันนี้้�ผมจะมาเปิิดเผยแผนการลัับของเจ้้าปิิศาจขนปุุยในคราบ
เจ้้าก้้อนขนปุุยแสนน่่ารััก ให้้ทาสแมวที่่�น่่าสงสารทุุกคนได้้ตาสว่่าง
เสีียทีี หลัังจากได้้อ่่านเรื่่�องราวที่่�ผมกำำ�ลัังจะเล่่าในวัันนี้้� หลาย  ๆ
คนคงต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังและอาจจะไม่่กล้้าหัันหลัังให้้กับั เจ้้า
ขนปุุยที่่บ้� ้านอีีกเลย ค่่อย ๆ หายใจช้้า ๆ นะครัับ และถ้้าพร้้อมแล้้ว
เชิิญพบกัับความจริิงที่่น่� า่ ขนลุุกและพรั่่น� พรึึงของเจ้้าขนปุุยในบรรทััด
ถััดไปกัันเลยครัับ

แท้้ที่่�จริิงแล้้ว ความรัักของทาสแมวที่่�ยอมศิิโรราบให้้
กัับเจ้้านายแบบไร้้เงื่่อ� นไขนั้้�น เกิิดจากแผนการอัันแยบยลของเจ้้า
เหมีียว ในระดัับวิิวััฒนาการกัันเลยทีีเดีียว มัันเป็็นสิ่่ง� มีีชีีวิิตแสน
ร้้ายกาจที่่�หากจะบอกว่่า เป็็นแผนการที่่�จะยึึดครองโลกก็็คงจะ
ไม่่เกิินจริิงไปสัักเท่่าไรนััก เรื่่�องมีีอยู่่�ว่่า ในสมััยที่่�แมวยัังเป็็นสััตว์์
นัักล่่า อาศััยอยู่่�ในป่่า เหยื่่�อของแมวตามธรรมชาติิมักั จะไม่่พ้น้ สััตว์์
ตััวเล็็ก ๆ อย่่างสััตว์์ฟัันแทะ สััตว์์เลื้้อ� ยคลาน นกหรืือแม้้แต่่ปลา
เนื่่�องจากเหยื่่�อมีีขนาดเล็็ก ทำำ�ให้้ต้อ้ งออกล่่าบ่่อย ๆ เพื่่�อให้้ได้้รับั
อาหารเพีียงพอในแต่่ละวััน จึึงจำำ�เป็็นต้้องสงวนพลัังงานไว้้ให้้มาก
ที่่�สุุดเพื่่�อออกล่่า เราจึึงเห็็นแมวใช้้เวลาถึึง 2 ใน 3 ของวัันไปกัับ
การนอน และเมื่่อ� ถึึงเวลาออกล่่า ธรรมชาติิได้้มอบ พลัังพิิเศษ
ให้้กัับเจ้้าเหมีียว นั่่�นก็็คืือปรสิิตที่่�มีีชื่่�อว่่า ทอกโซพลาสม่่า
กอนดิิไอ (Toxoplasma Gondii) ปรสิิตชนิิดนี้้� อาศััยและสามารถ
ขยายพัันธุ์์�ได้้ในร่่างกายของสััตว์์เจ้้าบ้้าน (Host) อย่่างแมว เหยื่่�อ
สััตว์์ฟัันแทะของมััน นกและสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมอื่่�น ๆ รวมถึึง
มนุุษย์์ มีีหลัักฐานว่่าตรวจพบเชื้้�อนี้้�ในซากมััมมี่่�มนุุษย์์ที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า 4,000 ปีี
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แม้้จะสามารถอาศััยอยู่่�ในสััตว์์อื่่น� ได้้หลายชนิิด แต่่ทอกโซพลาสมา สามารถสืืบพัันธุ์์�แบบอาศััยเพศได้้เฉพาะในลำำ�ไส้้ของแมว
เท่่านั้้�น ภายใต้้ภาวะได้้ประโยชน์์ร่่วมกััน (Protocooperation)
เจ้้าทอกโซพลาสมา จะเข้้าไปอาศััยอยู่่�ในสมอง และทำำ�ให้้เกิิดอาการ
ที่่�นัักวิิทยาศาสตร์์บััญญััติิว่่า Toxoplasmosis และเชื่่�อว่่าทุุกวัันนี้้�
ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของโลกได้้รับั เชื้้อ� ปรสิิตนี้้� และส่่วนใหญ่่
จะไม่่รู้้�ตัวั เนื่่อ� งจากไม่่แสดงอาการทางกายภาพใด ๆ หรืือหากร่่างกาย
อ่่อนแอ ก็็จะแสดงอาการเพีียงไข้้หวัดอ่
ั อ่ นๆ เท่่านั้้น� ที่่น่� า่ สนใจก็็คือื
ทอกโซพลาสมา จะเข้้าไปอาศััยอยู่่�ในสมองของสััตว์์เจ้้าบ้้าน และ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมบางอย่่างได้้ แต่่ก่่อนที่่�จะไปถึึงเรื่่�องการ
เปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของมนุุษย์์ เราต้้องมาทำำ�ความเข้้าใจกัับวงจร
ชีีวิิตของปรสิิตชนิิดนี้้�กัันก่่อนสัักหน่่อย
ตามที่่ก� ล่่าวไปแล้้ว ทอกโซพลาสมา
สืืบพัันธุ์์�แบบอาศััยเพศในลำำ�ไส้้ของแมว
มัันสร้้างลููกหลานที่่�เรีียกว่่าโอโอซิิสท์์
(Oocysts) ที่่�ถููกขัับปล่่อยออกมา
พร้้อมกัับอึึของแมว และมีีพลัังพิิเศษ
บางอย่่างทำำ�ให้้หนููหรืือเหยื่่�อฟัันแทะ
ของมัันกิินโอโอซิิสท์์เข้้าไป และเมื่่�อเหยื่่�อ
เหล่่านั้้�นถููกแมวจัับกิิน โอโอซิิสท์์พวกนั้้�นก็็จะเจริิญเติิบโตและขยาย
พัันธุ์์�ต่่อไปในร่่างของแมว เป็็นวงจรแบบนี้้�วนไปเรื่่�อย ๆ วงจรนี้้�จะ
สมบููรณ์์ไม่่ได้้เลยเพราะเหยื่่�อของแมวมีีธรรมชาติิที่่�จะพยายาม
หลบหลีีกสััตว์์นักั ล่่า ทอกโซพลาสมามีีวิิธีีในการรัับมืือกัับธรรมชาติินี้้�
มัันจะแฝงตััวเข้้าไปในสมองของเหยื่่�อ ไปรบกวนสารสื่่�อประสาทส่่วน
ที่่�สร้้างความกลััวต่่อผู้้�ล่่าตามธรรมชาติิทำำ�ให้้เหยื่่�อเกิิดอาการซึึม
มีีปฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองช้้าลง สมองหลั่่�งสารแห่่งความสุุข  (โดพามีีน)
เมื่่�อได้้กลิ่่�นฉี่่ข� องแมว สร้้างโอกาสให้้เหยื่่�อเข้้าใกล้้แมวและมููลของ
แมวมากขึ้้น� อีีกด้้วย และด้้วยทุุกสิ่่ง� สรรพที่่ก� ล่่าวมา ผลจาก พลัังพิิเศษ
ของเจ้้าเหมีียวขนปุุย ก็คื็ ือจุุดจบของเหยื่่�ออัันโอชะนั่่�นเอง
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มนุุษย์์สามารถรัับเชื้้�อนี้้�เข้้าสู่่�ร่่างกายได้้ผ่่านการกิินโดย
ไม่่ได้้ตั้้�งใจ หากสััมผััสโดนดิิน ผัักผลไม้้ที่่�ไม่่ได้้ล้้างที่่�ปนเปื้้�อน การ
เปลี่่�ยนทรายในกระบะทรายของแมว แล้้วเผลอไปหยิิบฉวยอะไร
เข้้าปาก หรืือการรัับประทานเนื้้�อที่่ไ� ม่่ได้้ปรุงุ สุุกของสััตว์์ที่ไ�่ ด้้รับั เชื้้อ�
ไปก่่อนหน้้านั้้น�  ก็็มีีโอกาสรัับเชื้้อ� ทอกโซพลาสมา ได้้เหมืือนกััน ดัังนั้้น�
หากเปลี่่ย� นทรายในกระบะทรายแมวที่่บ้� า้ นครั้้ง� ต่่อไป อย่่าลืืมล้้างมืือ
ให้้สะอาดกัันด้้วยนะครัับ โดยเฉพาะหญิิงตั้้�งครรภ์์ เพราะทอกโซ
พลาสมา มีีผลทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อทารกในครรภ์์ให้้พิกิ ารได้้ด้ว้ ย 
เมื่่�อเข้้าสู่่�ร่่างกายของมนุุษย์์ ทอกโซพลาสมา จะมุ่่�งเข้้าสู่่�
สมองของเรา จากการศึึกษาต่่างๆ พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์ระหว่่างทอกโซ
พลาสมาและโรคจิิตเภท  โรคไบโพลาร์์ โรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ�และการใช้้
ความรุุนแรง นอกจากนี้้ยั� งั มีีการศึึกษาหนึ่่�งที่่ชี้้� ใ� ห้้เห็็นว่่าทอกโซพลาสมา
ทำำ�ให้้สมองของมนุุษย์์มีีการตอบสนองที่่�ช้้าลง มีีสมาธิิน้้อยลง และ
  มีีส่่วนในการก่่อให้้เกิิดอุบัุ ัติิเหตุุจราจรบนท้้องถนนอีีกด้้วย   
  โดยได้้ค้้นพบว่่ามีีโอกาสสููงมากกว่่า 3 เท่่าที่่�จะพบเชื้้�อทอก  
  โซพลาสมาในผู้้�ที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุจราจร
การที่่สิ่่� ง� มีีชีีวิิตชนิิดหนึ่่ง� สามารถแพร่่ปรสิติ เข้้าควบคุุมสมอง
ของมนุุษย์์ได้้นั้้น�  ถืือได้้ว่า่ เป็็นยุุทธศาสตร์์ทางวิิวัฒ
ั นาการเพื่่�อให้้แมว
ผู้้�ล่่ากิินเราเข้้าไปได้้หรืือเปล่่า? หรืือว่่ากลไกสมองของเราใกล้้เคีียง
กัับสััตว์์ฟัันแทะมากพอที่่�ทำำ�ให้้ทอกโซพลาสมามีีผลต่่อวิิธีีการทาง
ประสาท สามารถดึึงดููดเราให้้เข้้าใกล้้ รัักและพิิศวาสเจ้้าแมวขนปุุย?
ไม่่ว่า่ จะอย่่างไร ก็็ถือื ได้้ว่า่  ทอกโซพลาสมาเป็็นหนึ่่�งในปรสิิตที่่ปร
� ะสบ
ความสำำ�เร็็จมากที่่สุ� ดุ ในโลก เพราะมัันทำำ�ให้้เรายอมแบ่่งเตีียงนอน
และยกหมอนของเราให้้เจ้้าเหมีียว ยอมให้้ร่ว่ มโต๊๊ะอาหาร ยอมศิิโรราบ
ถวายตััวตััวเป็็นทาสแมว

ที่่เ� ล่่ามาข้้างต้้นเป็็นเกร็็ดความรู้้�เล็็ก ๆ ที่่เ� อามาเล่่าหยอก
บรรดา FC แมวเหมีียวครัับ ยัังมีีเรื่่�องน่่ารัักๆอยากจะเล่่าเกี่่ย� วกัับ
ทาสแมวและวิิธีีการปรนนิิบััติิเจ้้านายอีีกเยอะแยะจนผมต้้องขอ
อนุุญาตจากกองบรรณาธิิการขอแบ่่งออกเป็็น 2 ตอน ซึ่่�งไหน ๆ
ก็็เอ่่ยถึึงทาสแมวไปแล้้ว จะไม่่เล่่าถึึงที่่�สุุดของที่่�สุุดของความเป็็น
ทาสแมวในประวััติศิ าสตร์์มนุุษย์์ก็ค็ งจะค้้างคาใจผมมากแน่่ ๆ ถ้้าคุุณ
ผู้้�อ่่านทาสแมวที่่�อ่า่ นมาถึึงตอนนี้้� คิิดว่า่ ตััวเองเป็็นทาสแมวที่่แ� ท้้ทรูู
ตััวจริิงที่่�สุดุ แล้้ว ลองมาอ่่านเรื่่�องที่่�ผมกำำ�ลัังจะเล่่าต่่อไปนี้้�ดููครัับ
จากที่่เ� อ่่ยถึึงในตอนต้้น ๆ เรื่่อ� งการพบเชื้้อ� ทอกโซพลาสมา
ในมััมมี่่ ปร
� ะกอบกัับหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่บั� นั ทึึกเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ
เกี่่�ยวกัับแมวในสมััยอีียิิปต์์โบราณ มีีการบููชาเทพเจ้้าที่่�มีีศีีรษะเป็็น
แมว อย่่างเทพีีบาสต์์ (Bast หรืือ Bastet) ความนิิยมของคนอีียิิปต์์
ที่่นิ� ยิ มนำำ�เอาศพแมวมาทำำ�มัมั มี่่เ� ป็็นจำำ�นวนมาก (บางแหล่่งอ้้างว่่ามีี
การค้้นพบมััมมี่่แ� มวหลายหมื่่�นตััว) และบัันทึึกโบราณของนัักปราชญ์์
ชาวมาซิิโดเนีียก็็ได้้กล่่าวถึึงความสำำ�คัญ
ั ของแมวในอารยธรรมอีียิิปต์์
ไว้้ด้้วย
สัันนิิษฐานกัันว่่า เมื่่อ� ประมาณ 10,000 ปีีก่อ่ นคริิสตกาลสมััย
ที่่�มนุุษย์์เริ่่�มรู้้�จัักการทำำ�การเกษตร  การเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตและเมล็็ด
พัันธุ์์�ต่่าง ๆ รวมกัันไว้้จำ�ำ นวนมาก ๆ ทำำ�ให้้มนุุษย์์ถูกู รุุกรานโดยพวก
หนููและสััตว์์ฟันั แทะอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ จนกระทั่่ง� ชาวอีียิิปต์โ์ บราณ
ได้้เรีียนรู้้�ที่จ�่ ะนำำ�แมวป่่ามาเลี้้ย� งในครััวเรืือน ช่่วยลดประชากรหนููและ
สามารถรัักษาผลผลิิตการเกษตรเอาไว้้ได้้ นอกจากนี้้ ช
� าวอีียิิปต์โ์ บราณ
ยัังนัับถืือเทพีีบาสท์์ เพราะเชื่่�อว่่าเป็็นเทพีีแห่่งความอ่่อนโยน
ความรััก และความสวยงาม จึึงเป็็นเทพเจ้้าที่่ช� าวอีียิิปต์ส่์ ว่ นใหญ่่เคารพ
บููชาและให้้ความสำำ�คัญ
ั มาก เป็็นที่่ม� าของความผููกพัันระหว่่างคนกัับ
แมวในยุุคนั้้น�  ถึึงขั้้น� ที่่ว่� า่ ในบางยุุค มีีการออกกฎหมายลงโทษประหาร
ชีีวิิตผู้้�ที่่�ฆ่่าแมวและมีีวััฒนธรรมที่่�เจ้้าของแมวไว้้ทุุกข์์ให้้กัับแมวที่่�
ตายด้้วยการโกนคิ้้�ว รวมถึึงการทำำ�มััมมี่่�แมวอย่่างประณีีตอีีกด้้วย
อ่่านถึึงตรงนี้้� หลายๆคนอาจจะสงสััยว่่าที่่�เล่่ามาก็็ไม่่เห็็น
ว่่าจะเป็็นที่่�สุดข
ุ องทาสแมวตรงไหนเลยใช่่ไหมครัับ ใจเย็็น ๆ ครัับ
กำำ�ลัังจะเล่่าแล้้วล่่ะครัับ

มีีการค้้นพบบัันทึึกของนัักปราชญ์์ชาวมาซิิ
โดเนีียสมััยประมาณ 525 ปีีก่่อนคริิสตกาล ที่่�บัันทึึก
เรื่่อ� งจัักรวรรดิิเปอร์์เซีียโดยกษััตริิย์์ Cambyses ที่่� 2
(ผมขออนุุญาตเขีียนทัับศััพท์์นะครัับ เนื่่อ� งจากเกรงว่่า
จะออกเสีียงไม่่ถููกต้้อง) ต้้องการทำำ�สงครามเพื่่�อยึึด
ครองอีียิิปต์์ในสมััยฟาโรห์์ Ahmose ที่่� 2 จึึงได้้ออก
อุุบายขอลููกสาวของฟาโรห์์ Ahmose มาเป็็นชายา
แต่่เนื่่อ� งจากเป็็นการขััดต่อ่ ขนบธรรมเนีียมของอีียิิปต์์
ฟาโรห์์ Ahmose จึึงไม่่ประสงค์์จะส่่งลููกสาวไปให้้กษััตริิย์์ Cambyses
แต่่ก็็กัังวลว่่าจะเกิิดความบาดหมางระหว่่างทั้้�ง 2 อาณาจัักร จึึงได้้
ส่่งเจ้้าหญิิงที่่มีีศั
� กั ดิินาต่ำำ�� กว่่าไปให้้กษััตริิย์์ Cambyses และหลอกว่่า
เป็็นลููกสาวของตน เจ้้าหญิิงที่่ถู� กู ส่่งตััวไปก็็รู้้�สึึกไม่่พอใจกัับการกระทำำ�
ของฟาโรห์์ จึึงบอกความจริิงกัับกษััตริิย์์เปอร์์เซีีย  กลายเป็็นชนวน
ต้้นเหตุุให้้เปอร์์เซีียยกทััพมาบุุกอีียิิปต์ ซึ่่
์ ง� ก็็ตรงกัับช่่วงที่่อีียิ
� ปต์
ิ เ์ ปลี่่ย� น
บััลลัังก์์พอดีี มีีเจ้้าชาย Psamtik ที่่� 3 ขึ้้�นเป็็นฟาโรห์์ และด้้วยความ
เก่่งกล้้าสามารถของฟาโรห์์ Psamtik ก็็ยื้้อ� ยุุดกัับกองทััพเปอร์์เซีีย 
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถยึึดครองอีียิิปต์ไ์ ด้้เสีียทีี กษััตริิย์์ Cambyses ผู้้�ซึ่่ง� มีี
ความรู้้�ความเข้้าใจในวััฒธนธรรมอีียิิปต์เ์ ป็็นอย่่างดีี จึึงได้้ออกอุุบายให้้
วาดรููปแมวไว้้บนชุุดเกราะของทหารเปอร์์เซีีย ทำำ�ให้้ทหารอีียิิปต์์
ที่่รั� กั และเทิิดทูนู แมวไม่่สามารถลงมืือทำำ�ร้า้ ยทหารเปอร์์เซีียได้้ จึึงต้้อง
พ่่ายแพ้้ให้้กัับจัักรวรรดิิเปอร์์เซีียในครั้้�งนั้้�น เรีียกว่่าเป็็นการแพ้้ศึึก
เพราะเป็็นทาสแมวจนถึึงกัับต้้องยอมสละชีีวิิต เสีียประเทศกัันเลย
ทีีเดีียว ถึึงตอนนี้้� สาวกทาสแมวทั้้�งหลายคงต้้องยอมแพ้้ชาวอีียิิปต์์
กัันแล้้วนะครัับ ^^
หวัังว่่าเรื่่�องที่่�เล่่าวัันนี้้� คงจะถููกใจทาสแมว กัันนะครัับ
เพราะแฟนคลัับสมาคม ทาสแมวที่่�เก่่าแก่่หลายพัันปีี ^^ ไม่่น่่าจะ
มีีแฟนคลัับกลุ่่�มไหนเหนีียวแน่่นเท่่านี้้อีี� กแล้้ว ฉบัับหน้้า ผมจะมาเล่่า
วิิธีีการปรนนิิบััติิเอาอกเอาใจเจ้้านาย  ให้้บรรดาแมวๆหัันมาเห็็นใจ
ทาสแมวบ้้าง อย่่าลืืมติิดตามอ่่านกัันด้้วยนะครัับ รัักษาสุุขภาพและ
ขอให้้ปลอดภััยจากโควิิด-19 กัันด้้วยครัับ สวััสดีี
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เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด
Para Angkash

เที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19

อาหารเชา

สวัสดีคะ ในฐานะที่อิงคเปนคนเชียงใหม เลยไดรับเกียรติมาเขียนแนะนําสถานที่ทองเที่ยวเชียงใหม และเพื่อให
เขากับสถานการณชวงนี้ อิงคเลยขอนําเสนอการเที่ยวเชียงใหมแบบปลอดภัย เนนสถานที่เปดโลง outdoor
ลดโอกาสการติดโควิดนะคะ ในที่นี่ไดคิดโปรแกรมงาย ๆ สําหรับ 0ne day trip สําหรับคนที่มาพักผอน
เชียงใหมในชวงหนาหนาวนี้นะคะ ถาหนากากพรอม เจลแอลกอฮอลพรอม เราไปเริ่มกันแตเชาเลยคะ

07.30 สวน
ดอกไม้

ต.เหมืองแก้ว :
สวนลุงรน สวนลุงไจ๋
iloveßower farm
สุรชัยฟาร์ม

ถาอยากไดรูปสวย ตองยอมตื่นเชานิดนึงนะคะ ไปถายรูปแสงเชา
แนะนําชวง 7.30-8.30น. อากาศเย็น แดดไมรอน แสงสวย ถาไปเลย 9โมงแลว
แดดจะฟาดหนา ถายไมสนุกแลวคะ แนะนําสําหรับคนที่ขับ รถมาใหเอารถไป
จอดที่บริเวณลานจอดรถชุมชน จากนั้นนั่งรถซาเลง ของชุมชน ไปยังสวน
ดอกไม ในระแวกเดียวกันมีหลายสวนใหเลือกไปคะ ดอกไม แตละสวน
จะบานไม
พรอมกัน
ยกเวนแต สําหรับสวน iloveﬂower farm ที่จะมี

โจกศรีพิงค โจกตนพยอม
ตมเลือดหมูจิงจูฉา ย
หมูปงคุณพอ

อาหารเที่ยง

ขนมจีนTrailer coffee
ขาวซอยแมมณี กวยเตี๋ยวบานคุม
กวยเตี๋ยวเนื้อรสเยี่ยม
เซี๊ยลูกชิ้นปลา

อาหารเย็น

ลานรถจอดตางหาก แตตองจองเขาสวนกอนมา
แตสําหรับคนที่ walk in มาให ไปจอดรถที่ลาน
ชุมชน แลวถามชาวบานวา
เฮือนมวนใจ เฮือนเพ็ญ

" วันนี้ไปสวนไหนดี เพราะชาวบานจะรูดีวาสวนไหนดอก
กําลังบานพอดี จะไดรูปสวย และยังไดอุดหนุนการสราง
งานในชุมชนอีกดวยนะ "

ครัวอาจารยสายหยุด
หวานละมุนริมนํ้า
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11.00 brunch

The larder ถนนนิมมานเหมินทร์

ใชเวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1
ชั�วโมง จะไปจบทีวัดผาลาดคะ
(แนะนําใหนัดรถไปรับกลับที่หนาวัด) เสนทางนี้เดินงาย แดดรม
ปลอดภัย ถาถามเด็กสาธิตมช.จะรูจักทุกคน เพราะเปนเสนทาง
หลังจากไดรูปสวย ๆ แลว เราจะยอนเขาเมืองมาทานมื้อ brunch ถนน
นิมมานเหมินทร รานนี้เปนรานเล็ก ๆ หนึ่งหองแถว ขายอาหารเชาแบบ
ฝรั่ง มีใหเลือกหลากหลายตามรูปเลยคะ แตถาใครไมชอบอาหารเชาแบบ
ฝรั่ง อิงคมีทางเลือกอื่นใหครบสามมื้อ ในกรอบสีฟาที่หนาแรกเลยคะ

13.00 Trekking

รับนองขึ้นดอย เดินกันเพลินขึ้นมาจนถึงวัดผาลาด จะมองเห็นวิว
เมืองเชียงใหมไดจากบริเวณวัดดวยคะ

15.00 Afternoon Coffee
The Baristro at
Ping river

เส้นทางธรรมชาติดอยสุเทพ-วัดผาลาด

เหนื่อย ๆ จากการเดินปาแลวลงดอย

หลังจากอิ่มตื้อกับอาหาร

สบาย ๆ มีดนตรีเบา ๆ ใหฟง จิบกาแฟ

แลวไปเดินชมธรรมชาติ

ทานขนม ถายรูปใหหายเหนื่อย รานมี

ยอยอาหารกันคะ ทาง

กาแฟดริปรสดี สําหรับคอกาแฟใหลอง

เสนนี้เริ่มจากดานหลังมช.

นอกจากนี้หลายคนอาจจะไมรูวารานนี้

มานั่งชิลจิบกาแฟริมแมนํ้าปง บรรยาศ

เปนเจาของเดียวกับโรตีกูนิมมาน ดังนั้นมี
โดยขับรถไปทางเสนหลังมช. ทาง
ที่ไปรานผาลาดตะวันรอนคะ แต
ตรงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปราน
อาหารนั้นใหเราตรงขึ้นไปเสน
ทางศึกษาธรรมชาตินี้ เปนเสน
ทางเดินเทาขึ้นเขาจากหลัง มช.
ไปวัดผาลาด พวกฝรั่งเรียกวา
Monk trail ระยะทางการเดิน
ประมาณ 3 กม.

โรตีกรอบ ใหสั่งทานเลนกันดวยไมตองไป
ตอคิวยาว ๆ ที่นิมมานใหเสียเวลาดวยนะ
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ONE DAY TRIP CHIANGMAI

PATTARIKA ANGKASITH

18.00 Dinner

Ginger Farm kitchen จากฟาร์มสู่เมือง

21.00 Night out
Barking Jac
สําหรับคนที่อิ่มแลว
อยากเปลี่ยนบรรยากาศ
มานั่งเมาทกับเพื่อนแบบ
outdoor ขอนําเสนอ
รานใหม บรรยากาศดี ๆ
สไตลแคมปปง มานั่งจิบ

มาเชียงใหมทั้งที ไมไดกินอาหารเมือง ก็เหมือนมาไมถึงเชียงใหม
ขอนําเสนอรานนี้ ตั้งอยูในโครงการวันนิมมานคะ อาหารที่นี่แตละจาน
ใชวัตถุดิบคุณภาพจากทองถิ่น เปนผักผลไมปลอดสาร และเนื้อสัตวที่
เลี้ยงแบบปลอยจากเกษตรกรทองถิ่น

เครื่องดื่มเบา ๆ ฟงเพลงเลนสดแบบเพลิน ๆ ในบรรยากาศเหมือนเราไปตั้ง
แคมปในปา แตอยูในเมืองคะ เมนูมีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมอกเทล
สําหรับคนไมดื่ม มาพรอมอาหารทานเลนหลากเมนู เหมาะสําหรับการนั่งกิน
นั่งเมาทกับเพื่อน ๆ ผอนคลายมาก ๆ

ปรุงรสดวยสูตรคุณตาคุณยาย ดังนั้นเราจะไดรับประทานอาหารพื้นเมืองที่อรอย และปลอดภัย
รานนี้ติดมิชลินไกดดวยนะคะ ตองมาลองแลวละ ทานเสร็จ สามารถเดินเลนในโครงการวันนิมมาน
ตอได จะชอปปง หรือถายรูปเลน กินของหวาน หรือฟงเพลงแจส ก็มีทางเลือกหลากหลายคะ
ขอดีของเชียงใหมคือ ทุกสถานที่ที่พูดมา สามารถไปตอเนื่องกันได ภายใน 30-45 นาที
เดินทางคะ อากาศชวงนี้กําลังเย็นสบาย ไดใสเสื้อกันหนาวถายรูปกันสวย ๆ ถาใครมีเวลามาหลายวัน
อยากแนะนําใหออกนอกเมือง ไปพักผอน นอน รีสอรท โฮมสเตย หรือเดินปา มีหลายเสนทางใหเลือก
ไปเลยคะ ทั้งแมริมแมแจม เชียงดาว แมกําปองหรือดอยตาง ๆ เดินทางสะดวกคะ มาเทีย่ วกันเยอะ ๆ
ชวยกันกระตุนเศรษฐกิจกันนะคะ
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CU NEWS
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดการบรรยาย

ฝ่่ายวิิรัชกิ
ั จิ  สื่่อ� สารองค์์กร และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ จััดการบรรยาย เรื่่อ� ง “การพััฒนาแบรนด์์จุฬุ าฯ
และคณะฯ เชิิงยุุทธ์์” โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เอกก์์ ภทรธนกุุล ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี  งานด้้านสื่่�อสารองค์์กร  บริิหารแบรนด์์
และนิิสิิตเก่่าสััมพัันธ์์ ได้้ให้้เกีียรติิมาเป็็นวิิทยากร โดยมีีคณะผู้้�บริิหารฯ คณาจารย์์ ทันั ตแพทย์์ เข้้าร่่วมฟัังการบรรยาย เมื่่อ� วัันพุุธที่่� 2 ธัันวาคม
2563 ณ ห้้องประชุุมกรรมการคณะฯ ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม 2563

คณะทัั น ตแพทยศาสตร์์  จุ ุ ฬ าฯ จัั ดพิ ิ ธีีถ วายราชสัั ก การะพระฉายาลัั ก ษณ์์ พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร 
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิิตรเพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ และน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวััน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ
5 ธัันวาคม 2563 โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ ทันั ตแพทย์์ และบุุคลากร เข้้าร่่วมพิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์ เมื่่อ� วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563
ณ บริิเวณโถงชั้้น� ล่่าง อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ออกหน่่วยทัันตกรรมเคลื่่�อนที่่� ณ บริิเวณชุุมชนโรงเรีียนเพี้้�ยนพิิน
อนุุสรณ์์ เขตบางนา กรุุงเทพฯ

คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัับมููลนิิธิิโรงพยาบาลคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย 
และบริิษัท กั
ั ลั ฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จากััด (มหาชน) ออกหน่่วยทัันตกรรมเคลื่่อ� นที่่� โดยให้้บริิการตรวจ และรัักษาสุุขภาพในช่่องปาก
อุุดฟััน ขููดหินิ ปููน ถอนฟััน ผ่่าฟัันคุุด และเคลืือบฟลููออไลด์์ ให้้แก่่ประชาชนทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ โดยไม่่คิดมู
ิ ลู ค่่า พร้้อมทั้้�งให้้คำ�ำ แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับ
การรัักษาทางทัันตกรรมอีีกด้้วย เมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2563 ณ บริิเวณชุุมชนโรงเรีียนเพี้้�ยนพิินอนุุสรณ์์ เขตบางนา กรุุงเทพฯ
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