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สวัสด่ปีีใหม่ ๒๕๖๔

	 ปีีท่ี่�ผ่่านไปี	ท่ี่านสมาชิิกและทัี่นตแพที่ย์์ทุี่กท่ี่าน	คงได้้รัับความลำาบากม่การัเปีล่�ย์นแปีลงอย่์างมาก	แบบไม่เคย์

พบเห็็นมาก่อน	ทุี่กข์์และลำาบากกันถ้้วนห็น้า	ข์นาด้ห็นังสือ	TIME	Magazine	ยั์งพาด้หั็วว่า	“2020	The	Worst	Year	Ever”

คงจริังดั้งว่า	ไม่ม่ข้์อย์กเว้น	ได้้รัับผ่ลกรัะที่บกันทัี่�วโลก	เกิด้การัเปีล่�ย์นแปีลงต่าง	ๆ	นานา	

	 สวัสด่้ปีีให็ม่	2564	น่�	ก็ยั์งไม่ม่ใครัคาด้คะเน	ห็รืัอวางใจว่า	เรืั�องร้ัาย์	ๆ	คงผ่่านไปีได้้ด้้วย์ด่้	โรัค	COVID-19	น่� 

เห็มือนจะเริั�มม่วัคซ่ีนออกมาแล้ว	แต่ย์ังคงม่ปัีญห็าให้็ความแก้ไข์กันอ่ก	จากเดิ้มท่ี่�พวกเรัาคิด้กันว่า	3	เดื้อน	6	เดื้อน	

โรัคน่�คงจะห็าย์ไปี	แล้วความจริังก็ปีรัากฏว่า	ผ่่านไปีรัอบปีี	ก็ย์ังไม่ม่ท่ี่ท่ี่าว่าจะสงบ

	 ในวารัะด่้ข้์�นปีีให็ม่	 ข์ออวย์พรัในเรืั�องสุข์ภาพเป็ีนห็ลัก	ข์ออำานาจคุณพรัะศร่ัรััตนตรััย์จงด้ลบันด้าล	ข์อให้็ 

ท่ี่านสมาชิิกทุี่กท่ี่านม่สุข์ภาพท่ี่�ด่้	ม่ภูมิต้านที่านต่อ	COVID-19	และแคล้วคลาด้จากคนไข้์ท่ี่�เป็ีน	Carries	ออกจากปีีเก่า

เข้์าสู่ปีีให็ม่พบกับสิ�งให็ม่	ๆ	สุข์สันต์วันปีีให็ม่	พ.ศ.	2564	

	 ปี.ล.	 ในความเห็็นส่วนตัว	 เห็็นว่าที่ันตแพที่ย์์ถู้กสั�งสอนมาอย์่างด้่ในเรัื�อง	 Universal	 Precaution	

ดั้งนั�นข์อให้็ท่ี่านสมาชิิก	เข้์มงวด้และรัะมัด้รัะวังอย์่างท่ี่�เป็ีนอย์ู่แล้ว	อย่์างน้อย์ก็สามารัถ้ป้ีองกันโรัคได้้ในรัะดั้บห็น้�ง

	 ที่พ.ชิวลิต	กาญจนโอภาสวงศ์

			 		นาย์กทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ
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	 สวัสด่้ปีีให็ม่	2564	ครัับ		ปีีให็ม่น่�	ห็วังว่า	เพื�อนๆสมาชิิกทุี่กท่ี่าน	จะม่ความสุข์	สุข์ภาพแข็์งแรัง	ปีลอด้ภัย์จากทุี่ก	ๆ	

โรัค	รัวมทัี่�งโควิด้-19	นะครัับ		เมื�อแลห็ลังไปีในปีีท่ี่�ผ่่านมา	เรัาต้องเผ่ชิิญกับวิกฤตการัรัะบาด้ข์องโควิด้-19	ซ้ี�งที่ำาให้็เรัาต้องม่

การัปีรัับตัวในห็ลาย์	ๆ 	ด้้าน	ซ้ี�งมองในแง่ด่้	ก็เป็ีนการัที่ำาให้็เรัาเร่ัย์นรู้ั	ท่ี่�จะป้ีองกันตนเองมากข้์�น	ม่ความเห็็นอกเห็็นใจกัน	และ

เข้์าใจความเป็ีนไปีข์องช่ิวิตมากข้์�น	

	 ในส่วนข์องสมาคมเอง	เรัาก็ได้้พย์าย์ามท่ี่�จะที่ำางานภาย์ใต้ความกด้ดั้นเห็ล่าน่�	ซ้ี�งก็พร้ัอมจะน้อมรัับคำาติ	และคำาแนะนำา

จากสมาชิิก	เพื�อนำาไปีปีรัับปีรุังการัที่ำางานข์องเรัา	โด้ย์เพื�อน	ๆ 	สามารัถ้ติด้ต่อเรัาเข้์ามาได้้ทุี่กช่ิองที่างข์องสมาคมครัับ	ทัี่�ง	e-mail,

Facebook	และ	line

	 การัปีรัับตัวอย่์างห็น้�งท่ี่�ชัิด้เจนข์องสมาคมในปีีท่ี่�ผ่่านมา	คือการัเพิ�มช่ิองที่างการัเข้์าร่ัวมการัปีรัะชุิมแบบ	online	ซ้ี�งเรัา

ก็ห็วังว่าจะเกิด้ปีรัะโย์ชิน์แก่เพื�อน	ๆ 	ทัี่นตแพที่ย์์ในรัะดั้บห็น้�ง	และที่างสมาคมเองก็คาด้ว่า	รูัปีแบบข์องการัปีรัะชุิมแบบ	new	

normal	น่�	ก็ย์ังคงจะต้องเกิด้ข้์�นตลอด้ปีี	2564	ซ้ี�งเรัาก็จะพย์าย์ามพัฒนารูัปีแบบให้็ม่ปีรัะสิที่ธิิ์ภาพมากข้์�นต่อไปี

	 สุด้ท้ี่าย์น่�	ข์อให้็เพื�อน	ๆ	ทุี่กคน	ปีรัะสบกับความสำาเร็ัจในทุี่ก	ๆ	ด้้านข์องช่ิวิตตลอด้ปีี	2564	ครัับ



ตอนจบ 

บทความวชิาการ

ฉีีดยาชา…...
         ไม่่ชา
	 ปัีญห็าข์อง	accessory	innervation	พบได้้ในข์ากรัรัไกรัล่าง

มากกว่าข์ากรัรัไกรับน	เนื�องจากม่เส้นปีรัะสาที่มาเก่�ย์วข้์องห็ลาย์เส้น

แที่งที่ะลุผ่่านกรัะดู้กข์ากรัรัไกรัโด้ย์เฉพาะที่างด้้านลิ�นท่ี่�ม่	cortical

plate	บางโด้ย์ส่วนมากแล้วจะเป็ีนแข์นงข์อง	mylohyoid	nerve

และ	lingual	nerve	ห็รืัอผ่่านที่าง	retromolar	foramen	ซ้ี�งเป็ีน

accessory	foramen	อย์ู่ท่ี่�	retromolar	fossa	ห็ลังต่อฟัันกรัาม

ล่างซ่ี�สุด้ท้ี่าย์	ในบางรัาย์	retromolar	foramenจะอยู่์ท่ี่�ส่วนล่างข์อง	

anterior	 ascending	 ramusได้้	 accessory	 nerve	 ท่ี่�ผ่่านเข้์าสู่	 

retromolar	foramen	ได้้แก่	long	buccal	nerve,	auriculotemporal	

nerve	และ	accessory	branches	ข์อง	inferior	alveolar	nerve

เป็ีนต้น	จากนั�นจะที่อด้ตัวอยู่์ใน	retromolar	canal	ห็รืัอ	temporal

crest	canal	ซ้ี�งอยู่์บริัเวณ	body	และ	ramus	ตามลำาดั้บ	และไปีเล่�ย์ง

ฟัันกรัามล่าง

	 Mylohyoid	nerve	จะแย์กแข์นงออกจาก	inferior	alveolar

nerve	ในรัะดั้บเห็นือต่อ	mandibular	foramen	ปีรัะมาณ	5-23	

มิลลิเมตรั	และเป็ีน	motor	nerve	ซ้ี�งไปีเล่�ย์งกล้ามเนื�อ	mylohyoid

และ	anterior	belly	of	digastric	อย่์างไรัก็ตามยั์งม่ส่วนข์อง	sensory

fiber	ท่ี่�รัับความรู้ัส้กจากฟััน	กรัะดู้กข์ากรัรัไกรัและเนื�อเย์ื�ออ่อนท่ี่� 

เส้นปีรัะสาที่ไปีเล่�ย์งได้้	ดั้งนั�นในการัที่ำา	mandibular	nerve	block	

จ้งไม่ได้้สกัด้	mylohyoid	nerve	ด้้วย์	ห็ากม่	accessory	nerve	

จาก	mylohyoid	nerve	ผู้่ป่ีวย์ยั์งคงรู้ัส้กเจ็บอยู่์	แม้จะม่อาการัชิาท่ี่� 

รัิมฝีีปีากและลิ�นเต็มที่่�แล้วก็ตาม	 ซี้�งสามารัถ้แก้ไข์ได้้โด้ย์การัฉ่ด้	

infiltration	บริัเวณด้้านลิ�นในรัะดั้บพื�นช่ิองปีากห็รืัอ	mylohyoid 

ridge	ได้้	ห็รืัอที่ำา	high	mandibular	nerve	block	แต่โด้ย์ทัี่�วไปี 

แล้วการัที่ำา	infiltration	ท่ี่�ตำาแห็น่งดั้งกล่าวก็เพ่ย์งพอ

	 ในรัาย์ท่ี่�ผู้่ป่ีวย์ยั์งคงรู้ัส้กเจ็บอยู่์	 ภาย์ห็ลังจากการัฉ่ด้ย์าชิา 

เพิ�มเติมเพื�อสกัด้เส้นปีรัะสาที่	mylohyoid	แล้ว	อาจเป็ีนไปีได้้ว่าม่	

accessory	 nerve	 จากเส้นปีรัะสาที่เส้นอื �นผ่่านเข์้ามาที่าง 

retromolar	foramen	จ้งควรัฉ่ด้ย์าชิาเพิ�มเติมโด้ย์การัที่ำา	buccal	

infiltration	ท่ี่�บริัเวณ	retromolar	area	ห็รืัอที่ำา	high	mandibular

nerve	block	(Gow-Gates	technique)	ซ้ี�งห็ากที่ำา	Gow-Gates	

mandibular	 nerve	 block	 แล้ว	 ย์ังคงม่ความรัู้ส้กเจ็บอย์ู่อ่ก	

แสด้งว่าน่าจะม่	accessory	nerve	ท่ี่�เป็ีนแข์นงข์อง	Upper	cervical	 

plexus	การัสกัด้ปีรัะสาที่เส้นน่�ที่ำาได้้โด้ย์การัฉ่ด้	buccal	และ	lingual

infiltration	 ตรังบรัิเวณฟัันที่่�จะที่ำาห็ัตถ้การัโด้ย์จะต้องแที่งเข์็ม 

ให็้ล้กถ้้งรัะด้ับข์อบล่างข์องข์ากรัรัไกรัล่างและเข์็มควรัจะชิิด้กับ 

cortical	 plate	 โด้ย์เฉพาะที่างด้้านลิ�นเพื�อปี้องกันภย์ันตรัาย์ต่อ	

vital	structures	อื�น	ๆ 	ข์ณะแที่งเข็์มสามารัถ้คลำาจากนอกปีากเจอ

ปีลาย์แห็ลมข์องเข็์มได้้	ให้็ใส่ย์าชิาเพ่ย์งเล็กน้อย์และเดิ้นย์าชิาช้ิา	ๆ 	

เพรัาะผู้่ป่ีวย์จะรู้ัส้กปีวด้มากข์ณะฉ่ด้ย์าชิา	แต่ห็ลังจากนั�นผู้่ป่ีวย์จะ

รู้ัส้กชิาเต็มท่ี่�ที่ำาให้็สามารัถ้ที่ำาหั็ตถ้การัต่อไปีได้้

	 อ่กกรัณ่ที่่�พบได้้บ่อย์ในการัผ่่าฟัันคุด้กรัามล่างซี่�สุด้ที่้าย์ 

คือ	ภาย์ห็ลังจากการัที่ำา	mandibular	nerve	block	และ	long	buccal

nerve	block	แล้ว	ผู้่ป่ีวย์ม่อาการัชิาท่ี่�ริัมฝีีปีากและลิ�นเต็มท่ี่�	แต่ยั์งคง

ม่อาการัเจ็บเห็งือกบรัิเวณ	 disto-lingualอย์ู่	 ที่ำาให็้ไม่สามารัถ้ผ่่า 

ฟัันคุด้ได้้	ทัี่�งน่�เนื�องจากม่การัปีรัะสานกันข์อง	accessory	nerve 

ท่ี่�บริัเวณ	 retromolar	 (retromolar	 plexus)	 สามารัถ้แก้ไข์โด้ย์ 

การัฉ่ด้	 infiltrationบรัิเวณ	 disto-lingualข์องเห็งือกที่่�ปีกคลุม 

ฟัันคุด้อย์ู่

เร่ัย์บเร่ัย์งโด้ย์	อ.ที่พญ.	ปีาห็นัน	ศาสตรัวาห็า



- การแยกเป็็นสองแขนงของเส้นป็ระสาทอินเฟอเรียแอลวิิโอล่าร์ 
(Bifid inferior alveolar nerve)

- การเช่ื่�อมต่่อกันของเส้นป็ระสาทจากด้้านต่รงกันข้าม(Contralat-
eral nerve anastomoses) 

	 สามารัถ้สังเกตุ	anatomical	variation	น่�	ได้้จากภาพถ่้าย์

รัังส่	 panoramic	 ซี้�งการัแย์กข์องเส้นปีรัะสาที่น่�เกิด้ข์้�นได้้ห็ลาย์ 

ตำาแห็น่งตลอด้ความย์าวข์องเส้นปีรัะสาที่	 แต่ตำาแห็น่งที่่�ส่งผ่ลให็้

เกิด้อาการัชิาไม่เต็มที่่�ภาย์ห็ลังจากการัที่ำา	mandibular	 nerve	

block	คือ	ก่อนท่ี่�	inferior	alveolar	nerve	จะเข้์าสู่	mandibular	

foramen	 ลักษ์ณะเชิ่นน่�กรัะดู้กข์ากรัรัไกรัล่างจะม่	 accessory	

mandibular	foramen	และ	lingula	เพิ�มข้์�นมา	การัแก้ไข์ปัีญห็า

อาการัชิาไม่เต็มท่ี่�ที่ำาได้้โด้ย์การัที่ำา	High	block

	 จะพบได้้ในการัที่ำาหั็ตถ้การับริัเวณข์ากรัรัไกรัส่วนห็น้าโด้ย์

เฉพาะข์ากรัรัไกรัล่าง	ทัี่�งน่�เนื�องจากม่แข์นงเล็ก	ๆ 	ข์องเส้นปีรัะสาที่	 

mandibular	incisive	จากด้้านตรังกันข้์ามมาร่ัวมเล่�ย์งด้้วย์	ซ้ี�งแก้ไข์

ได้้โด้ย์การัฉ่ด้	intraligament	การัที่ำา	mental	nerve	block	ท่ี่�ด้้าน

ตรังกันข้์าม	ห็รืัอ	ที่ำา	mandibular	nerve	block	ทัี่�งสองข้์าง	ข้์�นอยู่์ 

กับปีรัะเภที่ข์องงานหั็ตถ้การัท่ี่�จะที่ำาอย่์างไรัก็ตามห็ากได้้การัฉ่ด้ย์าชิา

เพิ�มเติมแล้วผู่้ปี่วย์ย์ังคงรัู้ส้กชิาไม่เต็มที่่�อย์ู่	 ควรัคำาน้งถ้้งการัม่ 

accessory	innervation	และแก้ไข์โด้ย์วิธ่ิ์ท่ี่�กล่าวมาแล้วข้์างต้น

-  การเกิด้พยาธิิสภาพของฟันและกระดู้กขากรรไกร -

- การอักเสบและการติดเช้ือข่องฟัน ในบริัเวณท่ี่�ม่การัอักเสบ	ติด้เชืิ�อ

จะที่ำาให้็การัออกฤที่ธิิ์�ข์องย์าชิาลด้ลง	เนื�องจากเนื�อเยื์�อม่สภาวะเป็ีน

กรัด้มากกว่าปีกติ	โมเลกุลข์องย์าชิาแตกตัวได้้ไม่ด่้	ได้้ตัวย์าในรูัปีข์อง	

uncharged	 form	น้อย์กว่าปีกติ	 ที่ำาให็้ปีรัิมาณข์องย์าชิาที่่�ซี้มเข์้

าสู่เส้นปีรัะสาที่ลด้น้อย์ลง	จ้งออกฤที่ธิิ์�สกัด้การันำากรัะแสปีรัะสาที่ 

ข์องเส้นปีรัะสาที่ได้้ไม่เต็มท่ี่�	ในข์ณะเด่้ย์วกันบริัเวณท่ี่�ม่การัอักเสบ 

จะม่ห็ลอด้เลือด้ท่ี่�ข์ย์าย์ตัวอยู่์เป็ีนจำานวนมาก	ที่ำาให้็ย์าชิาซ้ีมกลับเข้์าสู่

กรัะแสโลหิ็ตได้้เร็ัวข้์�น	แม้ว่าในบางครัั�งจะที่ำา	nerve	block	ก็ตาม	

คนไข้์ยั์งคงม่ความรู้ัส้กชิาไม่เต็มท่ี่�อยู่์	เป็ีนเพรัาะกรัะบวนการัอักเสบ

ที่ำาให็้เส้นปีรัะสาที่ที่่�อย์ู่ในบรัิเวณนั�นไวต่อความเจ็บปีวด้	 ม่การั 

เปีล่�ย์นแปีลงข์อง	 resting	 potential	 และม่รัะด้ับ	 excitability	

threshold	ท่ี่�ตำ�าลง	เกิด้ภาวะ	nerve	hyperalgesic	คือ	ม่อาการั

ปีวด้มากกว่าปีกติเมื�อได้้รัับสิ�งกรัะตุ้นท่ี่�ปีกติที่ำาให้็เกิด้ความเจ็บปีวด้

ปัีญห็าน่�แก้ไข์โด้ย์การัเพิ�มปีริัมาณข์องย์าชิาในบริัเวณท่ี่�ที่ำาหั็ตถ้การั

ให้็มากข้์�น

- การอ้าปากได้น้อยลง (trismus)	อาจม่สาเห็ตุมาจากการัติด้เชืิ�อ 

การัได้้รัับภย์ันตรัาย์บริัเวณใบห็น้าและข์ากรัรัไกรั	พย์าธิิ์สภาพข์อง

ข้์อต่อข์ากรัรัไกรัและอวัย์วะใกล้เค่ย์ง	และ	myofascial	pain	เป็ีนต้น

ที่ำาให็้เกิด้ปีัญห็าในการัฉ่ด้ย์าชิาบรัิเวณเพด้านปีาก	 และการัที่ำา 

mandibular	 nerve	 block	 ที่่�จะห็า	 landmark	 และตำาแห็น่ง 

การัแที่งเข็์มท่ี่�ถู้กต้อง	ฉะนั�นในคนไข้์ท่ี่�อ้าปีากได้้น้อย์และจำาเป็ีนต้อง

ที่ำาห็ัตถ้การัในบรัิเวณข์ากรัรัไกรัล่างควรัฉ่ด้ย์าชิาด้้วย์วิธิ์่	 Akinosi- 

Vazirani	closed-mouth	mandibular	nerve	block

- ลักษณะรูปร่างข่ากรรไกรที่เปลี่ยนไป	 พบในคนไข์้ที่่�เคย์ได้้รัับ 

ภย์ันตรัาย์บริัเวณใบห็น้าและข์ากรัรัไกรั	 ห็รืัอคนไข้์ท่ี่�เคย์ได้้รัับการั 

ผ่่าตัด้กรัะดู้กข์ากรัรัไกรัล่างเพื�อแก้ไข์ปัีญห็าการัสบฟัันและข์ากรัรัไกรั

ล่างยื์�นด้้วย์วิธ่ิ์	Bilateral	sagittal	split	ramus	osteotomy	เนื�องจาก

ม่การักรัอแต่งกรัะดู้กบริัเวณ	anterior	ascending	ramus	ที่ำาให้็ 

ตำาแห็น่งข์อง	coronoid	notch	ท่ี่�เป็ีน	landmark	สำาคัญในการัที่ำา	

mandibular	nerve	block	เปีล่�ย์นแปีลงไปีได้้

- เลือดออกในเน้ือเย่ือหรือก้อนเลือดขั่ง (Hematoma)	เป็ีนภาวะ

แที่รักซี้อนที่่�อาจเกิด้ข์้�นได้้จากการัฉ่ด้ย์าชิาด้้วย์วิธิ์่	mandibular	

nerve	block	และ	tuberosity	nerve	block	โด้ย์เกิด้ภย์ันตรัาย์

ต่อเส้นเลือด้จากปีลาย์เข์็มที่่�แที่งผ่่าน	 ที่ำาให็้ผ่นังเส้นเลือด้ฉ่กข์าด้ 

ม่เลือด้ออกมาขั์งอยู่์ภาย์ในเนื�อเยื์�อและแข็์งตัว	ฉะนั�นย์าชิาท่ี่�ฉ่ด้เข้์า

ไปีในบรัิเวณน่�ถู้กที่ำาให็้เจือจางลงไปีและข์ณะเด้่ย์วกันก้อนเลือด้

ก็ปีิด้กั�นการัแที่รักซี้มข์องย์าชิาที่่�จะเข์้าไปีใกล้ตำาแห็น่งข์องเส้น 

ปีรัะสาที่อ่กด้้วย์
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-  ปััญหาด้้านจิิตวิิทยา  -

	 ความห็วาด้วิตกและความกลัวสามารัถ้ส่งผ่ลต่อการัแปีรั 

ผ่ลการัรัับความรู้ัส้กข์องผู้่ป่ีวย์ได้้	แม้ลักษ์ณะอาการัแสด้งที่างคลินิก

จะบ่งบอกว่าชิาสมบูรัณ์แล้วก็ตาม	 ผู่้ปี่วย์ย์ังคงบอกว่าเจ็บอย์ู่เมื�อ

จะที่ำาหั็ตถ้การั	ฉะนั�นการัให้็การัรัักษ์าผู้่ป่ีวย์ปีรัะเภที่น่�ทัี่นตแพที่ย์์

ควรัให็้การัรัักษ์าอย่์างนุ่มนวลเข์้าใจผู่้ปี่วย์และอธิ์ิบาย์ข์ั�นตอนการั

รัักษ์าให็้ผู่้ปี่วย์ได้้รัับที่รัาบ	 เพื�อให็้ผู่้ปี่วย์ม่ความมั�นใจและพรั้อมที่่� 

จะให็้ความรั่วมมือในการัรัักษ์า	 ห็ากผู่้ปี่วย์ม่ความวิตกกังวลและ 

กลัวการัที่ำาฟัันอย่์างมากควรัให้็การัรัักษ์าโด้ย์การัใช้ิย์าสงบปีรัะสาที่

รั่วมด้้วย์	 (conscious	 sedation)	 ห็รัือ	 ภาย์ใต้การัด้มย์าสลบ	

(general	anesthesia)

	 นอกเห็นือจากสาเห็ตุที่่�ที่ำาให็้เกิด้อาการัชิาไม่เต็มที่่�ด้ังที่่�

กล่าวแล้วข์้างต้น	 ควรัคำาน้งถ้้งการัออกฤที่ธิ์ิ�ข์องย์าชิา	 คือเมื�อฉ่ด้ 

ย์าชิาเข้์าไปีในเนื�อเย์ื�ออ่อน	ย์าชิาจะแพร่ักรัะจาย์ออกไปีตามรัะดั้บ

ความเข้์มข้์น	(concentration	gradient)	โด้ย์บางส่วนจะซ้ีมผ่่าน 

เข้์าไปีในเส้นปีรัะสาที่	ในข์ณะท่ี่�ส่วนให็ญ่จะถู้กดู้ด้ซ้ีมเข้์าไปีในเนื�อเยื์�อ

ข์องกล้ามเนื�อและไข์มัน	ถู้กที่ำาให้็เจือจางลงโด้ย์	interstitial	fluid	

ถู้กดู้ด้ซ้ีมกลับเข้์าไปีในกรัะแสโลหิ็ตและย์าชิาท่ี่�ม่โครังสร้ัางบางส่วน

เป็ีน	ester	group	เช่ิน	articaine	จะถู้ก	metabolized	โด้ย์	enzyme

plasma	cholinesterase	ข์ณะท่ี่�ภาย์ในเส้นปีรัะสาที่จะปีรัะกอบ 

ไปีด้้วย์เส้นปีรัะสาที่เล็ก	ๆ 	ห็ลาย์มัด้	(fascicle)		fascicle	ท่ี่�เร่ัย์งอยู่์

ด้้านนอกเร่ัย์กว่า	mantle	และ	fascicle	ท่ี่�เร่ัย์งอย์ู่ด้้านในใกล้ศูนย์์

กลางเร่ัย์กว่า	core	โด้ย์เส้นปีรัะสาที่มัด้	mantle	จะเล่�ย์งอวัย์วะส่วน

ใกล้ตัว	(proximal	part)	เส้นปีรัะสาที่มัด้	core	จะเล่�ย์งอวัย์วะส่วน

ไกลตัว	 (distal)	 เมื�อย์าชิาซ้ีมผ่่านเข้์ามาเส้นปีรัะสาที่มัด้	mantle	 

จะได้้รัับย์าชิาในปีรัิมาณที่่�มากและเรั็วกว่าเส้นปีรัะสาที่มัด้	 core	

ด้ังที่ฤษ์ฎี่	 “Central	 core	 theory”	 คือเส้นปีรัะสาที่ที่่�ให็ญ่และ 

ปีรัะกอบไปีด้้วย์	fascicle	ท่ี่�อยู่์อย่์างห็นาแน่นจะขั์ด้ข์วางการัซ้ีมผ่่าน

ข์องย์าชิาจากผิ่วด้้านนอกเข้์าสู่จุด้ศูนย์์กลาง	ดั้งนั�นจ้งเป็ีนไปีได้้ย์ากท่ี่�

จะสามารัถ้สกัด้การันำากรัะแสปีรัะสาที่ข์องเส้นปีรัะสาที่ทุี่กมัด้อย่์าง

สมบูรัณ์	 แม้จะฉ่ด้ย์าชิาในตำาแห็น่งที่่�ถู้กต้องแล้วก็ตาม	 ด้้วย์เห็ตุน่� 

จ้งใช้ิอธิิ์บาย์อาการัชิาไม่สมบูรัณ์ข์อง	pulp	ซ้ี�งภาย์ห็ลังจากการัฉ่ด้

ย์าชิาผู้่ป่ีวย์รู้ัส้กเนื�อเยื์�ออ่อนเช่ิน	เห็งือก	ริัมฝีีปีากชิาเต็มท่ี่�	แต่ฟัันไม่ชิา

ห็รืัอกรัณ่ผ่่าฟัันคุด้	ผู้่ป่ีวย์ชิาเต็มท่ี่�	แต่เมื�อกรัอตัด้ฟัันยั์งเจ็บและเส่ย์ว

ฟัันอยู่์	ซ้ี�งแก้ไข์โด้ย์การัฉ่ด้ย์าชิาเข้์าไปีใน	pulp	(intrapulpal	injection) 

เป็ีนต้น

 

 

Buccal infiltration 

Buccal and palatal infiltration 

Posterior superior alveolar nerve block / 

Infra-orbital nerve block 

Intraligamentary 

injection 

 

Fail 

Fail 

Fail 

Succes

 

Succes

 

Succes

 

Succes

 

Maxilla 

If no tissue  

anesthesia 

IAN Block 

Buccal and lingual infiltrations 

Repeated IAN Block 

Supplementary injections: 

- Intraligamentary 

- Intraosseous 

- Intrapulpal 

Akinosi or Gow-Gates 

mandibular nerve block 

Succes

 

Succes

 

Succes

 

Succes

 

Mandible 

Fail 

Fail 

Fail 

Fail 

แผนภููมิิแสด้งวิิธีีการแก้ไขอาการชาที�ไมิ�สมิบููรณ์์
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ฟััน
ในส่ิ่�งมีีชีีวิิต
ฟััน
	 ฟัันนั�น	 ห็ากกล่าวกันตามตรังทีุ่กคนคงจะมองว่ามันเปี็น 

อวัย์วะสำาคัญในการัด้ำารังช่ิวิต	ห็ากไม่ม่ฟััน	เรัาจะบด้เค่�ย์วอาห็ารัได้้

อย์่างไรั	กลืนอาห็ารัลงไปีทัี่�งก้อนห็รืัอ	?

	 แต่ฟัันข์องสัตว์แต่ละชินิด้ก็มิได้้เห็มือนกัน	เพรัาะนอกจาก

จะใช้ิเพื�อบด้เค่�ย์วอาห็ารัแล้ว	ฟัันข์องสัตว์ห็ลาย์	ๆ 	ชินิด้ย์ังสามารัถ้

ใช้ิกัด้แที่ะสร้ัางรัังสร้ัางถิ้�นท่ี่�อยู่์	ใช้ิล่าเห็ยื์�อห็รืัอเป็ีนอาวุธิ์ป้ีองกันตัว

เร่ัย์กว่าเป็ีนสิ�งสารัพัด้ปีรัะโย์ชิน์ท่ี่�ม่ลักษ์ณะและห็น้าท่ี่�อันห็ลากห็ลาย์

	 สัตว์ฟัันแที่ะม่ฟัันสองซี่�ห็น้าที่่ �ย์าวไม่ห็ย์ุด้ตลอด้ชิ่วิต	

สัตว์ฟัันเข่์�ย์วม่แต่ฟัันซ่ี�แห็ลม	ข์ณะท่ี่�สัตว์กินพืชินั�นฟัันจะห็นาและแบน

ส่วนฉลามนั�น	สามารัถ้เปีล่�ย์นฟัันชุิด้ให็ม่เรืั�อย์	ๆ 	ตลอด้อายุ์ไข์	ในข์ณะ

ท่ี่�สัตว์แบบจรัะเข้์	เกิด้มาพร้ัอมกับฟัันในปีากท่ี่�จะติด้ตัวมันไปีจนตาย์

	 ส่วนฟัันข์องมนุษ์ย์นั์�น	ก็ม่ห็ลาย์ชินิด้	ทัี่�งฟัันตัด้	ฟัันเข่์�ย์ว

และฟัันกรัาม	 จัด้เรั่ย์งอย์ู่ในปีากกลาย์เปี็นที่ั�งสิ�งที่่�ชิ่วย์ในการัเค่�ย์ว 

อาห็ารั	และช่ิวย์เสริัมบุคลิกภาพให้็แก่บุคคล

	 แต่ว่าอะไรัคือสิ�งท่ี่�ที่ำาให้็เกิด้ความห็ลาย์ห็ลากเช่ินน่�	คำาตอบ

พื�นฐานก็คงจะคือวิวัฒนาการัท่ี่�ที่ำาให้็ฟัันข์องสัตว์ชินิด้ต่าง	ๆ 	แตกต่างกัน

มากมาย์ย์ิ�งนัก

	 วิวัฒนาการัน่�	ก็เสมอเห็มือนด้้วย์เครืั�องมือข์องธิ์รัรัมชิาติท่ี่�ใช้ิ 

รัังสรัรัค์ศิลปีะอันงด้งามนามว่าช่ิวิต	ให้็ม่ความซัีบซ้ีอนและมหั็ศจรัรัย์์ยิ์�ง

 น่าจะไม่ม่ใครัท่ี่�ไม่รู้ัจัก	อวัย์วะท่ี่�เร่ัย์กว่าฟััน	มันอยู่์ 

ในปีาก	เพื�อช่ิวย์เรัาบด้เด่้�ย์ว	และช่ิวย์เสริัมบุคลิกภาพ	ห็ากเปิีด้ 

พจนานุกรัม	จะได้้ความห็มาย์ว่า	ฟััน	.น.	กรัะดู้กเป็ีนซ่ี�	ๆ 	อยู่์ใน 

ปีากสำาห็รัับกัด้	ฉ่กเค่�ย์วอาห็ารั	โด้ย์ปีริัย์าย์ห็มาย์ถ้้งสิ�งท่ี่�ม่

ลักษ์ณะคล้าย์คล้งเช่ินนั�น	เช่ิน	ฟัันเลื�อย์	ฟัันจักรั

	 แต่ก่อนจะกล่าวโด้ย์ละเอ่ย์ด้	ข์อเท้ี่าความเก่�ย์วกับเครืั�องมือ 

ข์องศิลปีินผู่้ให็ญ่นามว่าธิ์รัรัมชิาตินามว่าววิัฒนาการัน่�สักเล็กน้อย์	

เพรัาะมันมักจะถู้กเข้์าใจผิ่ด้อย์ู่บางปีรัะการั

	 ปีรัะการัแรัก	 สิ�งม่ช่ิวิตทุี่กอย์่างไม่ได้้เลือกเองว่าอย์ากได้้

อะไรั	มันคือการักลาย์พันธ์ุิ์ตามธิ์รัรัมชิาติข์องทุี่กสิ�งม่ช่ิวิตท่ี่�ที่ำาให้็ย่์นส์

ข์องสิ�งม่ช่ิวิตนั�น	ๆ	เปีล่�ย์นแปีลงท่ี่ละน้อย์โด้ย์ไม่อาจควบคุม

	 ปีรัะการัท่ี่�สอง	เรัามักจะได้้ยิ์นคำาว่า	“ผู้่ท่ี่�แข็์งแกร่ังกว่าจะ

อย์ู่รัอด้”	อันท่ี่�จริังคำาน่�ก็ไม่ได้้ถู้กต้องสมบูรัณ์นัก

	 ลองจินตนาการัถ้้งสังคมข์องสัตว์กินพืชิในทุ่ี่งห็ญ้าท่ี่�ม่นัก

ล่าคอย์ล่าพวกมันด้้วย์การัวิ�งไล่	ตัวไห็นจะอยู่์รัอด้	ตัวไห็นจะถู้กกิน	

คำาตอบมันก็คงไม่ย์าก	ตัวท่ี่�วิ�งช้ิาจะถู้กกิน	ตัวท่ี่�วิ�งเร็ัวจะรัอด้ตาย์

	 ฉะนั�นพวกสัตว์กินพืชิธิ์รัรัมด้า	ไม่อาจเลือกได้้ว่าตัวเองจะ

วิวัฒนาการักลาย์เปี็นอะไรั	 แต่ธิ์รัรัมชิาติเปี็นเลือกสรัรัค์	 กล่าวคือ 

เมื�อนักล่าโผ่ล่มา	มันจะวิ�งห็น่	ตัวท่ี่�วิ�งไม่ทัี่นก็จบช่ิวิต	ไม่ม่โอกาสได้้

ถ่้าย์ที่อด้ย่์นส์ต่อ	ข์ณะท่ี่�ตัวท่ี่�วิ�งเร็ัวกว่านั�นก็จะรัอด้ไปีสืบเผ่่าสืบพันธ์ุิ์ได้้

	 ด้้วย์เห็ตุน่�	มันจ้งไม่ใช่ิผู้่ท่ี่�แข็์งแกร่ังกว่าจะอยู่์รัอด้	แต่เป็ีน

ผู้่ท่ี่�ไม่เห็มาะสมจะล้มตาย์	ในท่ี่�น่�คือตัวท่ี่�วิ�งช้ิา	จะล้มตาย์ไม่ม่โอกาส

ได้้สืบที่อด้พันธุิ์กรัรัมข์องตัวเอง	ที่ำาให้็สัตว์แต่ละท้ี่องถิ้�นจ้งม่ลักษ์ณะ

ท่ี่�เห็มาะสมกับท้ี่องถิ้�นเห็ล่านั�น	เพรัาะตัวท่ี่�เห็มาะสมน้อย์กว่านั�นไม่

อาจอย์ู่รัอด้ได้้เมื�อเจอตัวท่ี่�เห็มาะสมกว่า

	 เช่ินการัวิ�งห็น่นักล่า	ห็ากตัวท่ี่�เคย์วิ�งเร็ัวท่ี่�สุด้	วันห็น้�งตัวอื�น

วิ�งเร็ัวกว่ามันทัี่�งห็มด้	มันย่์อมกลาย์เป็ีนเห็ยื์�อข์องนักล่าได้้เช่ินเด่้ย์วกัน

บทควิามวิิชื่าการ

เร่ัย์บเร่ัย์งโด้ย์	นาย์ห้็วน



	 นั�นคือการัที่ำางานพื�นฐานข์องที่ฤษ์ฎ่ีแบบด้าร์ัวิน	และถ้้า

ห็ากนำามันมาใช้ิอธิิ์บาย์กับฟััน	เรัาจะพบตัวอย่์างมากมาย์ท่ี่�เก่�ย์วข้์อง

กับพฤติกรัรัมข์องการักินอาห็ารั	ห็รืัอพฤติกรัรัมอื�น	ๆ

	 สัตว์ทีุ่กชินิด้	 รัวมถ้้งมนุษ์ย์์	 พบว่าถ้้าเรัาบด้เค่�ย์วอาห็ารั

ก่อนกลืนสักห็น่อย์	รัะบบย่์อย์อาห็ารัข์องเรัาจะที่ำางานได้้ด่้ข้์�นมาก	

ผิ่ด้กับถ้้าเรัากลืนอาห็ารัทัี่�งก่อน	ถ้้าไม่ติด้คอตาย์มันก็ย์่อย์ย์ากอย์ู่ด่้

	 นั�นคือที่ำาไมเมื�อการักลาย์พันธิ์ุ์ที่ำาให็้เกิด้ฟัันข์้�นมา	 ซี้�งม ่

ปีรัะโย์ชิน์อย่์างยิ์�งในการับด้เค่�ย์วอาห็ารั	เพื�อช่ิวย์ให้็ดู้ด้ซ้ีมสารัอาห็ารั

ได้้มากข้์�น	ห็รืัอใช้ิสำาห็รัับการัล่าเห็ยื์�อห็รืัอป้ีองกันตัว	ก็จะเพิ�มโอกาส

ในการัอยู่์รัอด้ข์องสาย์พันธ์ุิ์นั�น	ๆ 	จ้งไม่แปีลกท่ี่�สิ�งม่ช่ิวิตท่ี่�ม่ลักษ์ณะ

แบบน่�จะม่โอกาสรัอด้มากกว่าตัวท่ี่�ไม่ม่ฟััน	และไม่สามารัถ้บด้เค่�ย์ว

และดู้ด้ซ้ีมอาห็ารัห็รืัอเอาตัวรัอด้ได้้ด่้เท่ี่าเท่ี่ย์มกัน

	 ด้้วย์ปัีจจัย์ที่างธิ์รัรัมชิาติ	ที่ำาให้็สิ�งม่ช่ิวิตท่ี่�ม่ฟัันอย์ู่รัอด้ได้้

ด่้กว่า	และม่โอกาสสืบที่อด้ลักษ์ณะฟัันนั�นต่อไปี

	 นอกจากเรืั�องข์องวิวัฒนาการัแล้ว	ก็ยั์งม่เรืั�องข์องพัฒนาการั

ว่าฟัันนั�นเกิด้มาจากอะไรั	จากห็ลักฐานพบว่าฟัันนั�นม่การัพัฒนาใน

ลักษ์ณะท่ี่�คล้าย์คล้งกับเกล็ด้ปีลา

	 ห็ลักฐานชิิ�นห็น้�งในการัศ้กษ์าปีลาโบรัาณที่่�ม่ชิื�อว่า	 Ro-

mundina	stellina	ซ้ี�งม่ช่ิวิตอย์ู่ในช่ิวง	400	ล้านปีีท่ี่แล้ว	ได้้พบว่า

เกล็ด้และฟัันข์องมันนั�นถู้กสร้ัางมาจากเนื�อเยื์�อชินิด้เด่้ย์วกัน	ที่ำาให้็

พอจะสรุัปีได้้ว่าสาย์วิวัฒนาการัข์องมันนั�นม่ส่วนเชืิ�อมโย์งกับอะไรั

	 ฉะนั�น	ด้้วย์ห็ลักการัเด่้ย์วกับเกล็ด้ปีลา	เกล็ด้ห็าใช่ิกรัะดู้ก

ฉันใด้	ฟัันก็ห็าใช่ิกรัะดู้กฉันนั�น	แม้ว่าจะม่องค์ปีรัะกอบแบบเด่้ย์วกัน

ก็ตาม

	 สัตว์อ่กจำาพวกห็น้�งท่ี่�จะไม่กล่าวถ้้งไม่ได้้คือสัตว์ปีีก	เพรัาะ

มันม่จะงอย์ปีาก	มิใช่ิม่ฟััน	พวกนกเห็ล่าน่�บางท่ี่จะกลืนก้อนหิ็นลง

ในท้ี่องช่ิวย์ในการับด้ย่์อย์อาห็ารั

	 แล้วที่ำาไมมันถ้้งไม่ม่ฟัันเล่า	?	ที่ำาไมวิวัฒนาการัถ้้งที่ำาให้็ฟััน

ข์องมันห็าย์ไปี	ทัี่�ง	ๆ 	ท่ี่�บรัรัพบุรุัษ์ข์องมันเช่ินได้โนเสาร์ันั�นม่ฟัันกรัะทัี่�ง

นกตัวแรักอย่์าง	Archaeopteryx	ท่ี่�ม่ช่ิวิตอยู่์ในช่ิวง	150	ล้านปีีท่ี่�แล้ว

อย์ู่พรั้อม	 ๆ	 กับญาตขิ์องพวกมันอย่์างได้โนเสารั	์ ก็ย์ังมฟ่ัันให็้เห็็น 

อย์่างชัิด้เจน

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

Romundina)

Archaeopteryx	 (ภาพจาก	 https://en.wik ipedia.org/wiki/ 

Archaeopteryx	)

คำาตอบเร่ืองน้ี ตามตรงคือยังไม่มีใครแน่ใจครับ (อ้าว)

	 บางคนเสนอว่าที่่�พวกมันไม่ม่ฟัันนั�นเพื�อจะลด้นำ�าห็ลัก	 แต่เจ้า	 Archaeopteryx	 ที่่�ว่ากันว่าเปี็นนกตัวแรักนั�น	 มันก็บินได้	้

และม่ฟัันด้้วย์	ม่การัที่ด้ลองห็ลาย์เรืั�อง	เช่ินการัค้นพบว่าในย์่นส์ข์องพวกนกเองนั�นย์ังม่ย์่นส์สร้ัางฟัันอย์ู่	เพ่ย์งแต่ว่ามันไม่ได้้ที่ำางาน	ม่การั

ที่ด้ลองปีรัับย์น่ส์ข์องไก่จนมันสามารัถ้สร้ัางฟัันข้์�นมาได้้ด้้วย์ซีำ�า

	 เห็ตุผ่ลกลใด้ที่างวิวัฒนาการัท่ี่�ที่ำาให้็เกิด้เรืั�องรัาวน่าอัศจรัรัย์์เช่ินน่�	 ก็เป็ีนคำาถ้ามข์องอนาคตภาย์ห็น้าท่ี่�จะต้องเสาะห็าความจริัง

กันต่อไปี

	 ที่ั�งน่�ที่ั�งนั�น	 ฟัันก็ย์ังเป็ีนอวยั์วะสำาคัญข์องสัตวห์็ลาย์ชินดิ้บนโลก	ที่่�ใชิ้มันเปี็นส่วนห็น้�งข์องชิ่วิตที่่�แย์กข์าด้จากกันไม่ได้	้ เฉกเชิ่น 

มนุษ์ย์์ท่ี่�ช่ิวิตย์ากลำาบากย์ิ�งเมื�อเรัาไม่ม่ฟััน

	 ศาสตร์ัแย์กแข์นงออกมาอย์ากทัี่นตแพที่ย์์ท่ี่�มิได้้รัวมอย์ู่ในศาสตร์ัข์องแพที่ย์์เช่ินเด่้ย์วกับสาย์เฉพาะที่างด้้านอื�น	 ก็เป็ีนห็ลักฐาน

ท่ี่�แสด้งความสำาคัญข์องฟัันได้้อย์า่งย์อด้เย์่�ย์มท่ี่�สุด้ชิิ�นห็น้�งเลย์ท่ี่เด่้ย์ว
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	 ในงานปีรัะชิุมวิชิาการัเมื�อเด้ือนธิ์ันวาคม	 เพื�อน	 ๆ	 คงได้้ฟัังการับรัรัย์าย์จากผู่้ที่รังคุณวุฒิในห็ลาย์ต่อห็ลาย์เรัื�องที่่�น่าสนใจ	

และก็บังเอิญม่รัาย์งานการัศ้กษ์า	เก่�ย์วกับเรืั�องความสัมพันธ์ิ์ข์อง	gut	microbiome,	metabolic	syndrome	กับโรัคปีริัทัี่นต์	ซ้ี�งสอด้คล้อง

กับการับรัรัย์าย์ในหั็วข้์อเรืั�อง	probiotic	และเรืั�องอ้วน	ๆ	พอด่้		เลย์ข์ออนุญาตนำามาเล่าสู่กันฟััง

Metabolic syndrome 
กับัโรคปรทิันัต์์

แล้วโรคน้ีเก่ียวกับงานทางทันตกรรมอย่างไร?

	 รัาย์งานในวารัสารั	 The	 FASEB	 Journal	 ในปีี	 2020	

โด้ย์ท่ี่มนักวิจัย์จาก	Tokyo	Medical	and	Dental	University	(TMDU)

ได้้แสด้งความสัมพันธ์ิ์รัะห็ว่าง	โรัคปีริัทัี่นต์	กับ	metabolic	syndrome

โด้ย์พบว่า	เชืิ�อก่อโรัคปีริัทัี่นต์	ห็รืัอ	Porphyromonas	gingivalis	(Pg)

สามารัถ้ที่ำาให้็เมแที่บอลิสมข์องรัะบบกล้ามเนื�อเกิด้ผิ่ด้ปีกติได้้จาก

องค์ความรัู้ในปีัจจุบัน	 เรัาพบว่า	 เชิื�อก่อโรัคปีรัิที่ันต์โด้ย์เฉพาะ	

P.gingivalis	นั�น	นอกจากจะก่อโรัคในช่ิองปีากแล้ว		ย์ังที่ำาให้็เกิด้

ภาวะอักเสบข์องเนื�อเย์ื�อและอวัย์วะต่าง	ๆ

ในร่ัางกาย์ด้้วย์	โด้ย์ม่ผ่ลที่ำาให้็ร่ัางกาย์

ม่นำ�าห็นักเพิ�มข้์�นและเกิด้ภาวะการั

ออกฤที่ธิิ์�ข์องอินซูีลินที่ำาได้้ไม่ด่้	

ห็รืัอ	insulin	resistance	ซ้ี�ง

เป็ีนอาการัเฉพาะโรัคเบาห็วาน

ชินิด้ท่ี่�	2	(type	II	Diabetes)

เครัดิ้ตรูัปีภาพ:	ที่พญ.ธิ์ารัทิี่พย์์		สุวรัรัณวิจิตรั

เร่ัย์บเร่ัย์งโด้ย์	ศ.ที่พ.ด้รั.ปีรัะสิที่ธิิ์�	ภวสันต์

	 ในปัีจจุบันน่�	โรัคท่ี่�เป็ีนปัีญห็าให็ญ่ที่างสุข์ภาพนอกเห็นือจาก

มะเร็ัง	และโรัคหั็วใจ	คือโรัคในกลุ่ม	เมแที่บอลิกซิีนโด้รัม	(metabolic

syndrome)	โด้ย์ในปีรัะเที่ศไที่ย์	ข้์อมูลเมื�อปีี	2550	ห็รืัอกว่า	13	ปีี

มาแล้ว	รัะบุว่า	ปีรัะชิากรัรัาว	15%	ม่ปัีญห็าในเรืั�องข์อง	metabolisms

syndrome		ในข์ณะท่ี่�ม่รัาย์งานจากทัี่�วโลก	ท่ี่�แสด้งว่า	จำานวนข์องผู้่

ท่ี่�ม่ปัีญห็าด้้าน	metabolic	syndrome	นั�นเพิ�มข้์�นอย่์างต่อเนื�อง	ซ้ี�งจาก

ข้์อมูลท่ี่�สำารัวจเมื�อ	4	ปีีท่ี่�แล้ว	พบว่าปีรัะชิากรัทัี่�วโลก	อย่์างน้อย์	24%	

กำาลังม่ปัีญห็าเก่�ย์วกับ	metabolic	 syndrome	และในบางปีรัะเที่ศ	

เช่ิน	ท่ี่�อเมริักา	จำานวนข์องผู้่ท่ี่�ม่ปัีญห็าเก่�ย์วกับ	metabolic	syndrome

เพิ�มสูงถ้้ง	30%	เลย์ท่ี่เด่้ย์ว

	 แล้วเจ้า	เมแที่บอลิกซิีนโด้รัม	(Metabolic	Syndrome)	

น่�คืออะไรั	ที่ำาไมมันถ้้งได้้น่ากลัวข์นาด้นั�น

	 นิย์ามข์องภาวะ	metabolic	 syndrome	 คือ	 สภาวะ

ที่่�การัเผ่าผ่ลาญอาห็ารัข์องรั่างกาย์มค่วามผ่ิด้ปีกติ	 และที่ำาให็้เกิด้

ปีัญห็าเรัื�องความด้ันโลห็ิตสูง	 รัะด้ับนำ�าตาลในเลือด้สูง/เบาห็วาน	

และไข์มันสูง	 รัวมทัี่�งภาวการัณ์อักเสบข์องอวัย์วะห็รืัอเนื�อเย์ื�อข์อง 

ร่ัางกาย์ตามมา	และห็ากปีล่อย์ให้็ภาวะน่�	เกิด้เรืั�อรัังต่อไปีแล้ว	ภาวะ

เห็ล่าน่�จะส่งผ่ลให้็ม่ปัีญห็าต่อห็ลอด้เลือด้และหั็วใจ	เกิด้หั็วใจข์าด้เลือด้

					อัมพฤกษ์์	อัมพาตได้้ในท่ี่�สุด้

	 และท่ี่�น่ากลัวท่ี่�สุด้ข์องภาวะ	Metabolic	Syndrome	น่�

	 	 	 	 	 	 	 ก็คือ	 มันเป็ีนภาวะท่ี่�เป็ีนภัย์เง่ย์บ	ไม่ม่อาการับ่งช่ิ�ล่วงห็น้า 

									โด้ย์กว่าท่ี่�จะรู้ัตัวก็คือการัม่อาการัรัอย์โรัคต่าง	ๆ	แล้ว	เช่ิน 

													โรัคข์องห็ลอด้เลือด้อุด้ตัน	เป็ีนต้น	โด้ย์ทัี่�วไปี	ภาวะเมแที่บอลิก

บทความวิชาการ

ซิีนโด้รัมน่�	มักพบในผู้่ป่ีวย์ท่ี่�ไข์มันในช่ิองท้ี่องมาก	ห็รืัอสภาวะอ้วน

ลงพุง	(Central	Obesity)	 ซ้ี�งในปัีจจุบัน	ก็ม่บที่ความจำานวนมาก	

ท่ี่�บ่งช่ิ�ว่า	ภาวะน่�	จะนำาไปีสู่โรัคไข์มันในเลือด้สูง	ความดั้นโลหิ็ตสูง	

และภาวะด้ื�ออินซีูลิน	 ตามมาด้้วย์การัเกิด้ปีฏิกิรัิย์าการัอักเสบใน 

เนื�อเย์ื�อและอวัย์วะต่าง	ๆ	สมดุ้ลข์องฮอร์ัโมนท่ี่�ผิ่ด้ปีกติ	รัวมถ้้งการั

ออกฤที่ธิิ์�ข์องอินซูีลินที่ำาได้้ไม่ด่้	(Insulin	Resistance)	และนำาไปีสู่

การัเกิด้ภาวะเบาห็วาน	 ห็ลอด้เลือด้แด้งต่บ	 ภาวะกล้ามเนื�อห็ัวใจ 

ข์าด้เลือด้อัมพฤกษ์์	ห็รืัออัมพาตได้้
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	 ปีกติ	insulin	จะช่ิวย์ในกรัะบวนการันำาส่ง	glucose	เข้์าสู่

เซีลล์โด้ย์เฉพาะในเซีลล์กล้ามเนื�อ	ท่ี่�ใช้ิกลูโคสถ้้ง	1/4	ข์องร่ัางกาย์

นอกจากน่�	insulin	ยั์งม่บที่บาที่สำาคัญใน	metabolic	syndrome	ด้้วย์ 

	 นักวิจัย์กลุ่มน่�	ได้้ตรัวจห็า	antibody	ต่อเชืิ�อ	P.gingivalis	

ในเลือด้ข์องผู้่ป่ีวย์	metabolic	syndrome	และพบความสัมพันธ์ิ์ 

รัะห็ว่างรัะดั้บข์อง	anti-P.gingivalis	กับภาวะการัดื้�อ	insulin	(insulin

resistance)	แสด้งว่าในผู้่ป่ีวย์ท่ี่�ม่ภาวะ	metabolic	syndrome	นั�น

น่าจะม่ภาวะข์องการัอักเสบจากเชืิ�อ	P.gingivalis

	 เพื�อย์ืนย์ันผ่ลดั้งกล่าว	ที่างคณะผู้่วิจัย์	 ได้้ที่ำาการัที่ด้ลอง 

ในห็นู	mice	โด้ย์การัให้็ห็นูกินอาห็ารัท่ี่�ม่ไข์มันสูง	ห็รืัอ	high-fat	diet

ที่่�ม่เชิื�อ	 (อาห็ารัไข์มันสูงจะเปี็นตัวเรั่งการัเกิด้ภาวะ	metabolic	

syndrome)	ซ้ี�งจะพบว่า	ห็นูเห็ล่าน่�จะเกิด้ภาวะ	insulin	resistance,

รัวมทัี่�งม่การัสะสมข์องไข์มันในเนื�อเยื์�อ	และม่	lower	glucose	uptake

ข์องกล้ามเนื�อ	มากกว่าห็นูในกลุ่มท่ี่�ไม่ได้้รัับเชืิ�อ	P.gingivalis

	 แล้วเจ้าเชืิ�อ	 P.gingivalis	 น่�	 ไปีที่ำาย์ังไงจ้งที่ำาให้็รั่างกาย์ 

เกิด้ภาวะ	metabolic	syndrome	ได้้	

	 คณะผู่้วิจัย์คงจะต้องถ้ามคำาถ้ามน่�กับตัวเองว่า	 เจ้าเชิื�อ 

P.gingivalis	น่�	สามารัถ้ก่อให้็เกิด้การัอักเสบข์องเนื�อเยื์�อในร่ัางกาย์

และนำาไปีสู่การัเกิด้ภาวะ	metabolic	 syndrome?	 ได้้อย์่างไรั	 

สมมติฐานท่ี่�คิด้ได้้	 น่าจะม่ห็ลาย์ข้์อ	และห็น้�งในนั�นก็คือ	 จุลินที่ร่ัย์์ 

ในลำาไส้	ห็รืัอ	gut	microbiome	โด้ย์ม่รัาย์งานท่ี่�แสด้งว่า	จุลินที่ร่ัย์์

ในลำาไส้นั�น	ม่บที่บาที่ในการัที่ำางานข์องรัะบบภูมิคุ้มกันข์องร่ัางกาย์	

และยั์งเก่�ย์วข้์องกับสภาวะ	metabolic	syndrome	ด้้วย์	ซ้ี�งผ่ลการั

ศ้กษ์าข์องนักวิจัย์กลุ่มน่�	พบว่า	ห็นูท่ี่�ได้้รัับอาห็ารัท่ี่�เชืิ�อ	P.gingivalis	นั�น

จะม่ผ่ลให้็เกิด้การัเปีล่�ย์นแปีลงข์อง	gut	microbiome	ซ้ี�งอาจจะเป็ีน

สาเห็ตุข์องการัเกิด้ภาวะ	insulin	resistance	ได้้

	 ข้์อสรุัปีข์องบที่ความวิจัย์คือ	 เชืิ�อก่อโรัคปีริัทัี่นต์	 ม่ความ 

สัมพันธ์ิ์กับ	การัเกิด้ภาวะ	metabolic	syndrome	และการัเส่ย์สมดุ้ล

ข์องเมแที่บอลิสมข์องรัะบบกล้ามเนื�อ	ซ้ี�งอาจจะเกิด้จาก	การัท่ี่�เชืิ�อ

P.gingivalis	ไปีรับกวนสมดุ้ลข์อง	gut	microbiome

	 อ่านแล้วก็ยั์งอาจจะยั์งงงๆ	อยู่์บ้างใช่ิไห็มครัับ	ว่าการัรับกวน

gut	microbiome	แล้ว	มันไปีที่ำาท่ี่าไห็นจ้งเกิด้ภาวะ	metabolic

syndrome	ได้้	 (ห็รืัอว่าคนเข่์ย์นงงอย์ู่คนเด่้ย์ว^-^)	ไว้โอกาสห็น้า 
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งานประชุุมวิิชุาการ
ทัันตแพทัยสมาคม ครั�งท่ั� 111

งานประชุุมวิิชุาการ
ทัันตแพทัยสมาคม ครั�งท่ั� 111

	 ด้้วย์ความมุ่งมั�นตั�งใจท่ี่�จะสนับสนุนให้็วิชิาช่ิพทัี่นตแพที่ย์์

ก้าวไปีข์้างห็น้าอย์่างมั�นคงและเข์้มแข์็งด้้านวิชิาการั	 งานปีรัะชิุม 

วิชิาการัข์องทัี่นตแพที่ย์สมาคมยั์งคงถู้กจัด้อย่์างต่อเนื�องมาเป็ีนครัั�ง

ท่ี่�	111	ในวันท่ี่�	16-18	ธัิ์นวาคม	2563	ณ	บางกอกคอนเวนชัินเซีนเตอร์ั	

ชัิ�น	22-23	โรังแรัมเซ็ีนที่ารัาแกรันด์้และบางกอกคอนเวนชัินเซีนเตอร์ั

แอที่	 เซีนที่รััลเวิลด้์	 กรัุงเที่พฯ	 โด้ย์ในครัั�งล่าสุด้น่�	 ที่างสมาคมฯ 

ได้้พย์าย์ามส่งเสรัิมให็้ที่ันตแพที่ย์์สามารัถ้เข์้าถ้้งการัปีรัะชิุมได้้มาก

ย์ิ�งข์้�น	 ด้้วย์การัปีรัะชิุมแบบออนไลน	์ ซี้�งได้้รัับการัตอบรัับที่่�ด้่จาก 

ผู้่เข้์าร่ัวมปีรัะชุิม	และด้้วย์เห็ตุท่ี่�เปิีด้การัปีรัะชุิม	2	ช่ิองที่างน่�	ที่ำาให้็

ม่ผู้่ลงที่ะเบ่ย์นเข้์าร่ัวมปีรัะชุิมกว่า	4,515	คน	รัวมบัณฑิิตทัี่นตแพที่ย์์

จบให็ม่	และทัี่นตแพที่ย์์อาวุโสท่ี่�ที่างสมาคมให้็ลงที่ะเบ่ย์นฟัร่ัแล้วด้้วย์

	 นอกจากงานปีรัะชุิมวิชิาการัในห้็องห็ลัก	ย์ังม่กิจกรัรัมคู่

ข์นานไปีในห้็องเล็กสำาห็รัับผู้่ท่ี่�ม่ความสนใจเฉพาะด้้าน	เช่ิน	Meet

the	expert	in	treating	cleft	patients	ท่ี่�ช่ิวย์ให้็ผู้่เข้์าร่ัวมปีรัะชุิม

รู้ัจักวิธ่ิ์การัจัด้การักับผู้่ป่ีวย์ปีากแห็ว่งเพด้านโห็ว่ได้้ด่้ย์ิ�งข้์�น	รัวมไปี

ถ้้งการั	Lunch	symposium	เรืั�องการัต้าย์ภัย์ย์าสูบ	ส่วนในด้้าน 

การัส่งเสรัิมงานวิจัย์	 ฝี่าย์วิชิาการัที่ันตแพที่ย์สมาคม	 ได้้จัด้การั 

ปีรัะกวด้วิจัย์ทัี่�งในรัะดั้บปีริัญญาบัณฑิิต	และรัะดั้บห็ลังปีริัญญา

งานประชุมวิชาการ
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	 นอกจากการัข์ย์าย์	platform	ข์องงานปีรัะจำาแล้ว	ความ

พิเศษ์ข์องงานปีรัะชุิมฯ	ปีี	2563	ย์ังม่อ่กสองรัาย์การั	ปีรัะการัแรัก

เนื�องจากปีี	2563	เป็ีนปีีท่ี่�ครับรัอบ	120	ปีีชิาตกาลข์องศาสตรัาจารัย์์

พันเอกห็ลวงวาจวิที่ย์าวัฑิฒน์	 และครับรัอบ	 80	 ปีีแห็่งการัก่อตั�ง 

โรังเร่ัย์นทัี่นตแพที่ย์์แห่็งแรักในปีรัะเที่ศไที่ย์	ที่างทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ

ได้้ให้็กำาเนิด้รัางวัล	“ห็ลวงวาจวิที่ย์าวัฑิฒน์”	ให้็แก่นิสิต/นักศ้กษ์า 

ชัิ�นปีี	6	ข์องโรังเร่ัย์นทัี่นตแพที่ย์์จำานวน	12	แห่็ง	ผู้่ม่ความเป็ีนผู้่นำา

ความเส่ย์สละอุที่ิศตนเพื�อสาธิ์ารัณะปีรัะโย์ชิน์	 รัวมถ้้งม่คุณธิ์รัรัม	

จริัย์ธิ์รัรัม	เป็ีนแบบอย่์างอันด่้ให้็แก่เพื�อนนักศ้กษ์า	ทัี่�งน่�ทัี่นตแพที่ย์-

สมาคมม่ความมุ่งห็วังท่ี่�ช่ิวย์ส่งเสริัม	พัฒนาผู้่นำาทัี่นตแพที่ย์รุ่์ันให็ม่

ให็้เปี็นกำาลังสำาคัญในการัพัฒนาวิชิาชิ่พต่อไปี	 ปีรัะการัที่่�สอง	 คือ 

กิจกรัรัม	Higher	Education	Hub	ท่ี่�มุ่งตอบสนองความต้องการั 

ข์องที่ันตแพที่ย์์จบให็ม่ที่่�ม่ความต้องการัเข์้าศ้กษ์าต่อในรัะด้ับห็ลัง 

ปีรัิญญา	 แต่ย์ังข์าด้ข์้อมูลเรัื�องห็ลักสูตรัการัศ้กษ์าต่าง	 ๆ	 ตั�งแต ่

ทัี่นตแพที่ย์์ปีรัะจำาบ้าน	ห็ลักสูตรัปีรัะกาศน่ย์บัตรั	ห็ลักสูตรัปีริัญญาโที่ 

เป็ีนต้น	โด้ย์ได้้ม่พื�นท่ี่�ให้็คณาจารัย์์	ห็รืัอเจ้าห็น้าท่ี่�จากสถ้าบันการัศ้กษ์า

เข้์าร่ัวมจำานวน	9	สถ้าบัน	และสมาคมม่ความมุ่งห็มาย์ท่ี่�จะที่ำากิจกรัรัมน่�

ให้็ม่ความจริังจังมากข้์�น	ในการัปีรัะชุิมครัั�งถั้ด้ไปี

	 กิจกรัรัมที่ั�งที่างวิชิาการัและที่างสังคมที่่�เพิ�มข์้�นอย์่างต่อ 

เนื�องในช่ิวงท่ี่�ผ่่าน	สะท้ี่อนความตั�งใจข์องทัี่นตแพที่ย์สมาคมฯ	ท่ี่�จะ

ที่ำาห็น้าท่ี่�ส่งเสริัมสมาชิิกและเพื�อนทัี่นตแพที่ย์์	อย่์างไรัก็ตาม	งานปีรัะชุิม 

และแสด้งสินค้าอาจม่ความติด้ขั์ด้บ้าง	ที่างสมาคมฯ	กรัาบข์ออภัย์

ท่ี่านสมาชิิกมา	ณ	โอกาสน่�	และสมาคมม่ความยิ์นด่้ท่ี่�จะรัับฟัังข้์อมูล

ป้ีอนกลับ	(feedback)	จากท่ี่าน	เพื�อนำามาใช้ิปีรัับปีรุังการัที่ำางานข์อง

สมาคมต่อไปี
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เก็็บตก็งานประชุุมเล็็ก็ ๆ

“Meet the expert in treating cleft patients”
“ นานาเรื่่�องน่ารื่้�ในการื่ดู้แลเดู็กปากแหว่่งเพดูานโหว่่ โดูย guru หลากสาขา”

	 เปี็นครัั�งแรักที่่�ที่างที่ันตแพที่ย์สมาคมแห็่งปีรัะเที่ศไที่ย์	

ได้้จัด้งานในรัูปีแบบน่�ข์้�นมา	 โด้ย์เปี็นการัจัด้งานเพื�อให็้ความรัู้แก่ 

ทัี่นตแพที่ย์ท์ี่ั�วไปี	 ในห็้องเล็กแย์กมาจากงานปีรัะชิุมวิชิาการัซี้�งจัด้

ในห้็องให็ญ่

	 ที่ันตแพที่ย์สมาคมฯ	 เล็งเห็็นถ้้งความสำาคัญในการัให็ ้

ความรัู้แก่ที่ันตแพที่ย์์ที่ั�วไปี	 เพื�อนำาไปีสู่การัรัักษ์าผู่้ปี่วย์ปีากแห็ว่ง 

เพด้านโห็ว่	 รัวมถ้้งสามารัถ้ให็้คำาแนะนำาเบื�องต้นแก่ครัอบครััวที่่�ม่

บุตรัห็ลานม่ภาวะน่�

	 งานปีรัะชิุมจัด้ข์้�น	 ในงานปีรัะชิุมที่ันตแพที่ย์สมาคมฯ	

ครัั�งท่ี่�	111	(	2/2563	)	เมื�อวันท่ี่�	17	ธัิ์นวาคม	2563	โด้ย์ม่ทัี่นตแพที่ย์์

ที่ั�วไปีให็้ความสนใจเข์้ารั่วมปีรัะชิุมเปี็นจำานวนมากเต็มความจุข์อง 

ห้็องปีรัะชุิม	ในยุ์คโควิด้ครัองเมืองเช่ินน่�	ห้็องบรัรัย์าย์ได้้จัด้ตามห็ลัก	

Social	 Distancing	 ผู่้เข์้ารั่วมปีรัะชิุม	 ตั�งใจเรั่ย์นเปี็นอย์่างมาก	

รัวมทัี่�งในช่ิวง	Panel	Discussion	ก็ม่คำาถ้ามท่ี่�น่าสนใจจากที่างบ้าน

	 วิที่ย์ากรัท่ี่�มาบรัรัย์าย์ในภาคเช้ิา	ม่ทัี่�งสูติแพที่ย์์	กุมารัแพที่ย์์

และพันธุิ์กรัรัมศาสตร์ั	 รัวมถ้้งแพที่ย์ผู้์่ชิำานาญการัด้้านโสต	นาสิก-	

ลาริังซ์ีวิที่ย์า	ทัี่�ง	3	ท่ี่าน	เป็ีนอาจารัย์์ในคณะแพที่ย์ศาสตร์ั	ทัี่�งศิริัรัาชิ	

และ	จุฬาฯ		ช่ิวงเช้ิาเป็ีนการัเปิีด้มุมมองด้้านต่าง	ๆ 	ในการัรัักษ์าเด็้ก	

Cleft	ให้็กับชิาวทัี่นตแพที่ย์์เรัา



	 ส่วนภาคบ่าย์นั�น	เป็ีนการัเล่าเรืั�องมห็ากาพย์์ในการัรัักษ์า 

เด็้ก	Cleft	ตั�งแต่แรักเกิด้	จนโต	โด้ย์วิที่ย์ากรัทัี่�ง	3	ท่ี่าน	เป็ีนอาจารัย์์

ที่่�มาจากต่างที่่�	 ที่ั�ง	 ม.ข์อนแก่น	 รัพ.จุฬาลงกรัณ์	 และ	 ม.นเรัศวรั	 

ผู้่เข้์าร่ัวมปีรัะชุิมได้้เห็็นภาพรัวมในการัดู้แลเด็้ก	Cleft	ในทุี่กช่ิวงอายุ์	

ซี้�งที่ันตแพที่ย์์ที่ั�วไปีม่บที่บาที่อย์่างมากในการัดู้แลผู่้ปี่วย์กลุ่มน่�	

ทุี่กท่ี่านสามารัถ้ให้็คำาแนะนำาพ่อแม่	ห็รืัอ	ให้็การัรัักษ์าเด็้กเห็ล่าน่�ได้้	

ในแต่ละช่ิวงอาย์ุท่ี่�เด็้กมาพบท่ี่าน

	 เพื�อเป็ีนการัต่อย์อด้จากงานปีรัะชุิมครัั�งน่�	ที่างท่ี่มงานได้้รัับ

ข้์อเสนอจากผู้่เข้์าปีรัะชุิม	ถ้้งความสำาคัญข์องการัม่ข้์อมูลทัี่นตแพที่ย์์

ผู้่ให้็การัรัักษ์าเด็้ก	cleft	เพื�อปีรัะโย์ชิน์ในการัแนะนำาปีรัะชิาชินให้็

เข้์าถ้้งการัรัักษ์าได้้		จ้งอย์ากข์อรัวบรัวมฐานข้์อมูลข์องทัี่นตแพที่ย์์

ผู้่ให้็การัรัักษ์าเด็้กปีากแห็ว่งเพด้านโห็ว่	ให้็เกิด้ปีรัะโย์ชิน์ต่อไปี	

	 ข์อความกรุัณาทัี่นตแพที่ย์์ท่ี่�ให้็การัรัักษ์าเด็้ก	Cleft	ไม่ว่า

สาข์าใด้ก็ตาม	 ห็รัือ	 ที่ันตแพที่ย์์ที่่�สนใจในงานที่างด้้านน่�	 โปีรัด้ส่ง 

ข้์อมูลข์องท่ี่านมาที่าง	email : datcleft@gmail.com	เมื�อที่าง 

สมาคมรัวบรัวมได้้แล้ว	สามารัถ้

เข์้าดู้รัาย์ชิื �อห็มอและสถ้านที่่ � 

รัักษ์า	 ได้้ที่าง	 qr	 code	 น่�ไว ้

เป็ีนปีรัะโย์ชิน์ในการัรัักษ์าผู้่ป่ีวย์	

Cleft	ต่อไปี...

								ข์อความสวัสด่้ม่แก่ทุี่กท่ี่าน
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บทควิามพิเศษ

ท่ี่�มา	:	Instagram	Nala_cat

ปีศาจขนปุย... 
             เม้�ยว  เม้�ยว

เร่ัย์บเร่ัย์งโด้ย์	มาย์ด์้มิ�งค์	ผู้่ชิาย์สามมิติ

	 สวัสด่้ครัับ	ผู้่อ่านท่ี่�รัักและคิด้ถ้้งทุี่กคน	จากชืิ�อเรืั�องวันน่�

คงจะเด้าได้้ไม่ย์ากว่าผ่มจะมาเล่าเรืั�องอะไรั	เจ้าตัวเล็กข์นปุีย์ข่์�อ้อน

ข์องห็ลาย์	 ๆ	 บ้าน	 ที่่�ข์้�นแที่่นแชิมปี์สัตว์เล่�ย์งย์อด้นิย์มอันด้ับ	 1	 

ตลอด้กาล	 ใชิ่แล้วครัับ	 ผ่มกำาลังพูด้ถ้้งน้องแมวน่�เอง	 ด้้วย์นิสัย์ที่่�	

(ดู้เห็มือนจะ)	 เร่ัย์บร้ัอย์	 ข่์�อ้อน	 ข่์�ปีรัะจบ	 ท่ี่าที่างท่ี่�(แสร้ังว่า)นุ่มนวล 

สุขุ์ม	ดู้สะอาด้แฝีงด้้วย์ความฉลาด้(เจ้าเล่ห์็)	แลดู้สงวนท่ี่าท่ี่	บางท่ี่ก็ 

เชิิ�ด้	ๆ 	ห็ยิ์�ง	ชิวนให้็ที่าสต้องคอย์ตามง้อ	ตามเอาใจ(สปีอย์ล์)เจ้าเห็ม่ย์ว

อย์ู่บ่อย์	 ๆ	 จ้งไม่น่าแปีลกใจเลย์	 ท่ี่�เจ้าแมวเห็ม่ย์วจะที่ำาให้็พวกเรัา 

ตกห็ลุมรัักหั็วปัีกหั็วปีำา	ถ้้งขั์�นท่ี่�เกิด้วล่คำาว่า	“ทาสแมว”	ข้์�นมา

	 ข์อออกตัวไว้ตรังน่�ก่อนเลย์นะครัับว่าผ่มไม่ใชิ่ที่าสแมว 

และวันน่�ผ่มจะมาเปีิด้เผ่ย์แผ่นการัลับข์องเจ้าปีิศาจข์นปีุย์ในครัาบ 

เจ้าก้อนข์นปีุย์แสนน่ารััก	 ให็้ที่าสแมวที่่�น่าสงสารัทุี่กคนได้้ตาสว่าง 

เส่ย์ที่่	 ห็ลังจากได้้อ่านเรัื�องรัาวที่่�ผ่มกำาลังจะเล่าในวันน่�	 ห็ลาย์	 ๆ	

คนคงต้องเพิ�มความรัะมัด้รัะวังและอาจจะไม่กล้าหั็นห็ลังให้็กับเจ้า 

ข์นปุีย์ท่ี่�บ้านอ่กเลย์	ค่อย์	ๆ 	ห็าย์ใจช้ิา	ๆ 	นะครัับ	และถ้้าพร้ัอมแล้ว	

เชิิญพบกับความจริังท่ี่�น่าข์นลุกและพรัั�นพร้ังข์องเจ้าข์นปุีย์ในบรัรัทัี่ด้

ถั้ด้ไปีกันเลย์ครัับ

	 แที่้ที่่�จรัิงแล้ว	 ความรัักข์องที่าสแมวที่่�ย์อมศิโรัรัาบให็ ้

กับเจ้านาย์แบบไร้ัเงื�อนไข์นั�น	เกิด้จากแผ่นการัอันแย์บย์ลข์องเจ้า

เห็ม่ย์ว	ในรัะดั้บวิวัฒนาการักันเลย์ท่ี่เด่้ย์ว	มันเป็ีนสิ�งม่ช่ิวิตแสน

รั้าย์กาจที่่�ห็ากจะบอกว่า	 เปี็นแผ่นการัที่่�จะย์้ด้ครัองโลกก็คงจะ

ไม่เกินจริังไปีสักเท่ี่าไรันัก	 เรืั�องม่อย์ู่ว่า	 ในสมัย์ท่ี่�แมวย์ังเป็ีนสัตว์ 

นักล่า	อาศัย์อยู่์ในป่ีา	เห็ยื์�อข์องแมวตามธิ์รัรัมชิาติมักจะไม่พ้นสัตว์

ตัวเล็ก	ๆ	อย์่างสัตว์ฟัันแที่ะ	สัตว์เลื�อย์คลาน	นกห็รืัอแม้แต่ปีลา	

เนื�องจากเห็ยื์�อม่ข์นาด้เล็ก	ที่ำาให้็ต้องออกล่าบ่อย์	ๆ 	เพื�อให้็ได้้รัับ

อาห็ารัเพ่ย์งพอในแต่ละวัน	จ้งจำาเป็ีนต้องสงวนพลังงานไว้ให้็มาก 

ท่ี่�สุด้เพื�อออกล่า	เรัาจ้งเห็็นแมวใช้ิเวลาถ้้ง	2	ใน	3	ข์องวันไปีกับ 

การันอน	และเมื�อถ้้งเวลาออกล่า	ธิ์รัรัมชิาติได้้มอบ	พลัังพิเศษ

ให็้กับเจ้าเห็ม่ย์ว	 นั �นก็คือปีรัสิตที่่ �ม่ชิื �อว่า	 ที่อกโซีพลาสม่า 

กอนดิ้ไอ	(Toxoplasma	Gondii)	ปีรัสิตชินิด้น่�	อาศัย์และสามารัถ้

ข์ย์าย์พันธ์ุิ์ได้้ในร่ัางกาย์ข์องสัตว์เจ้าบ้าน	(Host)	อย่์างแมว	เห็ยื์�อ

สัตว์ฟัันแที่ะข์องมัน	 นกและสัตว์เล่�ย์งลูกด้้วย์นมอื�น	 ๆ	 รัวมถ้้ง 

มนุษ์ย์์	 ม่ห็ลักฐานว่าตรัวจพบเชิื�อน่�ในซีากมัมม่�มนุษ์ย์์ที่่�ม่อาย์ ุ

มากกว่า	4,000	ปีี
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	 แม้จะสามารัถ้อาศัย์อยู่์ในสัตว์อื�นได้้ห็ลาย์ชินิด้	แต่ที่อกโซี- 

พลาสมา	สามารัถ้สืบพันธ์ุิ์แบบอาศัย์เพศได้้เฉพาะในลำาไส้ข์องแมว

เที่่านั�น	 ภาย์ใต้ภาวะได้้ปีรัะโย์ชิน์รั่วมกัน	 (Protocooperation)	

เจ้าที่อกโซีพลาสมา	จะเข้์าไปีอาศัย์อยู่์ในสมอง	และที่ำาให้็เกิด้อาการั

ท่ี่�นักวิที่ย์าศาสตร์ับัญญัติว่า	Toxoplasmosis	และเชืิ�อว่าทุี่กวันน่� 

ปีรัะชิากรัปีรัะมาณ	1	ใน	3	ข์องโลกได้้รัับเชืิ�อปีรัสิตน่�	และส่วนให็ญ่

จะไม่รู้ัตัว	เนื�องจากไม่แสด้งอาการัที่างกาย์ภาพใด้	ๆ	ห็รืัอห็ากร่ัางกาย์

อ่อนแอ	ก็จะแสด้งอาการัเพ่ย์งไข้์ห็วัด้อ่อนๆ	เท่ี่านั�น	ท่ี่�น่าสนใจก็คือ

ที่อกโซีพลาสมา	 จะเข์้าไปีอาศัย์อย์ู่ในสมองข์องสัตว์เจ้าบ้าน	 และ 

เปีล่�ย์นแปีลงพฤติกรัรัมบางอย์่างได้้	 แต่ก่อนที่่�จะไปีถ้้งเรัื�องการั 

เปีล่�ย์นแปีลงพฤติกรัรัมข์องมนุษ์ย์์	เรัาต้องมาที่ำาความเข้์าใจกับวงจรั

ช่ิวิตข์องปีรัสิตชินิด้น่�กันก่อนสักห็น่อย์

	 ตามท่ี่�กล่าวไปีแล้ว	ที่อกโซีพลาสมา

สืบพันธ์ุิ์แบบอาศัย์เพศในลำาไส้ข์องแมว	

มันสร้ัางลูกห็ลานท่ี่�เร่ัย์กว่าโอโอซิีสท์ี่	

(Oocysts)	ท่ี่�ถู้กขั์บปีล่อย์ออกมา

พร้ัอมกับอ้ข์องแมว	และม่พลัังพิเศษ

บางอย์่างที่ำาให้็ห็นูห็รืัอเห็ย์ื�อฟัันแที่ะ

ข์องมันกินโอโอซิีสท์ี่เข้์าไปี	และเมื�อเห็ย์ื�อ

เห็ล่านั�นถู้กแมวจับกิน	โอโอซิีสท์ี่พวกนั�นก็จะเจริัญเติบโตและข์ย์าย์

พันธ์ุิ์ต่อไปีในร่ัางข์องแมว	เป็ีนวงจรัแบบน่�วนไปีเรืั�อย์	ๆ	วงจรัน่�จะ

สมบูรัณ์ไม่ได้้เลย์เพรัาะเห็ย์ื�อข์องแมวม่ธิ์รัรัมชิาติที่่�จะพย์าย์าม 

ห็ลบห็ล่กสัตว์นักล่า	ที่อกโซีพลาสมาม่วิธ่ิ์ในการัรัับมือกับธิ์รัรัมชิาติน่�

มันจะแฝีงตัวเข้์าไปีในสมองข์องเห็ยื์�อ	ไปีรับกวนสารัสื�อปีรัะสาที่ส่วน

ที่่�สรั้างความกลัวต่อผู่้ล่าตามธิ์รัรัมชิาติที่ำาให็้เห็ย์ื�อเกิด้อาการัซี้ม	

ม่ปีฏิกิริัย์าตอบสนองช้ิาลง	สมองห็ลั�งสารัแห่็งความสุข์	(โด้พาม่น)	

เมื�อได้้กลิ�นฉ่�ข์องแมว	สร้ัางโอกาสให้็เห็ย์ื�อเข้์าใกล้แมวและมูลข์อง 

แมวมากข้์�นอ่กด้้วย์	และด้้วย์ทุี่กสิ�งสรัรัพท่ี่�กล่าวมา	ผ่ลจาก	พลัังพิเศษ

ข์องเจ้าเห็ม่ย์วข์นปุีย์	ก็คือจุด้จบข์องเห็ย์ื�ออันโอชิะนั�นเอง

	 มนุษ์ย์์สามารัถ้รัับเชิื�อน่�เข์้าสู่รั่างกาย์ได้้ผ่่านการักินโด้ย์ 

ไม่ได้้ตั�งใจ	 ห็ากสัมผั่สโด้นดิ้น	 ผั่กผ่ลไม้ท่ี่�ไม่ได้้ล้างท่ี่�ปีนเป้ี�อน	 การั 

เปีล่�ย์นที่รัาย์ในกรัะบะที่รัาย์ข์องแมว	 แล้วเผ่ลอไปีห็ย์ิบฉวย์อะไรั 

เข้์าปีาก	ห็รืัอการัรัับปีรัะที่านเนื�อท่ี่�ไม่ได้้ปีรุังสุกข์องสัตว์ท่ี่�ได้้รัับเชืิ�อ 

ไปีก่อนห็น้านั�น	ก็ม่โอกาสรัับเชืิ�อที่อกโซีพลาสมา	ได้้เห็มือนกัน	ดั้งนั�น 

ห็ากเปีล่�ย์นที่รัาย์ในกรัะบะที่รัาย์แมวท่ี่�บ้านครัั�งต่อไปี	อย่์าลืมล้างมือ

ให็้สะอาด้กันด้้วย์นะครัับ	 โด้ย์เฉพาะห็ญิงตั�งครัรัภ์	 เพรัาะที่อกโซี 

พลาสมา	ม่ผ่ลที่ำาให้็เกิด้ความเส่�ย์งต่อที่ารักในครัรัภ์ให้็พิการัได้้ด้้วย์	

	 เมื�อเข้์าสู่ร่ัางกาย์ข์องมนุษ์ย์์	ที่อกโซีพลาสมา	จะมุ่งเข้์าสู่ 

สมองข์องเรัา	จากการัศ้กษ์าต่างๆ	พบว่าม่ความสัมพันธ์ิ์รัะห็ว่างที่อกโซี

พลาสมาและโรัคจิตเภที่	 โรัคไบโพลารั์	 โรัคย์ำ�าคิด้ย์ำ�าที่ำาและการัใชิ้ 

ความรุันแรัง	นอกจากน่�ยั์งม่การัศ้กษ์าห็น้�งท่ี่�ช่ิ�ให้็เห็็นว่าที่อกโซีพลาสมา

ที่ำาให้็สมองข์องมนุษ์ย์์ม่การัตอบสนองท่ี่�ช้ิาลง	ม่สมาธิิ์น้อย์ลง	และ

		ม่ส่วนในการัก่อให้็เกิด้อุบัติเห็ตุจรัาจรับนท้ี่องถ้นนอ่กด้้วย์			 

		โด้ย์ได้้ค้นพบว่าม่โอกาสสูงมากกว่า	3	เท่ี่าท่ี่�จะพบเชืิ�อที่อก		

		โซีพลาสมาในผู้่ท่ี่�ปีรัะสบอุบัติเห็ตุจรัาจรั

	 การัท่ี่�สิ�งม่ช่ิวิตชินิด้ห็น้�ง	สามารัถ้แพร่ัปีรัสิตเข้์าควบคุมสมอง

ข์องมนุษ์ย์์ได้้นั�น	ถื้อได้้ว่าเป็ีนยุ์ที่ธิ์ศาสตร์ัที่างวิวัฒนาการัเพื�อให้็แมว

ผู้่ล่ากินเรัาเข้์าไปีได้้ห็รืัอเปีล่า?	ห็รืัอว่ากลไกสมองข์องเรัาใกล้เค่ย์ง

กับสัตว์ฟัันแที่ะมากพอที่่�ที่ำาให็้ที่อกโซีพลาสมาม่ผ่ลต่อวิธิ์่การัที่าง 

ปีรัะสาที่	สามารัถ้ด้้งดู้ด้เรัาให้็เข้์าใกล้	รัักและพิศวาสเจ้าแมวข์นปุีย์?	

ไม่ว่าจะอย่์างไรั	ก็ถื้อได้้ว่า	ที่อกโซีพลาสมาเป็ีนห็น้�งในปีรัสิตท่ี่�ปีรัะสบ

ความสำาเร็ัจมากท่ี่�สุด้ในโลก	เพรัาะมันที่ำาให้็เรัาย์อมแบ่งเต่ย์งนอน

และย์กห็มอนข์องเรัาให้็เจ้าเห็ม่ย์ว	ย์อมให้็ร่ัวมโต๊ะอาห็ารั	ย์อมศิโรัรัาบ

ถ้วาย์ตัวตัวเป็ีนที่าสแมว
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	 ท่ี่�เล่ามาข้์างต้นเป็ีนเกร็ัด้ความรู้ัเล็ก	ๆ 	ท่ี่�เอามาเล่าห็ย์อก

บรัรัด้า	FC	แมวเห็ม่ย์วครัับ	ย์ังม่เรืั�องน่ารัักๆอย์ากจะเล่าเก่�ย์วกับ 

ที่าสแมวและวิธิ์่การัปีรันนิบัติเจ้านาย์อ่กเย์อะแย์ะจนผ่มต้องข์อ 

อนุญาตจากกองบรัรัณาธิ์ิการัข์อแบ่งออกเปี็น	 2	 ตอน	 ซี้�งไห็น	 ๆ	

ก็เอ่ย์ถ้้งที่าสแมวไปีแล้ว	 จะไม่เล่าถ้้งที่่�สุด้ข์องที่่�สุด้ข์องความเปี็น 

ที่าสแมวในปีรัะวัติศาสตร์ัมนุษ์ย์์ก็คงจะค้างคาใจผ่มมากแน่	ๆ 	ถ้้าคุณ

ผู้่อ่านที่าสแมวท่ี่�อ่านมาถ้้งตอนน่�	คิด้ว่าตัวเองเป็ีนที่าสแมวท่ี่�แท้ี่ที่รูั

ตัวจริังท่ี่�สุด้แล้ว	ลองมาอ่านเรืั�องท่ี่�ผ่มกำาลังจะเล่าต่อไปีน่�ดู้ครัับ

	 จากท่ี่�เอ่ย์ถ้้งในตอนต้น	ๆ 	เรืั�องการัพบเชืิ�อที่อกโซีพลาสมา

ในมัมม่�	ปีรัะกอบกับห็ลักฐานที่างโบรัาณคด่้ท่ี่�บันท้ี่กเรืั�องรัาวต่าง	ๆ

เก่�ย์วกับแมวในสมัย์อ่ย์ิปีต์โบรัาณ	ม่การับูชิาเที่พเจ้าที่่�ม่ศ่รัษ์ะเป็ีน 

แมว	อย์่างเที่พ่บาสต์	(Bast	ห็รืัอ	Bastet)	ความนิย์มข์องคนอ่ย์ิปีต์

ท่ี่�นิย์มนำาเอาศพแมวมาที่ำามัมม่�เป็ีนจำานวนมาก	(บางแห็ล่งอ้างว่าม่ 

การัค้นพบมัมม่�แมวห็ลาย์ห็มื�นตัว)	และบันท้ี่กโบรัาณข์องนักปีรัาชิญ์

ชิาวมาซิีโด้เน่ย์ก็ได้้กล่าวถ้้งความสำาคัญข์องแมวในอารัย์ธิ์รัรัมอ่ยิ์ปีต์

ไว้ด้้วย์

	 สันนิษ์ฐานกันว่า	เมื�อปีรัะมาณ	10,000	ปีีก่อนคริัสตกาลสมัย์

ที่่�มนุษ์ย์์เรัิ�มรัู้จักการัที่ำาการัเกษ์ตรั	 การัเก็บเก่�ย์วผ่ลผ่ลิตและเมลด็้ 

พันธ์ุิ์ต่าง	ๆ 	รัวมกันไว้จำานวนมาก	ๆ 	ที่ำาให้็มนุษ์ย์์ถ้กูรุักรัานโด้ย์พวก 

ห็นูและสัตว์ฟัันแที่ะอย่์างห็ล่กเล่�ย์งไม่ได้้	จนกรัะทัี่�งชิาวอ่ยิ์ปีต์โบรัาณ

ได้้เร่ัย์นรู้ัท่ี่�จะนำาแมวป่ีามาเล่�ย์งในครััวเรืัอน	ช่ิวย์ลด้ปีรัะชิากรัห็นูและ

สามารัถ้รัักษ์าผ่ลผ่ลิตการัเกษ์ตรัเอาไว้ได้้	นอกจากน่�	ชิาวอ่ยิ์ปีต์โบรัาณ

ย์ังนับถ้ือเที่พ่บาสที่์	 เพรัาะเชิื �อว่าเปี็นเที่พ่แห็่งความอ่อนโย์น	

ความรััก	และความสวย์งาม	จ้งเป็ีนเที่พเจ้าท่ี่�ชิาวอ่ยิ์ปีต์ส่วนให็ญ่เคารัพ

บูชิาและให้็ความสำาคัญมาก	เป็ีนท่ี่�มาข์องความผู่กพันรัะห็ว่างคนกับ

แมวในยุ์คนั�น	ถ้้งขั์�นท่ี่�ว่าในบางยุ์ค	ม่การัออกกฎีห็มาย์ลงโที่ษ์ปีรัะห็ารั

ชิ่วิตผู่้ที่่�ฆ่่าแมวและม่วัฒนธิ์รัรัมที่่�เจ้าข์องแมวไว้ทีุ่กข์์ให็้กับแมวที่่�

ตาย์ด้้วย์การัโกนคิ�ว	รัวมถ้้งการัที่ำามัมม่�แมวอย่์างปีรัะณ่ตอ่กด้้วย์

	 อ่านถ้้งตรังน่�	ห็ลาย์ๆคนอาจจะสงสัย์ว่าท่ี่�เล่ามาก็ไม่เห็็น

ว่าจะเป็ีนท่ี่�สุด้ข์องที่าสแมวตรังไห็นเลย์ใช่ิไห็มครัับ	ใจเย์็น	ๆ	ครัับ	

กำาลังจะเล่าแล้วล่ะครัับ

	 ม่การัค้นพบบันท้ี่กข์องนักปีรัาชิญ์ชิาวมาซิี

โด้เน่ย์สมัย์ปีรัะมาณ	525	ปีีก่อนคริัสตกาล	ท่ี่�บันท้ี่ก

เรืั�องจักรัวรัรัดิ้เปีอร์ัเซ่ีย์โด้ย์กษั์ตริัย์์	Cambyses	ท่ี่�	2

(ผ่มข์ออนุญาตเข่์ย์นทัี่บศัพท์ี่นะครัับ	เนื�องจากเกรังว่า

จะออกเส่ย์งไม่ถู้กต้อง)	 ต้องการัที่ำาสงครัามเพื�อย์้ด้ 

ครัองอ่ย์ิปีต์ในสมัย์ฟัาโรัห์็	Ahmose	ท่ี่�	2	จ้งได้้ออก

อุบาย์ข์อลูกสาวข์องฟัาโรัห์็	 Ahmose	 มาเป็ีนชิาย์า	

แต่เนื�องจากเป็ีนการัขั์ด้ต่อข์นบธิ์รัรัมเน่ย์มข์องอ่ยิ์ปีต์

ฟัาโรัห์็	Ahmose	จ้งไม่ปีรัะสงค์จะส่งลูกสาวไปีให้็กษั์ตริัย์์	Cambyses

แต่ก็กังวลว่าจะเกิด้ความบาด้ห็มางรัะห็ว่างทัี่�ง	2	อาณาจักรั	จ้งได้้ 

ส่งเจ้าห็ญิงท่ี่�ม่ศักดิ้นาตำ�ากว่าไปีให้็กษั์ตริัย์์	Cambyses	และห็ลอกว่า

เป็ีนลูกสาวข์องตน	เจ้าห็ญิงท่ี่�ถู้กส่งตัวไปีก็รู้ัส้กไม่พอใจกับการักรัะที่ำา

ข์องฟัาโรัห์็	จ้งบอกความจริังกับกษั์ตริัย์์เปีอร์ัเซ่ีย์		กลาย์เป็ีนชินวน 

ต้นเห็ตุให้็เปีอร์ัเซ่ีย์ย์กทัี่พมาบุกอ่ยิ์ปีต์	ซ้ี�งก็ตรังกับช่ิวงท่ี่�อ่ยิ์ปีต์เปีล่�ย์น

บัลลังก์พอด่้	ม่เจ้าชิาย์	Psamtik	ท่ี่�	3	ข้์�นเป็ีนฟัาโรัห์็	และด้้วย์ความ 

เก่งกล้าสามารัถ้ข์องฟัาโรัห์็	 Psamtik	 ก็ยื์�อย์ุด้กับกองทัี่พเปีอร์ัเซ่ีย์	

ที่ำาให้็ไม่สามารัถ้ย้์ด้ครัองอ่ยิ์ปีต์ได้้เส่ย์ท่ี่	กษั์ตริัย์์	Cambyses	ผู้่ซ้ี�งม่

ความรู้ัความเข้์าใจในวัฒธิ์นธิ์รัรัมอ่ยิ์ปีต์เป็ีนอย่์างด่้	จ้งได้้ออกอุบาย์ให้็

วาด้รัูปีแมวไว้บนชิุด้เกรัาะข์องที่ห็ารัเปีอรั์เซี่ย์	 ที่ำาให็้ที่ห็ารัอ่ย์ิปีต์	 

ท่ี่�รัักและเทิี่ด้ทูี่นแมวไม่สามารัถ้ลงมือที่ำาร้ัาย์ที่ห็ารัเปีอร์ัเซ่ีย์ได้้	จ้งต้อง

พ่าย์แพ้ให็้กับจักรัวรัรัด้ิเปีอรั์เซี่ย์ในครัั�งนั�น	 เรั่ย์กว่าเปี็นการัแพ้ศ้ก 

เพรัาะเป็ีนที่าสแมวจนถ้้งกับต้องย์อมสละช่ิวิต	เส่ย์ปีรัะเที่ศกันเลย์

ท่ี่เด่้ย์ว	ถ้้งตอนน่�	สาวกที่าสแมวทัี่�งห็ลาย์คงต้องย์อมแพ้ชิาวอ่ย์ิปีต์

กันแล้วนะครัับ	^^

	 ห็วังว่าเรัื�องที่่�เล่าวันน่�	 คงจะถู้กใจที่าสแมว	 กันนะครัับ	

เพรัาะแฟันคลับสมาคม	ที่าสแมวท่ี่�เก่าแก่ห็ลาย์พันปีี	^^	ไม่น่าจะ

ม่แฟันคลับกลุ่มไห็นเห็น่ย์วแน่นเท่ี่าน่�อ่กแล้ว	ฉบับห็น้า	ผ่มจะมาเล่า

วิธ่ิ์การัปีรันนิบัติเอาอกเอาใจเจ้านาย์	 ให้็บรัรัด้าแมวๆหั็นมาเห็็นใจ

ที่าสแมวบ้าง	อย่์าลืมติด้ตามอ่านกันด้้วย์นะครัับ	รัักษ์าสุข์ภาพและ

ข์อให้็ปีลอด้ภัย์จากโควิด้-19	กันด้้วย์ครัับ	สวัสด่้



เที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19  
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 

ยกเวนแต สําหรับสวน iloveflower farm ที่จะมี

ลานรถจอดตางหาก แตตองจองเขาสวนกอนมา 

แตสําหรับคนที่ walk in มาให ไปจอดรถที่ลาน

ชุมชน แลวถามชาวบานวา

" วันนี้ไปสวนไหนดี เพราะชาวบานจะรูดีวาสวนไหนดอก 

กําลังบานพอดี จะไดรูปสวย และยังไดอุดหนุนการสราง 

งานในชุมชนอีกดวยนะ "

เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด
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อาหารเชา 

โจกศรีพิงค  โจกตนพยอม 

ตมเลือดหมูจิงจูฉาย 

หมูปงคุณพอ  

อาหารเที่ยง 

ขนมจีนTrailer  coffee 

ขาวซอยแมมณี กวยเตี๋ยวบานคุม 

กวยเตี๋ยวเนื้อรสเยี่ยม 

เซี๊ยลูกชิ้นปลา 

อาหารเย็น 

เฮือนมวนใจ เฮือนเพ็ญ 

ครัวอาจารยสายหยุด 

หวานละมุนริมนํ้า

P�ar�a Angkas�h

จะบานไม 

พรอมกัน

บทความพิเศษ



11.00 brunch 
The larder  ถนนนิมมานเหมินทร์ 

หลังจากไดรูปสวย ๆ แลว เราจะยอนเขาเมืองมาทานมื้อ brunch ถนน

นิมมานเหมินทร รานนี้เปนรานเล็ก ๆ หนึ่งหองแถว ขายอาหารเชาแบบ

ฝรั่ง มีใหเลือกหลากหลายตามรูปเลยคะ แตถาใครไมชอบอาหารเชาแบบ

ฝรั่ง อิงคมีทางเลือกอื่นใหครบสามมื้อ ในกรอบสีฟาที่หนาแรกเลยคะ

13.00 Trekking 
เส้นทางธรรมชาติดอยสุเทพ-วัดผาลาด 

หลังจากอิ่มตื้อกับอาหาร 

แลวไปเดินชมธรรมชาติ

ยอยอาหารกันคะ ทาง 

เสนนี้เริ่มจากดานหลังมช.

โดยขับรถไปทางเสนหลังมช. ทาง

ที่ไปรานผาลาดตะวันรอนคะ แต

ตรงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปราน

อาหารนั้นใหเราตรงขึ้นไปเสน

ทางศึกษาธรรมชาตินี้ เปนเสน

ทางเดินเทาขึ้นเขาจากหลัง มช. 

ไปวัดผาลาด พวกฝรั่งเรียกวา

Monk trail  ระยะทางการเดิน

ประมาณ 3 กม. 

ใชเวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 

ชั�วโมง จะไปจบทีวัดผาลาดคะ

(แนะนําใหนัดรถไปรับกลับที่หนาวัด)  เสนทางนี้เดินงาย แดดรม 

ปลอดภัย ถาถามเด็กสาธิตมช.จะรูจักทุกคน เพราะเปนเสนทาง

รับนองขึ้นดอย เดินกันเพลินขึ้นมาจนถึงวัดผาลาด จะมองเห็นวิว

เมืองเชียงใหมไดจากบริเวณวัดดวยคะ

15.00 Afternoon Coffee  
The Baristro at 
Ping river 

เหนื่อย ๆ  จากการเดินปาแลวลงดอย

มานั่งชิลจิบกาแฟริมแมนํ้าปง บรรยาศ

สบาย ๆ มีดนตรีเบา ๆ ใหฟง จิบกาแฟ 

ทานขนม ถายรูปใหหายเหนื่อย รานมี 

กาแฟดริปรสดี สําหรับคอกาแฟใหลอง

นอกจากนี้หลายคนอาจจะไมรูวารานนี้

เปนเจาของเดียวกับโรตีกูนิมมาน ดังนั้นมี 

โรตีกรอบ ใหสั่งทานเลนกันดวยไมตองไป

ตอคิวยาว ๆ ที่นิมมานใหเสียเวลาดวยนะ
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18.00 Dinner 
Ginger Farm kitchen จากฟาร์มสู่เมือง 

มาเชียงใหมทั้งที ไมไดกินอาหารเมือง ก็เหมือนมาไมถึงเชียงใหม 

ขอนําเสนอรานนี้ ตั้งอยูในโครงการวันนิมมานคะ อาหารที่นี่แตละจาน

ใชวัตถุดิบคุณภาพจากทองถิ่น เปนผักผลไมปลอดสาร และเนื้อสัตวที่

เลี้ยงแบบปลอยจากเกษตรกรทองถิ่น

ปรุงรสดวยสูตรคุณตาคุณยาย ดังนั้นเราจะไดรับประทานอาหารพื้นเมืองที่อรอย และปลอดภัย 

รานนี้ติดมิชลินไกดดวยนะคะ ตองมาลองแลวละ ทานเสร็จ สามารถเดินเลนในโครงการวันนิมมาน

ตอได จะชอปปง หรือถายรูปเลน กินของหวาน  หรือฟงเพลงแจส ก็มีทางเลือกหลากหลายคะ

21.00 Night out 
Barking Jac 

สําหรับคนที่อิ่มแลว 

อยากเปลี่ยนบรรยากาศ 

มานั่งเมาทกับเพื่อนแบบ 

outdoor ขอนําเสนอ

รานใหม บรรยากาศดี ๆ 

สไตลแคมปปง มานั่งจิบ

เครื่องดื่มเบา ๆ ฟงเพลงเลนสดแบบเพลิน ๆ ในบรรยากาศเหมือนเราไปตั้ง

แคมปในปา แตอยูในเมืองคะ เมนูมีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมอกเทล 

สําหรับคนไมดื่ม มาพรอมอาหารทานเลนหลากเมนู เหมาะสําหรับการนั่งกิน

นั่งเมาทกับเพื่อน ๆ ผอนคลายมาก ๆ

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  มาเทีย่วกันเยอะ ๆ 

ชวยกันกระตุนเศรษฐกิจกันนะคะ 
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CU NEWS

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย
	 ฝ่ีาย์วิรััชิกิจ	สื�อสารัองค์กรั	และกิจกรัรัมเพื�อสังคม	คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ั	จุฬาฯ	จัด้การับรัรัย์าย์	เรืั�อง	“การัพัฒนาแบรันด์้จุฬาฯ	

และคณะฯ	 เชิิงย์ุที่ธิ์์”	 โด้ย์	 ผู่้ชิ่วย์ศาสตรัาจารัย์์	 ด้รั.เอกก์	 ภที่รัธิ์นกุล	 ผู่้ชิ่วย์อธิ์ิการับด้่	 งานด้้านสื�อสารัองค์กรั	 บรัิห็ารัแบรันด้์	

และนิสิตเก่าสัมพันธ์ิ์	ได้้ให้็เก่ย์รัติมาเป็ีนวิที่ย์ากรั	โด้ย์ม่คณะผู้่บริัห็ารัฯ	คณาจารัย์์	ทัี่นตแพที่ย์์	เข้์าร่ัวมฟัังการับรัรัย์าย์	เมื�อวันพุธิ์ท่ี่�	2	ธัิ์นวาคม	

2563	ณ	ห้็องปีรัะชุิมกรัรัมการัคณะฯ	ชัิ�น	2	อาคารัวาจวิที่ย์าวัฑิฒน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธิีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพข่องพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัินวาคม 2563
	 คณะที่ันตแพที่ย์ศาสตรั์	 จุฬาฯ	 จัด้พิธิ์ ่ถ้วาย์รัาชิสักการัะพรัะฉาย์าลักษ์ณ์	 พรัะบาที่สมเด้็จพรัะบรัมชินกาธิ์ิเบศรั	

มห็าภูมิพลอดุ้ลย์เด้ชิมห็ารัาชิ	 บรัมนาถ้บพิตรัเพื�อเฉลิมพรัะเก่ย์รัติ	 และน้อมรัำาล้กในพรัะมห็ากรัุณาธิ์ิคุณ	 เนื�องในโอกาสวันคล้าย์วัน 

พรัะบรัมรัาชิสมภพข์องพรัะบาที่สมเด็้จพรัะบรัมชินกาธิิ์เบศรั	มห็าภูมิพลอดุ้ลย์เด้ชิมห็ารัาชิ	บรัมนาถ้บพิตรั	วันชิาติ	และวันพ่อแห่็งชิาติ 

5	ธัิ์นวาคม	2563	โด้ย์ม่คณะผู้่บริัห็ารั	คณาจารัย์์	ทัี่นตแพที่ย์์	และบุคลากรั	เข้์าร่ัวมพิธ่ิ์ถ้วาย์รัาชิสักการัะพรัะฉาย์าลักษ์ณ์	เมื�อวันท่ี่�	4	ธัิ์นวาคม	2563

ณ	บริัเวณโถ้งชัิ�นล่าง	อาคารับรัมนาถ้ศร่ันคริันที่ร์ั	คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ั	จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี ณ บริเวณชุมชนโรงเรียนเพ้ียนพิน

อนุสรณ์ เข่ตบางนา กรุงเทพฯ
	 คณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ั	จุฬาลงกรัณ์มห็าวิที่ย์าลัย์	ร่ัวมกับมูลนิธิิ์โรังพย์าบาลคณะทัี่นตแพที่ย์ศาสตร์ั	จุฬาลงกรัณ์มห็าวิที่ย์าลัย์	

และบริัษั์ที่	กัลฟ์ั	เอ็นเนอร์ัจ่	ด่้เวลลอปีเมนท์ี่	จากัด้	(มห็าชิน)	ออกห็น่วย์ทัี่นตกรัรัมเคลื�อนท่ี่�	โด้ย์ให้็บริัการัตรัวจ	และรัักษ์าสุข์ภาพในช่ิองปีาก	

อุด้ฟััน	ขู์ด้หิ็นปูีน	ถ้อนฟััน	ผ่่าฟัันคุด้	และเคลือบฟัลูออไลด์้	ให้็แก่ปีรัะชิาชินทัี่�งเด็้กและผู้่ให็ญ่	โด้ย์ไม่คิด้มูลค่า	พร้ัอมทัี่�งให้็คำาแนะนำาเก่�ย์วกับ

การัรัักษ์าที่างทัี่นตกรัรัมอ่กด้้วย์	เมื�อวันท่ี่�	14	ธัิ์นวาคม	2563	ณ	บริัเวณชุิมชินโรังเร่ัย์นเพ่�ย์นพินอนุสรัณ์	เข์ตบางนา	กรุังเที่พฯ
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