
เมื่อไมนานมานี้ มีการเปดตัว สยามพารากอน ซึง่เปนศูนยการคาระดับเวิลดคลาสของประเทศ

 
ไทย อยูใจกลาง
กรุงเทพฯ และภายในศูนยการคาทีย่ิง่ใหญนี้ บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิรล จาํกัด ซึ่งเปนบรษิัทใน

 
เครือของ โอเชียนิส ออสเตรเลยี กรุป ที่มปีระสบการณมากวา 15 ป ในการดําเนินธุรกิจอุทยาน

 
สัตวน้ําระดบัโลกถึง 4 แหงดวย
กัน ทั้งที่ บริสเบนและเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลยี นครเซีย่งไฮ ประเทศจีน มืองปูซาน ประเทศ

 
เกาหลีใต 
ไดใชเงินมากกวา 1,300 ลานบาทเนรมิตอุทยาน Siam Ocean World แหงนี้ขึ้นมา เปนอุทยาน

 
สัตวน้ําทีใ่หญที่สดุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บนเนื้อที่มากกวา 10,000 ตารางเมตร และ

 
เปนศูนยรวมสตัวน้ําที่หาชมไดยากจากทั่วทุกมุมโลกกวา 400 ชนิด เพื่อมอบความประทบัใจใหกับ

 
ทุกทานที่มาเยีย่มชม โดยจะเห็นการใชชีวติของสัตวตางๆ อาทิ ฉลามเสือทราย ปลามังกรลีฟฟ 
หมึกวงแหวนฟา ปูแมงมุมยักษ ฯลฯ ไดจากรอบทศิทาง จากอุโมงคใสใตน้ําทีจ่ะพาไปสูโซนตางๆ 
ทีจ่ดัใหกลมกลนืกับธรรมชาติไดอยางลงตัว

โซนตางๆ ของอุทยานสตัวน้ําแหงนี้  แบงออกเปนดังนี้
Open Ocean  แสดงความสัมพันธของหวงโซอาหาร ระวางผูลา และผูถกูลา  ชมการพรางตัว

ของสัตวน้ําทีจ่ะตองปองกันตวัเองจากผูลาอยางฉลาม การอยูรวมกันของฝูงปลานานาชนิดที่อยูใต
ทะเลลึก

Deep Reef ความหลากหลายของแนวปะการงั ที่นักวิทยาศาสตรทางทะเลกลาววา มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากกวาปาดบิชื้น

Rainforest ทานจะไดพบกับปลาน้ําจดืที่มขีนาดใหญที่สดุในโลก สัตวเลื้อยคลานหายากที่
อาศัยรวมกันในแหลงน้ําจดืใกลปาดบิชื้น ปลาหาชมไดยาก เชน ปลาปอดโบราณ ปลาถ้ําตาบอด

Rocky Shore การปรบัตัวของสัตวที่อาศัยอยูใน Rocky Shore ภายใตแสงแดดและคลื่นลมที่
รุนแรง ออกซิเจนทีบ่างเบา การปองกันตัวเองจากนักลาทีต่องดิ้นรนเพื่อชีวิตรอดของตัวเองเชนกัน

Weird and Wonderful ความแปลกประหลาดและมหัศจรรยของสัตวในโซนนี้ จะทําให
ทานทึง่ในความพิเศษของสัตวน้ําทีแ่ตกตางจากปลาทั่วไป

Sea Jellies ถอดรหัสความมหัศจรรยและความลับของแมงกะพรุน สิ่งมีชวีิตที่ไมมีสมอง และ
ไมมีแมกระทัง่โครงสรางของกระดูก

Living Ocean ชีวิตเพื่อความอยูรอดใตทองทะเลอันกวางใหญ การดํารงซึ่งสายพันธุใหคงอยู
ตอไป การหาอาหาร การปองกันตัวใหรอดพนจากการตกเปนเหยี่อของหวงโซอาหารที่เปนไปตาม
กฎของธรรมชาติ

ที่กลาวมา ก็เปนเพียงขอมูลคราวๆ ของแตละโซน หากตองการหาขอมูลเพิ่มเติมภายใน Siam 
Ocean World ก็มีบริการ อะควาเซิรช ทีจ่ะใหขอมูลของสัตวน้ําหลายสายพันธุและทุกขอมูลทีท่าน

 
อยากรูในอุทยานแหงนี้  การเดนิทางมาก็ไมยาก จะขับรถมาจอดที่สยามพารากอนเลย หรอืจะนั่ง

 
รถไฟฟามาลงสถานีสยาม แลวเขาตรงทางเชื่อมสู Siam Ocean World ไดโดยตรง  เปดให

 


ผูสนใจเขาชมไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 9:00

 

-

 

22:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลข

 
โทรศัพท 02-687-2000

ปที่ 1 ฉบับที่ 1

 

มกราคม - เมษายน 2549
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ฉบับปฐมฤกษ
กอนอื่นก็ตองขอสวัสดีปใหมกับทุกๆ ทานนะคะ ทาง คลินิกทนัตกรรม เดน็ทิส แอท 51 มีความ

 
ยินดทีีจ่ะแจงใหทราบวา เรากําลังจะมีอายคุรบ 1 ปแลวในป 2549 นี้ เราจงึทําจดหมายขาวขึ้น 
เพื่อเปนการนําความรู ทั้งในเรือ่งสุขภาพรางกาย สุขภาพชองปาก รวมทั้ง เรือ่งตางๆ ที่นาสนใจมา

 
แบงปนใหกับทกุทาน และพรอมกันนี้ยังมีขาวคราวตางๆ จากทางคลินิกฯ และมีสทิธิประโยชน

 


หลากหลายที่ไดคดัสรรมามอบใหกับทุกทานอีกดวย 
ทางคลินิกฯ กําหนดออกจดหมายขาวปละ 3 ฉบับ โดยออกทกุ 4 เดือน คือ มกราคม พฤษภาคม 
และกันยายน เราหวังเปนอยางยิง่วา ทานจะไดรับประโยชนจากจดหมายขาวของเราบาง ไมมากก

 

็
นอย และหากทานสนใจทีจ่ะไดรับขาวสารจากเราอยางตอเนื่อง กรุณาตดิตอกับเรา ตามที่อยูและ

 
หมายเลขโทรศพัทที่อยูดานในคะ

... โปรดตดิตามสาระนารู และสทิธิประโยชนตางๆ ไดจากภายในจดหมายขาวฉบับนี้ไดเลยคะ

 
...

ชวงตนปนี้ มีเทศกาลทีช่าวจีนถือวาเปนฤกษงามยามดี นั่นคือ “วันตรุษจีน” ซึง่ถอืเปนวันขึ้นปใหม

 


ของชาวจีนและเปนวันที่สมาชกิในครอบครัวชาวจีนจะตองกลบับานเพื่อพบปะและฉลองปใหม

 


กัน การกําหนดวันตรุษจีนตองดจูากปฏทิินทางจันทรคติ ดงันั้น วันตรุษจีนในแตละปจงึไม

 


ตรงกัน
วันตรุษจีน แบงออกเปน 3 วัน คือ 
1. วันจาย คือวันซื้อของเตรยีมเซนไหวอันเปนวันสุกดิบเปนวันรองวันสุดทายของปเกา ตอนค่ําจะ

 
มีการจุดธูปอัญเชิญเทพยดาฟาดินที่เรยีกวา “เลาเอี๊ย” ใหลงมาจากสวรรค เพื่อรับการ

 
สักการะบูชา
2. วันไหว คือวันสุดทายของป มีการไหว 3 ครัง้ คือ เชามืด (ไหวเทพเจาตางๆ ดวยหมู เปด ไก 
สุรา น้ําชา กระดาษเงิน-ทอง) กลางวนั (ไหวพอแมที่ถงึแกกรรมแลวดวยอาหารคาวหวาน สุรา 
น้ําชา กาแฟตางๆ และเผากระดาษเงิน-ทอง เสื้อผาทีท่ําดวยกระดาษ) และตอนบาย (ไหว

 


ญาติพี่นองทีล่วงลบั ดวยขนมเขง ขนมเทียน เผือกเชื่อม กระดาษเงิน-ทอง และการจดุประทดั) 
เมื่อเสรจ็การไหวแตละครัง้ก็จะรบัประทานอาหารพรอมกัน
3. วันปใหม (วันถือ) ชาวจีนเรยีกวัน “ชิวอิก” เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวจะไดรบัเงินเปนของขวัญ 
เรียก แตะเอีย (สมยักอนใชเงินเหรียญรอยดวยดายแดงมาผูกเอวเด็ก) หรอื อั่งเปา (ธนบัตรใส

 


ในซองสแีดง) วันนี้ถือเปนวันมงคล แตงกายสะอาด เยีย่มอวยพรกัน งดเวนบาปทัง้ปวง ไม

 


ทํางาน ไมพูดจาหยาบ ไมทวงหนี้

... ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช ... แดทุกๆทาน นะคะ ☺

โดย ...หมอจาบ ...
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2 3
โลกเราทุกวันนี้ เต็มไปดวยความรบีเรง วุนวาย เราทุกคนตางก็ยุงอยูกับหนาที่การงาน เรื่องสวนตัว

 
และครอบครัว แมจะมคีวามมั่งคัง่ทางวตัถุ แตบางครัง้ เราก็ขาดแคลนความสุขทางใจ เราม

 

ี
แนวโนมทีจ่ะสญูเสียความสุขสงบในทุกชวงขณะเวลา ทั้งๆ ที่เราสามารถมีความสุขไดตลอดเวลา
ตชิ นัท ฮันท นักบวชนิกายเซนชาวเวียดนาม นักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ และผูเขียนเรื่อง peace is 
every step ไดเตือนใหระลึกอยูเสมอวา ความสุขจะมีอยูในขณะปจจบุันเทานั้น เราสามารถเปนสุข

 
ชื่นบานและสงบเย็นไดทุกลมหายใจเขาออก ทุกยางกาวที่เดิน โดยนําเหตุการณในชีวติประจําวัน

 
มาเปนขอคิดที่คุณทําตามไดงายๆ
oหายใจอยางมสีติ การหายใจสามารถทําใหชีวิตสดใสและสดชื่นได เมื่อหายใจเขา ตองบอกกับตัวเอง

 
วา หายใจเขา ฉันรูวาฉันกําลังหายใจเขา และเมื่อหายใจออก ใหบอกกับตัวเองวา หายใจออก ฉันรูวาฉันกําลังหายใจออก 
ไมจําเปนตองพูดประโยคยาวๆ แค 2 คําก็พอ เขา-ออก แตขอใหรูตัวอยูทุกลมหายใจเขาออก เมื่อ

 
ฝกบอยๆ ลมหายใจก็จะสงบและเยือกเย็น สงผลใหจิตใจและรางกายสงบและผอนคลายดวย
oการลางจาน ใครๆ ก็คิดวา การลางจานเปนสิ่งนาเบื่อ ทําใหเสร็จๆ ไป จะไดรบีไปทําอยางอื่นตอ 
เมื่อไมสามารถลางจานดวยความพอใจ ทานก็จะไมสามารถกินขนมอยางอรอยดวยความพอใจ

 
เชนกัน ขณะกินขนม ใจก็คดิถึงสิ่งทีจ่ะตองทําตอไป กลิ่นรสและสัมผัสของขนมก็จะหายไปสิ้น 
นับวานาเสียดายมาก เพราะทกุวินาทีของชีวตินั้นประเสริฐสดุ เราไมไดลางเพื่อจะทําความสะอาด 
แตเพื่อจะใชชีวติอยางเต็มทีใ่นทุกขณะ แมกําลงัลางจานชาม
oดื่มชา ไมวาจะชงชาสักกาหนึ่งเพื่อรับแขกหรือเพื่อดื่มเอง ใหมีสตทิุกครัง้ในการเคลื่อนไหวแตละ

 
ครัง้ อยาปลอยใหรายละเอียดบางอยางผานไปโดยไมมีสตริูเทาทันมัน รูวากําลังเทชาที่มีกลิ่น

 
หอมอุนๆ ลงถวย หายใจอยางนุมนวล ชาจะมีรสชาติดทีีส่ดุ เพราะคุณรูวาคณุกําลังดื่มด่ําชาอยู ม

 

ี
คนกลาววา ถาคุณไมไดอยูในปจจบุัน เวลามองคุณก็จะไมเห็น ฟงแตจะไมไดยิน กินแตจะไมได

 


ลิ้มรส
oขับรถ เราควรทําอยางมีสติ กอนจะตดิเครื่องยนต เราตองรูวาเราจะไปไหน เมื่อเราขับรถ เรามักคิด

 
วาจะไปถงึใหเรว็ที่สดุ ทุกครัง้ที่เราเห็นไฟแดง เรามักไมพอใจ แตเราสามารถเห็นไฟแดงเปนสิ่ง

 
เตือนสติใหเรากลับสูปจจบุัน เปลีย่นความขุนเคืองใหกลับเปนยินดี แมตดิอยูในการจราจรคบัคั่ง 
อยาไดตอสูดิ้นรนเพราะไมมีประโยชน ใหเพลดิเพลินกับปจจบุันขณะ ความสุขมันอยูตรงนั้น
อยาลืมวา ความสุขสงบอยูกับทานทุกชวงขณะแลว และเกิดไดทุกวัน ขึ้นอยูกับคุณไดไขวควาไวหรือยัง เพราะอยูใกลมาก แคลมหายใจท

 

ี่

ปลายจมูกนี่เอง!

สวนนี้ มีคา... อยาทิ้ง!!

 

คูปอง มูลคา 500.-
สําหรับเปนสวนลดตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่ง

1. จดัฟน 2. ฟอกสีฟน 3. ฟนปลอมตดิแนน 4. รากฟนเทยีม
หมดเขต 30 เมษายน 2549 นี้ กรุณาติดตอนัดหมายลวงหนา

กรุณานําคูปองนี้มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ

Dentist @ 51

941 ถ.สุขุมวิท (ระหวางซอย 
51-53)
คลองตันเหนือ วัฒนา กทม.

 

10110
โทร.

 

02-662-5065
Fax. 02-662-5064
Email : info@dentist51.com

www.dentist51.com

โดย ...หมอจูน ...

วันนี้ หมอจะขอเลาเรื่องราวที่หมอคิดวานาสนใจ เพราะอาจเปนสิ่งที่เราๆ ทานๆ อาจพบได แต

 


อาจไมคาดคดิถึงสาเหตุทีแ่ทจรงินะคะ เรื่องของเรื่องก็มีอยูวา...
มีอยูวันหนึ่ง หมอกําลังทํางานอยูทีค่ลินิกฯ มีคนไขเปนเด็กวัยรุน มาหาดวยอาการเสียวฟนมากๆ 
ทั่วทัง้ปาก โดยเฉพาะอยางยิง่ หลังวายน้ํา บางครัง้ถึงกับตองเอามือปดปากกันลมเขาดวยคะ 
คนไขคนนี้เปนนักกีฬาวายน้ํา ซึ่งตองวายน้ําบอยๆ ครัง้ละนานๆ  หมอก็สอบถามดู ไดความวา 
ไมไดเปนแคเด็กคนนี้คนเดียว แตเปนกับกลุมเด็กนักกีฬาวายน้ํา ที่วายน้ําอยูในสระแหงเดยีวกันน

 

ี้
ดวย หมอจึงถงึบางออ  เขาใจทันทีวา การเสียวฟนทีเ่ปนอยูนี้ นาจะเกีย่วของกบัการวายน้ํา

 
ที่สระวายน้ําแหงนี้ ไมมากก็นอย... ดงันั้น หมอจึงไปคนดูขอมูล ซึ่งมีนักวิชาการ
กองทันตสาธารณสุข ไดเคยใหขอมูลไว ดังตอไปนี้
สระวายน้ําโดยทั่วไป จะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคอยูเปนประจํา และยงัเพื่อใหเกิดความ

 
เปนกรดพอที่จะ
ไมทําใหเกิดตะไครขึ้นในสระได น้ําในสระจงึดูมสีีฟาใสแจว ดูนาวาย คลอรนีทีใ่ชกันในบานเราม

 

ี
หลายชนิด ทีใ่ชกันมากๆ มี 3 ชนิด คือ แคลเซียมไฮโปคลอไรท โซเดียมไฮโปคลอไรด และ ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก 

แอซิด ตัวสุดทายนี้ เรียกสั้นๆ งายๆ วา คลอรีน 90% ซึ่งเปนทีน่ิยมกันมาก เพราะละลายน้ําไดดี 
ขนยาย และเก็บรักษางาย และเจาตัวนี้นี่เอง ที่เปนตัวการใหเกิดอาการเสียวฟน เพราะเมื่อละลาย

 
น้ํา จะทําใหคาความเปนกรด-ดาง (คา pH) ลดลง จงึมีสภาพเปนกรด
ตามระเบียบของ กทม. และขอแนะนําดานสุขาภิบาล กําหนดวา ตองตรวจสอบสภาพคลอรีนใน

 
สระวายน้ําวันละ 2 ครัง้ โดยคามาตรฐานของระดบั pH คือ 6.2-7.4 การที่น้ําในสระมคีวามเปน

 
กรดมาก น้ําจะยิง่ใส เพราะตะไครไมสามารถเติบโตได แตถา pH ลดต่ํากวา 5.5 จะสามารถ

 
ละลายแรธาตุ (Demineralization) ได
สรปุไดวา ถาวายน้ําเปนประจําในสระที่มคีา pH ต่ํากวา 5 วันละ 2-3 ชั่วโมง ก็จะเกิดอาการเสียว

 
ฟนได เพราะความเปนกรดมากพอจะละลายแรธาตุออกจากฟนได ดงันั้น สาเหตุของ

 
อาการเสียวฟนในนักวายน้ํา เกดิจาก ความเปนกรดในสระวายน้ําทีน่ักวายน้ําวายอยูเปน

 
ประจํานั่นเองคะ
ทีนี้... เมื่อเราทราบสาเหตุแลว ก็แกไดไมยากคะ..
ถาจะแกที่ตนเหตุ ก็คงตองแกไขกันที่สระวายน้ําเลยคะ ไมใหคา pH ต่ําเกินไป ซึ่งถาเราไมใช

 


เจาของสระ ก็คงจะควบคุมยากนะคะ คงตองขอความรวมมือจากเจาของสระในการตรวจสอบด

 

ู
ดวย การแกไขน้ําในสระที่มคีวามเปนกรดสงู ก็เพียงเติมสารทีป่รบัสภาพน้ําใหเปนดาง ไดแก 
โซดาแอช โดยเติมลงสระทลีะนอย ตองทลีะนอยนะคะ เพราะถาเติมเยอะเกินไป น้ําในสระจะ

 
กลายเปนสีเขียว ตะไครขึ้นทันทีเชยีว
แตถาไมมทีางแกทีต่นเหตุเลย ก็คงตองแกกันที่ปลายเหตุแทน โดยใหทันตแพทยทําฟนยาง 
(mouthguard) สวมทบัฟนจรงิ ซึง่ใชวัสดุพวก polyethelene มทีั้งแบบหนาและบาง  แบบหนา 
มักใชในนักกีฬาประเภทนักมวย นักยโูดตางๆ (sportguard) มีสารพัดสใีหเลือก สวนแบบบาง ก

 

็
เปนชนิดเดยีวกับทีใ่ชฟอกสีฟน มีสีใสอยางเดยีว ฟนยางนี้จะสามารถปองกันมิใหน้ําในสระมา

 
สัมผัสกับฟนไดโดยตรง  การดแูลรักษา mouthguard ก็ไมยาก เพียงหากลองมาใส ไมตองแช

 


น้ํา แลวใชแปรงสีฟนธรรมดาทําความสะอาดก็เพียงพอแลวคะ

กับ ...หมอหมวย...
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