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โดย ...หมอจาบ ...
หลายๆ คนคงอาจยังไมทราบวา ที่ใกลๆ กรุงเทพฯ นี่ เราก็มีสัตวโลกแสนรูอยาง “โลมา” ใหชมกันดวย...
ในชวงตนฤดูหนาวของทุกป บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ที่นอกจากอุดมไปดวยปาชายเลนที่อดุ มสมบูรณและนกนานา
พันธุท ี่มาอาศัยอยูไมนอยกวา 50 ชนิดแลว จะพบโลมาเขามาหากิน โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาดุกทะเล ซึ่งเปนอาหารโปรด
ของโลมา จะชุกชุมมากหลังชวงฤดูฝนตอกับตนฤดูหนาว โลมาจะวายเขามาในปากแมน้ําและทะเลขางเคียงในชวงปลาย
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ จนทําใหปากแมน้ําบางปะกงกลายเปนจุดทองเทีย่ วอีกแหงที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
จากกรุงเทพฯ ขับรถไมเกินชั่วโมง ก็จะเขาเขตอําเภอบางปะกง พืน้ ทีเ่ ปาหมายของเรา คือพื้นที่ตําบลทาขาม ซึ่งเปนบริ
เวณปากอาวแมน้ําบางปะกงและเปนปากอาวไทยดวย โลมาที่พบไดในบริเวณนี้มี 2 สายพันธุ คือ โลมาอิรวดี หรือที่
รูจักกันในนาม โลมาหัวบาตร เพราะลักษณะเดนมีหัวคอนขางกลม ไมมีจงอยปาก ลําตัวสีน้ําเงินเขม เทาเขม จนถึงน้าํ
เงินจาง ชอบวายน้าํ เปนกลุมเล็กๆ ไมชอบปรากฎตัวใหเห็นตามผิวน้ําทะเล แตจะชอบโผลหัวขึ้นมาที่ระดับผิวน้ํา คอน
ขางขี้อายและหลบซอนตัว อีกสายพันธุห นึง่ คือโลมาหลังโหนก ลักษณะทัว่ ไปคลายคลึงกับโลมาปากขวดโดยมีสวนของ
ปากยืน่ ออกมาคลายขวด ยิง่ อายุมากขึ้น สีก็จะจางลง โคนครีบหางเปนฐานกวางโคงลงดานหลัง นิสัยชอบตะแคงแลวใช
ครีบวายน้ํา
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และแลว ก็มาถึงฉบับสุดทายของจดหมายขาวในปนี้ ฉบับนี้ เรายังคงมีสาระความรูในเรื่องสุขภาพทั่วไป สุขภาพชองปาก
และยังมีเกร็ดความรูทั่วๆ ไป รวมทั้งสถานที่ในเมืองไทยทีเ่ ราขอแนะนําใหไปเที่ยวอยูเชนเคย คอลัมน ทานถาม-เราตอบ
ซึ่งเราหวังเปนอยางยิง่ วาจะชวยใหทา นคลายความของใจเกี่ยวกับเรื่องราวสารพันปญหาทีท่ านมีเกีย่ วกับสุขภาพชองปาก
หากทานมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลอะไร สามารถติดตอเรา ตามขอมูลที่อยูและหมายเลขภายในฉบับ เรายินดีทจี่ ะให
ความชวยเหลือเต็มที่เทาที่สามารถทําได ทานใดที่แสดงความคิดเห็น หรือมีคําถามที่ไดรับเลือกใหลงในฉบับตอไป เราจะ
มีของตอบแทนใหทานดวย

และเชนเคย เราขอมอบสิทธิพเิ ศษใหกับทานในการเขารับการรักษาทางทันตกรรม เพื่อใหทานมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
การชมโลมาที่ปากอาวแมน้ําบางปะกงนัน้ จะตองนั่งเรือเชาของชาวประมงออกไป ขนาดเรือไมเกิน 10 ที่นั่ง ประมาณ อันจะนํามาซึ่งจิตใจที่มีความสุขตลอดไป
500 บาท ลงเรือจากทาเรือ อบต.ทาขาม ใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือลงเรือที่ทาเรือเทศบาลคลองตําหรุ อ.เมือง ใช
เวลาประมาณ 15-20 นาที เวลาที่ไปชมไมควรเกิน 9 โมงเชา ที่สําคัญตองลุนตลอดเวลาวาโลมาจะโผลมาทางดานทิศใด
แตบางทีก็ไมสามารถเห็นโลมาเลย แตก็ไมเปนการเสียเที่ยว เพราะยังไดสมั ผัสบรรยากาศบริเวณปากอาวอันแสนสบาย
ฉบับนี้ เรามีหลักการตกแตงภายใน หรือที่เรียกวา ฮวงจุย เพื่อเสริมมงคลใหกับสถานที่ของทานใหเจริญกาวหนายิง่ ขึ้น
และเปนธรรมชาติ
เพราะการตกแตงสถานที่ใหมีความเหมาะสม ยอมเปนผลตอการดําเนินกิจการและการอยูอาศัย
สําหรับผูที่สนใจจะพาครอบครัว
หรือเพื่อนฝูงไปเทีย่ วชมโลมาที่
ตําบลทาขาม สามารถสอบถาม
ขอมูลไดที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลทาขาม
โทรศัพท (038) 573-411-2
และ (038) 828-408
ไดทุกวันเวลาราชการ

ขอขอบคุณ ขอมูลจาก วาไรตี้ ศรีรัช ปที่ 7 ฉบับที่ 41 ธ.ค. 48 – ม.ค. 49 และ www.traveleradvisor.net

เริ่มจากการสํารวจศาลพระภูมิเจาที่ในสถานที่นนั้ ๆ ถามี ตองอยูในทําเลที่ไมลบหลู เชนไมวางกองขยะไปบัง แตถา ตั้งอยู
ในที่ที่มองไมเห็นก็อาจใชกระจกหรือลูกแกววางสะทอนได
เคานเตอรคิดเงิน ควรอยูในทําเลที่ไมมีคานครอมอยูดานบนไมเปดโลงจนลูกคามายืนขางหลังได เพราะอาจมีการลัก
ทรัพยไดงา ย และไมควรหันหนาไปทางสันหรือเหลี่ยมของเสาหรือผนัง เพราะจะทําใหลกู คารูสึกอึดอัด หรืออาจเดินชน
เหลีย่ มหรือผนังได การจัดวางนางกวักตองใหนางกวักมองเห็นประตูทางเขาโดยไมนั่งสูงกวาหรือเสมอกับฐานพระพุทธรูป
ทิศทางประตูทางเขาถาพุง ตรงมาหาประตูหลังรานก็ควรหาเฟอรนิเจอรมาบังไวอยาใหโลง เพราะบุคคลภายนอกอาจเห็น
สิ่งมีคาหรือความเคลื่อนไหวในรานซึ่งงายตอการลักทรัพย ถามองออกจากประตูทางเขาแลวเห็นเมรุเผาศพ มัสยิด รูปปน
ครุฑ ก็ควรหาสิ่งสวยๆ งามๆ มาวางไว เพราะสิง่ เหลานัน้ มองดูไมสวยงาม สื่อมงคลทางเขาควรมีน้ําพุ โคมไฟ หรือรม
เปนอุปกรณรองรับ
ขอขอบคุณ ขอมูลจาก ING newsletter
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โดย ...หมอจูน ...
เสียวฟน เปนอาการที่ไมพงึ ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกคนทุกวัย เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ฟนผุ ฟนสึก ฟนราว
หรือแมแตเกิดหลังจากเพิ่งอุดฟนไปใหมๆ
ภายในตัวฟน จะมีเสนเลือดและเสนประสาทอยูในโพรงประสาทฟน ลอมรอบดวยเนื้อฟน ซึ่งมีทอเล็กๆ มากมายที่วิ่งตรง
จากโพรงประสาทฟนไปยังชั้นนอกสุด ซึ่งก็คือ ชั้นเคลือบฟน ภายในทอเหลานี้จะมีของเหลวและแขนงปลายประสาทฟน
อยู ซึ่งไวตอการกระตุนของเหลวนัน้ ดังนัน้ เมื่อฟนผุ หรือสึกถึงบริเวณนี้ ก็จะมีอาการเสียวฟนเกิดขึ้นได ตัวอยางของสิ่ง
กระตุน เชน อาหาร/เครื่องดื่มที่รอน เย็น หวาน หรือเปรี้ยว เปนตน สิ่งเหลานี้จะไปกระตุนใหของเหลวภายในทอเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เชน ขยายตัว หดตัว มีการเคลื่อนตัวของของเหลวนัน้ แขนงประสาทก็จะรับรูวามีสิ่งมากระตุน จึงสงกระแส
ไปสมอง แปลผลเปนอาการเสียวฟน เพื่อจะเตือนคนๆ นัน้ ใหหยุด หรือหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทาํ ใหเกิดการเสียวฟน เพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับโพรงประสาทฟนได

กับ ...หมอหมวย...
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ทําอยางไรเมื่อเปน ตะคริว?
ตะคริว (muscles cramps) คืออาการที่กลามเนื้อเกร็งแข็งและปวด เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมักจะเปนอยูไมกนี่ าที
กลามเนื้อทีพ่ บเปนตะคริวบอยไดแก กลามเนื้อนอง และตนขา
สาเหตุ
บางคนเปนโดยไมทราบสาเหตุ บางคนเปนหลังออกกําลังกาย หรืออยูในทาที่ไมสะดวกเปนเวลานาน ทําใหการไหลเวียน
ของเลือดไมสะดวก หรือผูที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ําก็อาจเปนตะคริวได ในขณะที่รางกายเสียเกลือโซเดียมเนือ่ งจาก
ทองเดิน อาเจียน หรือสูญเสียเหงื่อเนื่องจากความรอน ก็อาจเปนตะคริวได

อาการ
กลามเนื้อที่เปนตะคริวจะมีการแข็งตัวและปวดมาก เมื่อเอามือคลําดูจะรูสึกแข็งเปนกอน ถาพยายามขยับกลามเนื้อสวน
เมื่อเกิดอาการเสียวฟน ควรปรึกษาทันตแพทยเพือ่ คนหาวามีสาเหตุมาจากอะไร หากเกิดจากฟนผุก็จะตองอุดฟน เพื่อให นั้นจะทําใหยงิ่ แข็งตัวและปวดมากขึ้น การนวดและยืดกลามเนื้อสวนนัน้ จะชวยใหตะคริวหายเร็วขึ้น
วัสดุอุดฟนไปปดทอเล็กๆ ของเนื้อฟนไว ปองกันมิใหมีการกระตุนทอเล็กๆ ดังกลาว แตหากเกิดจากฟนสึก คงตองดูวา
รอยสึกนัน้ ลึกหรือไม หากมีขนาดใหญพอก็สามารถอุดปดบริเวณนัน้ ๆ เพื่อปดทอเล็กๆ เชนเดียวกับการอุดฟนทีผ่ ุ แตหาก วิธีการรักษา
ขณะเปนตะคริว ใชมือนวดกลามเนื้อสวนนัน้ ใหตึง เชนถาเปนทีน่ อง ใหเหยียดหัวเขาตรงและดึงปลายเทากระดก
รอยสึกนัน้ ไมลึกมาก ก็อาจใชสารเคมีไปทาบริเวณที่สึก โดยทันตแพทยอาจทาให และอาจใหกลับไปทาเองที่บานดวย 1.
เขาหาตัวใหมากทีส่ ุด ถาเปนที่ตนขา ใหเหยียดหัวเขาตรง ยกเทาขึน้ ใหพน จากเตียงเล็กนอย และกระดกปลายเทา
ลงลาง
หากมีเหงือกรน รากฟนก็จะโผลมาในชองปาก ทําใหรูสกึ เสียวฟนได เพราะของเหลวในทอที่บริเวณรากฟนอาจถูกกระตุน
ถาเปนตะคริวขณะนอนตอนกลางคืนบอยๆ กอนเขานอนควรดื่มนมใหมากขึ้น และขณะทีน่ อนใหยกขาสูง โดย
จากสภาพแวดลอมในชองปาก กรณีนี้ทนั ตแพทยก็อาจเคลือบน้ํายาแกเสียวฟน เชน ฟลูออไรด หรืออื่นๆ ให และอาจให 2.
อาจใชหมอนรองจากเตียงประมาณ 10 ซม.
นํากลับไปใชเองที่บานดวย และแนะนําใหแปรงฟนอยางถูกวิธี เพื่อที่จะกําจัดแบคทีเรีย คราบจุลินทรีย ซึ่งเปนสาเหตุให
3.
ถาเปนตะคริวจากการเสียเกลือโซเดียม เชนเกิดจากทองเดิน อาเจียน เหงื่อออกมาก ควรดื่มน้ําเกลือที่อาจผสม
เกิดฟนผุหรือโรคเหงือกได และใชยาสีฟน ที่มีผลขัดฟนนอยหรือไมมีเลย
เองก็ได หรือถาดื่มไมได ควรใหน้ําเกลือ normal saline ทางหลอดเลือดดํา
4.
ถาเปนๆ หายๆ อยูบ อยๆ โดยเฉพาะขณะเดินนานๆ ควรปรึกษาแพทยเพือ่ หาสาเหตุ ซึ่งอาจมีความผิดปกติ
เกีย่ วกับการไหลเวียนของเลือดที่ขาได หรือมีภาวะหลอดเลือดแข็งจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรืออื่นๆ
ถาม : การจัดฟน สามารถชวยใหฟนเรียงตัวไดดีในทุกกรณีเลยหรือไม? แลวจะมีโอกาสฟนเสียมากขีน้ หรือเปลาครับ?
ขอขอบคุณ ขอมูลจาก วาไรตี้ ศรีรัช และ www.bangkokhealth.com
ตอบ : การจัดฟน นอกจากจะชวยใหฟน เรียงตัวกันสวยงามแลว ยังอาจชวยใหรูปหนาดูดีขึ้นไดดวย ทั้งนี้ ขึน้ กับสภาพ
Dentist @ 51
เริ่มตนวาเปนเชนไร โดยที่อาจตองมีการถอนฟนรวมดวยในบางกรณี แตในบางครั้ง การจัดฟนเพียงอยางเดียว ก็ไม
สามารถแกปญ
 หาได หากวาปญหานัน้ เกิดมาจากโครงสรางกระดูกขากรรไกรเอง ดังนัน้ การแกปญหา จึงตองใชวิธี
941 ถ.สุขุมวิท (ระหวางซอย
51-53)
การจัดฟน รวมกับการผาตัดขากรรไกร เพื่อแกปญหาใหถกู ตองตรงกับสาเหตุ
สวนนี้ มีคา... อยาทิ้ง!!
คูปอง มูลคา 500.- คลองตันเหนือ วัฒนา กทม.
ในขณะที่ใสเครื่องมือจัดฟนอยูนนั้ การทําความสะอาดชองปากและฟนจะยุงยากขึน้ กวาเดิมมาก จึงตองมีการดูแล
10110
สุขภาพชองปากเปนอยางดี หากละเลย ยอมมีโอกาสสูงที่จะเกิดฟนผุ เหงือกอักเสบ มีหินปูน การไปพบทันตแพทยเปน
สําหรับเปนสวนลดตอไปนี้ อยางใดอยางหนึง่
โทร. 02-662-5065
1. จัดฟน 2. ฟอกสีฟน 3. ฟนปลอมติดแนน 4. รากฟนเทียม
ระยะเชนทุก 3-6 เดือน เพื่อใหตรวจและทําความสะอาดฟน จึงเปนสิง่ จําเปน เพื่อใหสุขภาพชองปากอยูในภาวะที่ดีที่สุด
Fax. 02-662-5064
นอกจากนั้นแลว หลังการจัดฟน ตองมีการใสเครื่องมือคงสภาพ หรือ รีเทนเนอร (retainer) ไวดวย เพือ่ ใหฟน อยูใน
Email : info@dentist51.com
หมดเขต 31 ธันวาคม 2549 นี้
กรุณาติดตอนัดหมายลวงหนา
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ตําแหนงที่ตองการหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟนแลว หากไมใสรีเทนเนอร ฟนก็อาจเคลื่อนตัวไป ทําใหเรียงไมสวยงามได
www.dentist51.com

