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บทน�า

 การตดิสารเสพตดินัน้มคีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัการแสดงพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิซึง่เป็นผลโดยตรง

มาจากความผิดปกติที่สมอง จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างมากที่เราต้องเข้าใจการท�างานของสมองที่ปกติ  

เพือ่เข้าใจผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่มคีวามผดิปกตเิพราะว่าผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ของสมองคอืพฤตกิรรม (behaviors) 

และความคิด (thoughts) ดังนั้น ในบทที่ 1 นี้ จะเป็นการกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่

ของสมอง รวมท้ังพฒันาการของสมอง เพือ่น�าไปสูค่วามเข้าใจถงึกลไกการท�างานของสมองทัง้ในระดบัเซลล์

และระดับโมเลกุลรวมทั้งกลไกการท�างาน และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของสารเสพ 

ติดต่อไป

 พัฒนาการของสมอง (Brain Development)

 ระบบประสาทมีพัฒนาการเริ่มต้นต้ังแต่สัปดาห์ที่ 3 ของตัวอ่อน (embryo) ซ่ึงมีความยาว

ประมาณ 1.4 มิลลิเมตร โดยที่ส่วน ectoderm ที่อยู่เหนือ notochord และ paraxial mesoderm นั้น

จะเร่ิมหนาตวัขึน้เป็นแผ่นหนาเรยีกว่า neural plate อยูห่น้าต่อ neural node หลงัจากนัน้ neural plate 

จะยกตัวสูงขึ้นเป็นสันเรียกว่า neural fold ซึ่งร่องเว้าที่อยู่ในแนวกลางสันทั้งสองเรียกว่า neural groove 

ต่อจากนั้น neural fold ท้ังสองข้างจะเจริญมาชนกันท�าให้ neural groove ที่เป็นร่องนั้น ปิดสนิท 

เกิดเป็นท่อ (neural tube) การเจริญของ neural fold ที่มาชนกันนี้จะติดกันแบบ double fusion 

คอื ตดิกนัเป็น 2 ชัน้ คอื ชัน้นอกหรอืชัน้บนเป็น ectoderm และชัน้ใน หรือชัน้ล่างเป็น neural ectoderm  

 ท่อที่ปิดสนิทนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นตรงกับระดับของ somite คู่ที่ 4 หลังจากนั้นก็จะแผ่ไปทางด้านบน

และซ้าย บริเวณตรงปลายที่ไม่ติดกันเห็นเป็นรู เรียกว่า neural pore ที่ปลายบน (rostral neural pore) 

และปลายล่าง (caudal neural pore)  ซึ่ง rostral neural pore นั้น จะปิดสนิทประมาณวันที่ 23 และ 

caudal neural pore นั้นจะปิดวันที่ 25 บริเวณส่วนทางด้านบนก็จะเจริญไปเป็นสมอง  ส่วนทางด้านล่าง

ก็จะเจริญไปเป็นไขสันหลัง (รูปที่ 1-1) การเจริญทางด้านบนนั้น จะเร็วกว่าทางด้านล่าง เมื่อตัวอ่อนมีอายุ

ประมาณ 4 สัปดาห์ ทางด้านบนจะเจริญแผ่ เป็นกระเปาะ 3 แท่งด้วยกัน เรียกว่า primary brain vesicle 

(รูปที่ 1-1) ซึ่งประกอบไปด้วย prosencephalon (เป็นส่วนที่จะเจริญต่อไปเป็น forebrain)  

mesencephalon (เป ็นส ่วนที่จะเจริญต่อไปเป็น midbrain) และ rhombencephalon  

(เป็นส่วนที่จะเจริญต่อไปเป็น hindbrain) เมื่อตัวอ่อนมีอายุประมาณ 5 สัปดาห์ จะมีการเจริญเพ่ิมข้ึน 
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บทน�า

  การสื่อสารภายในสมองนั้นถูกส่งต่อระหว่างเซลล์ประสาท ซ่ึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง  

เกิดจากยาหรือสารเคมีภายนอกท่ีเข้าสู่สมองไปรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงการสื่อสารนั่นเอง จึงเป็นที่มา 

ของการเกิดโรคหรือการแสดงอาการที่ผิดปกติ เซลล์ในระบบประสาทมีการท�างานท่ีแตกต่างกันไป  

เพื่อให้สมองได้ท�าหน้าที่ได้อย่างสมดุล ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของเซลล์ในสมอง การท�าหน้าที่ 

และการส่งสัญญาณประสาทภายในสมอง 

  เนื้อเยื่อประสาท (Nervous Tissue)

 เนื้อเยื่อประสาทประกอบด้วย เซลล์ประสาท (nerve cell หรือ neuron) เซลล์ค�้าจุน  

(glial cell) ที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาท และเนื้อประสาน (connective tissue) ซึ่งในระบบ 

ประสาทน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system; CNS)  

ซึ่งประกอบไปด้วย สมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) และระบบประสาทส่วนปลาย  

(peripheral nervous system; PNS) ประกอบไปด้วย เส้นประสาท (nerve) และปมประสาท (ganglia)

 1.  เซลล์ประสาท (Neuron)

 1. โครงสร้างของเซลล์ประสาท (Neuronal Structure) (รูปที่ 2-1)

   โครงสร้างของเซลล์ประสาท แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวเซลล์ (cell body)  

และแขนงที่ยื่นออกไปจากตัวเซลล์ (cell processes) ได้แก่ เดนไดรท์ (dendrite) และแอกซอน (axon)

   1.1 ตัวเซลล์ (Cell body) ในระบบประสาทอาจเรียกว่า soma หรือ perikaryon  

ซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียส (nucleus) มีลักษณะกลม ใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางเซลล์ (concentric  

nucleus) มีนิวคลีโอลัส (nucleolus) ขนาดใหญ่ ติดสีเด่นชัด และมีไซโตพลาสซึม (cytoplasm)  

อยู่ล้อมรอบ ถ้าย้อมเซลล์ประสาทด้วยเทคนิค Nissl staining จะพบ Nissl bodies (รูปที่ 2-2)  

เป็นจดุเข้ม ๆ  กระจายอยูท่ัว่ใน cytoplasm ซึง่ Nissl bodies นี ้ไม่พบใน axon และในบริเวณ cytoplasm 

ใกล้ ๆ กับ axon ที่เรียกว่า axon hillock (รูปที่ 2-2) ซึ่ง Nissl bodies เป็นส่วนของ rough  
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 สารสื่อประสาทเป็นสารเคมีในระบบประสาท ท�าหน้าที่เป็นตัวควบคุมการส่งสัญญาณประสาท

ระหว่างเซลล์ประสาท (neurons) กับเซลล์ประสาท หรือเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย  สารสื่อประสาทถูกหลั่ง

จากบรเิวณปลายแอกซอนของเซลล์ประสาท ภายหลงัจากเซลล์ประสาทเกดิศกัย์ไฟฟ้า (action potential) 

สารสื่อประสาทท่ีหลั่งออกมาท่ีช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท (synaptic cleft) จะไปจับกับตัวรับ  

(receptor) หรือน�ากลับเข้าสู่เซลล์ (reuptake) หรือถูกเอนไซม์ย่อยเพื่อน�ากลับไปสังเคราะห์ใหม่

 ปัจจุบันน้ี นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ยืนยันจ�านวนสารสื่อประสาทในสมองว่ามีจ�านวนเท่าใด  

การท�างานของสารสื่อประสาทมีความส�าคัญต่อการท�าหน้าที่ของสมอง ความผิดปกติของสารสื่อประสาท

พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัโรคทางระบบประสาทหลายโรคด้วยกนั ตัวอย่างเช่น โรคพาร์คนิสัน (Parkinson’s 

disease) โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) รวมทั้งโรคทางจิตเวช (Psychiatric disease)

 ชนิดของสารสื่อประสาท (Types of Neurotransmitters)

 สารสื่อประสาทสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิด โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้ 

 1. สารสื่อประสาทชนิดกระตุ้น หรือ Excitatory neurotransmitters  

 สารสื่อประสาทในกลุ ่มนี้เป็นสารสื่อประสาทชนิดกระตุ ้นการท�างานของเซลล์ประสาท  

โดยเพิ่มการส่งสัญญาณประสาท สารสื่อประสาทในกลุ่มนี้ ได้แก่ กลูตาเมท (glutamate) เอพิเนฟรีน 

(epinephrine) นอร์เอพิเนฟรีน (norepinephrine)   

 2. สารสื่อประสาทชนิดยับยั้ง หรือ Inhibitory neurotransmitters  

 สารสือ่ประสาทในกลุม่นีเ้ป็นสารสือ่ประสาทชนดิยบัยัง้การท�างานของเซลล์ประสาท โดยลดการ

ส่งสัญญาณประสาท สารสื่อประสาทกลุ่มนี้ ได้แก่ กาบา (GABA; Gamma aminobutyric acid)  

ซีโรโทนิน (serotonin)  

 นอกจากนั้นแล ้วยั งพบว ่าสาร ส่ือประสาทบางชนิดท�าหน ้า ท่ี เป ็น ท้ัง excitatory  

neurotransmitter และ inhibitory neurotransmitter ขึ้นอยู ่กับชนิดของตัวรับ (receptor)  

ของสารสื่อประสาทนั้น ๆ
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 การติดสารเสพติด เป็นอาการเรื้อรัง มีความต้องการยา และเกิดการใช้ยาซ�้า ๆ  ถึงแม้ว่าการเริ่ม

ที่จะใช้ยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่เมื่อได้ใช้จะท�าให้สมองเกิดการเปล่ียนแปลง และท�าให ้

ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ลดประสิทธิภาพในการท�างาน และมีความต้องการที่จะใช้ยาซ�้าอีก  

การติดสารเสพติดเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่น หน้าที่การงาน และสารบางตัวยังผิดกฎหมายอีกด้วย 

 การวินิจฉัยการติดสารเสพติด47 

 ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด สามารถแบ่งออกเป็น การใช้สารในทางที่ผิด (substance 

abuse) และการติดสารเสพติด (substance dependence)

 การวินิจฉัยการใช้สารในทางที่ผิด (substance abuse) มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

 1.  การใช้สารในทางทีผ่ดิก่อให้เกดิผลเสยีต่อร่างกาย และประกอบไปด้วยปรากฏการณ์ต่อไปนี้

อย่างน้อย 1 ข้อ ในช่วงเวลา 12 เดือน

  1.1  มีการใช้สารนั้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ไม่สามารถท�างานต่าง ๆ ได้

  1.2  มีการใช้สารนั้นอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

  1.3  มีการใช้สารอันก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย

  1.4  มกีารใช้สารนัน้อย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าสารนัน้จะก่อปัญหาทางด้านสงัคม หรอืความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

 2. อาการต่าง ๆ ไม่ครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยส�าหรับการติดสารเสพติด 
ตัว
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บทน�า

 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 นั้น ยากระตุ้นระบบประสาทบางตัวได้ถูกน�ามาใช้ในการรักษา  

แต่งานวิจัยหลังจากนั้นได้มีการยืนยันถึงผลของอาการข้างเคียงในด้านลบของการใช้ยาเหล่านี้ เช่น โคเคน 

กัญชา หรือสารก่อประสาทหลอน เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิต และสามารถพัฒนาไปเป็นโรคจิตได้ 

โดยยาบางตัวนั้นเมื่อใช้เป็นประจ�า เป็นระยะเวลายาวนานสามารถท�าให้เกิดอาการโรคจิต (psychotic 

symptoms) เหมือนกับโรคจิตเภท (schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) 

  

 ภาวะความผิดปกติทางจิต หรือโรคจิต (Psychosis) 

 หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (out of reality) โดยผู้ป่วยแสดงอาการ

ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. อาการหลงผิด (delusion) ผู้ป่วยมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง เช่น มีความหลงผิดว่า

ถูกจ้องท�าร้าย หรือกลั่นแกล้ง

 2. อาการประสาทหลอน (hallucination) ผู้ป่วยมีการรับรู้โดยไม่มีสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น 

อาการหูแว่ว (auditory hallucination)

 3. ไม่สามารถพูดสื่อสารได้รู ้ เรื่อง (disorganized speech) เป็นความผิดปกติจาก 

กระบวนการคิด ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถรวบรวมความคิดไปในทิศทางเดียวกันได้ ท�าให้สื่อสารกับผู้อื่น 

ไม่รู้เรื่อง

 4. มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด (grossly disorganized behavior) ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมที่

แปลกจากคนปกติ 

 

 อาการของความผิดปกติทางจิตเวช16

 เป็นผลมาจากความเปลีย่นแปลงของสมองและภายในจติใจ ท�าให้มผีลกระทบต่อการแสดงออก 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้
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บทน�า

 ยาหรือสารเสพติดนั้นเป็นสารเคมีที่ไปมีผลต่อการท�างานของสมอง ไปรบกวนการส่งสัญญาณ

ประสาท ซึ่งสารเสพติดหลายชนิด เช่น เมทแอมเฟตามีน กัญชา หรือเฮโรอีน นั้น สามารถไปกระตุ้น 

เซลล์ประสาท โดยสารบางชนิดอาจมีโครงสร้างท่ีคล้ายกับสารส่ือประสาท ท�าให้สามารถไปจับกับตัวรับ

สารสื่อประสาท และกระตุ้นการท�างานของตัวรับสารส่ือประสาทได้ ถึงแม้ว่าสารเสพติดบางตัวจะมี

โครงสร้างที่เหมือนกับสารสื่อประสาท แต่การท�างานก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับสารสื่อประสาทเสมอไป 

ดังนั้น จึงท�าให้มีการส่งสัญญาณประสาทที่ผิดปกติ และน�ามาซ่ึงการส่ือสารของระบบประสาทก็ผิดปกติ 

ไปด้วย นอกจากนัน้สารเสพตดิบางตวัยงัไปกระตุน้ให้เกดิการหลัง่ของสารสือ่ประสาทออกมาภายนอกเซลล์

เป็นจ�านวนมาก หรอืไปป้องกนัการเกบ็กลบัของสารส่ือประสาท ซ่ึงเป็นกลไกตามธรรมชาติทีจ่ะน�าสารส่ือ

ประสาทกลับเข้าสู่เซลล์และน�าไปใช้ใหม่ได้ ดังนั้นการไปท�าให้มีสารส่ือประสาทอยู่ภายนอกเซลล์เป็น 

จ�านวนมากก็ท�าให้เกิดการกระตุ้นการท�างานของตัวรับสารสื่อประสาทอย่างต่อเนื่องเกินความจ�าเป็น  

ท�าให้ไปรบกวนการส่งสัญญาณประสาทชนิดอื่น ๆ ต่อมา และท�าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไป

 สารเสพตดิส่วนใหญ่นัน้มผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ต่อการท�างานของสมองทีเ่รียกว่า brain’s 

reward system ซึ่งสารสื่อประสาทที่ส�าคัญคือ โดปามีน (dopamine) ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3  

โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทที่พบในบริเวณของสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหว อารมณ์ แรงขับ แรงจูงใจ 

และความรู้สึกเป็นสุข ยินดี ในภาวะปกติ เมื่อ brain’s reward system ถูกกระตุ้น ก็ท�าให้มีพฤติกรรม

ทางด้านบวก แต่เมื่อมีการกระตุ้นที่มากเกินไป (overstimulation) จากยาหรือสารเสพติด ก็ท�าให้เกิด

อาการทางจิต คือมีภาวะเคลิ้มสุข (euphoric effects) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นแรงขับให้กลับมาใช้ยาอีก 

เพื่อให้เกิดอาการเคลิ้มสุขแบบนี้อีก และก็ท�าให้ติดยาในที่สุดตัว
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บทน�า

 สารเสพติดสามารถท่ีจะท�าให้ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้เสพนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

โดยการเข้าไปรบกวนการท�างานของระบบสารสื่อประสาท ซึ่งท�าให้เกิดความผิดปกติของการส่งสัญญาณ

ประสาทของเซลล์ประสาท ซึ่งจะเห็นว่าความผิดปกติของสารสื่อประสาทที่มีผลกระทบมาจากการเสพ 

สารเสพติด สามารถน�ามาซึ่งอาการผิดปกติทางระบบประสาท และสามารถน�าไปสู่โรคทางระบบประสาท

ได้อีกด้วย นกัวทิยาศาสตร์จงึท�าการศกึษาค้นคว้าถงึกลไกความผดิปกตขิองระบบสารสือ่ประสาททีเ่กดิขึน้

จากการได้รับสารเสพติด และจะน�าไปสู่การค้นคว้าเร่ืองการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ หรือการน�ายา 

ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไปใช้ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการใช้ผิด และท�าให้เกิด 

การเสพติดตามมา ดังนั้นในบทนี้จะเป็นกล่าวถึงกลไกการติดสารเสพติด และสารสื่อประสาทที่มีผล 

กระทบจากสารเสพติด 

 วงจรสญัญาณประสาทของการตดิสารเสพตดิ (Neuronal circuitry of drug abuse)

 การส่งสัญญาณประสาทที่เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติด คือ การถูกกระตุ้นของเซลล์ประสาท

โดปามีน เซลล์ประสาทโดปามีนจาก ventral tegmental area (VTA) และส่งสัญญาณประสาท 

ไปที่คอร์เทกซ์และลิมบิค และสมองส่วน nucleus accumbens ซ่ึงมีความส�าคัญกับแรงจูงใจ  

การได้รับรางวัลเป็นตัวส่งเสริมสัญญาณประสาทระหว่างสมองบริเวณลิมบิค และคอร์เทกซ์ เพื่อประมวล

สัญญาณ และท�าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมเซลล์ประสาทโดปามีนใน substantia nigra  

ส่งสัญญาณประสาทไปที่ dorsal striatum นั้นมีความส�าคัญในการเรียนรู้และพฤติกรรมของการติด 

สารเสพติด113, 114 เส้นทางเดินประสาทของการส่งสัญญาณประสาทโดปามีน กลูตาเมท และกาบา  

แสดงในรูป 7-1 สรุปได้ดังนี้62, 114

 1.  ที่สมองส่วน ventral tegmental area มีเซลล์ประสาทโดปามีน และ GABA ซึ่งส่งแอกซอน

ไปไซแนปส์กับเซลล์ประสาทที่ nucleus accumbens และ พรีฟรอนทัลคอร์เท็กซ์ (prefrontal cortex)

 2. เซลล์ประสาทกาบาใน nucleus accumbens รับสัญญาณประสาทกลูตาเมทมาจาก  

พรีฟรอนทัลคอร์เท็กซ์ (prefrontal cortex) อะมิกดาลา (amygdala) และส่งสัญญาณประสาท 

กาบากลับไปที่ ventral tegmental area 

ตัว
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ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 
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ปีพิมพ์ : 1/2560

บรรณาธิการ: รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
Cardiac critical care nursing 

ร่างกายร่างนี ้คอื โรงละครโรงใหญ่…มตีวัละครมากมาย กระโดด

โลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการ

แสดงที่ เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้  มี เสน ่ห ์ของศาสตร ์ 

ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่ง

การมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา

เปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความจะเป็น

ตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่… ต้องถูกเติม 

แต่งด้วย “จิตนาการ” ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับ

การคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะ

ท�าให้ความเข้าใจและความประทบัใจในศาสตร์ด้านสรรีวทิยาเกดิ

ขึ้นได้อย่างแท้จริง” ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนา

การควบคู่ไปกับการอ่านต�าราเล่มนี้

590
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ปีพิมพ์ : 1/2560

ปีพิมพ์ : 2/2561

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วม 
หลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้
ทางเภสัชวิทยา
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หนังสือแนะนำ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัว
อย่
าง



 จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตในมนุษย์เกิดจากสิ่งส�าคัญ 2 สิ่ง คือ 

เซลล์ไข่ (Oocyte) ของผู้เป็นแม่ และสเปิร์ม (Sperm) ของผู้เป็นพ่อ ด้วยจุดเริ่มต้น

ดังกล่าวหากหนึ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยเซลล์ไข่และสเปิร์มที่มีคุณภาพดีย่อมท�าให ้

ได้ชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพดีเช่นกัน

 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู ้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการสร้างสเปิร์ม และ 

คุณภาพของสเปิร์ม ในหลาย ๆ แง่มุมที่จะมีผลต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์

ของสเปิร์ม ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่หลายคนต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ ภาวะ 

การมีบุตรยากหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลแก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือบุคคล

ท่ัวไปท่ีสนใจ หรือก�าลังค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสเปิร์ม ทั้งในแง่ของโครงสร้าง

และความสามารถในการเจริญพันธุ์ของสเปิร์มได้เป็นอย่างดี

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง: รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย

สเปิร์ม โครงสร้างและความ

สามารถในการเจริญพันธุ์
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 โรคปริทันต์เป็นสาเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่การสูญเสียฟัน 

ซึง่จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของผูป่้วย สาเหตหุลกัทีท่�าให้

เกิดโรคปริทันต์ คือ จุลชีพก่อโรคบางชนิดที่รวมกันอยู ่ใน 

คราบจลุนิทรีย์ แนวทางในการรกัษาโรควธิหีนึง่ คอื ปรทินัต์บ�าบดั

ไร้ศัลยกรรม โดยการลดจ�านวนจุลชีพก่อโรคด้วยการใช้ สารเคมี

หรือยาต้านจุลชีพ หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการป้องกัน

และรักษาโรคปรทินัต์ โดยกล่าวถงึ โรคปรทินัต์ และปรทินัต์บ�าบดั

ต้านการติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพทางระบบในปริทันต์บ�าบัดยา 

ต้านจลุชพีเฉพาะทีใ่นปรทินัต์บ�าบดั ตลอดจนการใช้สารระงบัเชือ้

ในการควบคุมคราบจุลินทรีย ์ด ้วยสารเคมี หนังสือเล ่มนี ้

เหมาะส�าหรับนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป 

ทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบการศกึษา น�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อการ

ป้องกันและรักษาโรคปริทันต์

 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา

ปริทันต์บ�าบัดต้านการติดเชื้อ
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หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ 

ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยาก ท�าได้จริง 

และประสบผลส�าเร็จจริงแนวทางที่น�าเสนอน้ีจะถูกหรือ

ผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหน่ึง

ท�าได้จนเป็นผลส�าเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง  

“จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดิน

ในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

ปีพิมพ์ : 1/2561
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ผู้แต่ง: รศ. ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน์

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
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