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บทคัดยอ
สภาวะการสูญเสียฟนทัง้ ปากเปนปญหาสำคัญทีก่ ระทบตอสุขภาพผสู งู อายุ ถึงแมวา การใสฟน เทียมทัง้ ปาก
ใหกับผูปวยแลวจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการรับประทานอาหารอยางไรก็ตามยังพบผูปวยที่ยังมีปญหา
ในการใสฟน เทียมชิน้ ลางอยซู งึ่ มีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรลางมากจึงจำเปนทีต่ อ งมีตวั ยึดเพือ่ ชวยฟนเทียม
ใหอยใู นชองปากไดดขี นึ้ เพือ่ ใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ วัตถุประสงคเพือ่ ประเมินคุณภาพชีวติ ของผสู งู อายุกอ นและหลังใส
รากฟนเทียม ในโครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ observationalintervention study ศึกษาในผสู งู อายุ จำนวน 83 ราย ของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ รวบรวมขอมูล
เปนระยะเวลา 9 ป (พ.ศ. 2551-2560) รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณขอ มูลทัว่ ไป การตรวจคุณภาพฟนเทียมและ
ประเมินผลกระทบของสุขภาพชองปากตอสมรรภภาพในชีวิตประจำวัน,สถิติท่ีใชเปนแบบ descriptive statistics
and GEE regression และวิเคราะหคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ดวย Generalized Estimation Equation (GEE) คา OIDP
กอนทำรากฟนเทียมมีคา รอยละ 47.52 ± 15.91หลังจากใสรากฟนเทียม 6 เดือนแลวคา OIDP มีการเปลีย่ นแปลง
ลดลงเปนรอยละ 28.50 ± 10.41 มีความแตกตางลดลงรอยละ 19.02; 95%CI, (-16.22 ถึง -21.84), p < 0.001
สรุปในผูปวยที่ใสฟนเทียมชิ้นลางมาแลวระยะหนึ่งจะมีปญหากระทบตอกิจวัตรประจำวัน การนำรากฟนเทียม
ชนิดหัวบอลมาใส ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตไดอยางมีนัยสำคัญ จึงควรแนะนำเปนทางเลือกใหกับผูสูงอายุท่มี ีปญหา
การใสฟน เทียม
คำสำคัญ: ผูสูงอายุ คุณภาพชีวิต รากฟนเทียมชนิดหัวบอล ฟนเทียมทั้งปาก ผลกระทบของสุขภาพชองปาก
ตอสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน
พุทธชินราชเวชสาร 2562;36(2):211-8.
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Abstract
Loss of all teeth are important issue affect health's elderly. Having complete denture can increase
Quality of Life (QOL) especially eating. However, in the long term,patient still have problem with lower
denture. Due to resorption of bone. Implant (Ball type) is necessary to attach with lower denture in oral health
condition. Aim to assess quality of life both before and after have ball implant of the Royal Implant project.
A comparative study of observationalintervention had been design. Study focus on elderly 83 cases in
Uttaradit hospital. Data collected in nine years (2008-2017) by interview general information,denture
quality and Oral Impact Daily Performance (OIDP) index. Data analyzed by descriptive statistics and
GEE regression. QOL before had ball implant score was 47.52 ± 15.91% and after inserted six months,
QOL score was 28.50 ± 10.41% with significant difference (95% CI) 19.02% (-16.22 to -21.84), p -value <
0.001. Elderly has lower denture with ball implant promote QOL and should be an alternative treatment
for elderly patient.
Keyword: elderly, quality of life, ball type Implant, complete denture, oral Impact on daily performances
Buddhachinaraj Med J 2019;36(2):211-8.
บทนำ
สุขภาพชองปากเปนองคประกอบขั้นพื้นฐานของ
สุขภาพ และการทีส่ ญ
ู เสียฟนเปนปญหาทีม่ ผี ลกระทบ
ตอสุขภาพของผสู งู อายุทสี่ ำคัญ เนือ่ งจากมีผลกระทบ
โดยตรงตอการบดเคีย้ ว สงผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
ซึ่ ง เป น เรื่ อ งสำคั ญ ต อ สุ ข ภาพร า งกายเป น อย า งยิ่ ง
จากการ สำรวจของกรมอนามัย สภาวะสุขภาพชองปาก
ประชากรไทย ทันตสาธารณสุขครัง้ ที่ 8 พศ. 2559-2560
พบวาผสู งู อายุ 60-74 ป รอยละ 88.3 มีการสูญเสียฟน
ทัง้ ปาก และรอยละ 25 ตองการใสฟน เทียม และในกลมุ
อายุ 80-89 ป รอยละ 36.2 มีการสูญเสียฟนทัง้ ปาก
เชนเดียวกัน1,2 จากสภาวะทางคลินิกตอมิติของการ
ดำเนินชีวติ อยางปกติสขุ สอดคลองกับนิยามของ “สุขภาพ”
โดยองคการอนามัยโลก (WHOqol group, 1996)3
ทีว่ า “สุขภาพ” คือ สุขภาวะหรือ สภาวะแหงความสมบูรณ
ทั้งดาน รางกาย จิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม
และดานสิ่งแวดลอม ไมใชเพียงปราศจากโรคหรือ
ความพิการ (Health is a state of complete physical,
mental and social well-being and not merely the
absence of disease and infirmity) “คุณภาพชีวติ
ในมิตสิ ขุ ภาพ”4 จึงถูกพัฒนาขึน้ ดวยเหตุผลหลายประการ
ไดแก การวัดสุขภาพในนิยามเชิงบวก เปรียบเทียบ
ระบบตางๆทางสุขภาพและการประเมินความจำเปน
และผลลั พ ธของการรักษา เปนตน ทำใหแตละบุคคล
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สามารถรับประทานอาหาร พูด และเขาสังคมหรือชวยให
ดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข5-7 อยางไรก็ตามยังพบวา
ผปู ว ยทีม่ ปี ญ
 หาในการใสฟน เทียมทัง้ ปากโดยเฉพาะฟน
เทียมลางอยูจะหลวม ไมกระชับ ไมสะดวกเนื่องจาก
กระดู ก มี ก ารละลายตั ว การที่ มี ร ากฟ น เที ย มชนิ ด
มีหัวบอลชวยทดแทนชวยคงสภาพกระดูกบริเวณที่
ปลูกรากเทียมใหคงอยู ลดการละลายตัวของกระดูก
ขากรรไกร8,9 บริเวณทีม่ ี ball implant เปนตัวยึดไดเปน
gold standard และเปน frist of choice ของการรักษา
คนไขทมี่ แี ตสนั เหงือกทัง้ ปาก10,11 และชวยฟน ฟูสภาวะ
ในชองปากเพือ่ ชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ 9คุณภาพชีวติ
หมายถึงชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถดำรงอยไู ดในสังคม
อยางปกติสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะรูโดย
การทีค่ นหรือชุมชนนัน้ ๆ ไดบรรลุเกณฑความจำเปน
ขัน้ พืน้ ฐาน หรือความจำเปนขัน้ พืน้ ฐานทีค่ นหรือชุมชน
ควรจะมี เพือ่ ใหมชี วี ติ อยไู ดอยางปกติพอสมควรในชวง
เวลาหนึง่ 12
ในตางประเทศมีการประเมินคุณภาพชีวิตในมิติ
สุ ข ภาพช อ งปากในหลายกลุ ม อายุ ที่ มี ฟ น ไม มี ฟ น
ใสฟน เทียม และปลูกรากฟนเทียม การศึกษาในผปู ว ย
ไมมฟี น ดวย OIDP-EDENT, OIDP-14, oral health impact
profile-49 (OIDP-49) และ OIDP-14 พบวามีอำนาจ
จำแนกคลายกัน และ OIDP-EDENT เหมาะสมกับผปู ว ย
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ไมมีฟนมากกวา OIDP-14 ในประเทศไทยมีการใช
OIDP-EDENT ฉบับภาษาไทยศึกษาคุณภาพชีวติ ใน
มิตสิ ขุ ภาพชองปากในผปู ว ยสูงอายุทใี่ สฟน เทียมทัง้ ปาก
ในผปู ว ยกลมุ ทีม่ สี ขุ ภาพปกติ13-19 และทีก่ ลมุ ทีม่ เี บาหวาน20
ในประเทศไทย มีการวัดผลกระทบของชองปาก
ตอการดำเนินชีวติ ประจำวันทัง้ มิตทิ างกายภาพ จิตใจ
และสังคม ดวยแบบการประเมินผลกระทบของสุขตอ
สมรรถภาพในชีวติ ประจำวัน The Oral Impact on Daily
Performances; OIDP15,16 ฉบับภาษาไทยใน 8 กิจกรรม
หลัก ไดแก
1. การกินอาหาร
2. การพูดหรือออกเสียงใหชดั เจน
3. การทำความสะอาดชองปากหรือรากฟนเทียม
4. การดำเนินชีวติ ทัว่ ๆไป
5. การนอนหลับพักผอน
6. ความสนุกสนานในการออกไปพบญาติสนิท
มิตรสหาย
7. อารมณและจิตใจ
8. ความสามารถยิม้ หัวเราะ อวดฟนไมอายใคร
โดยถามถึงความถี่และความรุนแรงของปญหา
ใน 8 กิจกรรมดังกลาวทีส่ บื เนือ่ งมาจากปาก ฟนเทียมหรือ
รากฟนเทียม ในชวง 6 เดือนทีผ่ า นมา การวัดผลกระทบ
ของชองปาก ตอการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งมิติทาง
กายภาพ จิตใจ และสังคม ดวยการประเมินคุณภาพ
ชีวติ ของผสู งู อายุในภาคเหนือดวยดัชนี OIDP พบวา
ผูสูงอายุในภาคเหนือรอยละ 52.80 มีผลกระทบจาก
สภาวะทันตสุขภาพซึง่ สวนใหญเปนดานการกินอาหาร19
ผลกระทบในชองปากเกิดขึน้ ไดทวั่ ไป เปนปญหา
โดยมีสมั พันธกบั ความรสู กึ ตอชีวติ และการนอนหลับได
ความสามารถในการเคีย้ วอาหาร ยิม้ หัวเราะพูดคุยกับ
ผอู นื่ แตไมมคี วามสัมพันธ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั
เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา การทำงาน
และอาชีพ สวนการมีโรคประจำตัวอยางนอย 1 โรค
ในการรับรขู องผสู งู อายุไมไดมผี ลกระทบตอคุณภาพชีวติ
ผสู งู อายุทใี่ สฟน เทียมมักใหความสำคัญตอการบดเคีย้ ว17,18
การที่คนไขมีแตสันเหงือกบน ลาง (full mouth
edentulous, FME) โดยใช OIDP เหมาะสมกับผปู ว ย
ทีไ่ มมฟี น มีเปาหมายในการนำไปประเมินความจำเปน
ดานทันตกรรมและวางแผน บริการทันตสาธารณสุข
และสามารถใชในประชากรไทยได21
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วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยทางคลินิก
เชิงเปรียบเทียบรูปแบบ observational intervention
study รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลทั่วไป
การตรวจคุณภาพฟนเทียม และสัมภาษณคณ
ุ ภาพชีวติ
โดยใชแบบสัมภาษณการวัดผลกระทบตอคุณภาพชีวติ
ดวยแบบ Oral Impact Daily performance (OIDP),6
โดย เดิมผปู ว ยทีใ่ สฟน เทียมทัง้ ปาก101 รายเปนผปู ว ย
ที่ไดรักษาเริ่มตั้งแต ปพ.ศ. 2551-2560 มาสมัครใจ
เขารวมโครงการใสรากเทียมจำนวน 99 ราย ตอมา
คนไขจำนวน 16 ราย ไมสามารถทำการรักษาตอเนีอ่ ง
จนปลูกรากเทียมจึงทำใหไดคนไข ทีร่ กั ษาตอเนือ่ งและ
ทำการเก็บขอมูลไดเพียง 83 ราย ในการศึกษาครัง้ นี้

n=

N
1 + Ne2

และในจำนวนนีม้ กี ารวัดคา OIDP กอน และหลัง
ใสรากฟนเทียม 6 เดือน โดยใชแบบสัมภาษณใน
8 กิจกรรมหลัก ไดแก
1. การกินอาหาร
2. การพูดหรือออกเสียงใหชดั เจน
3. การทำความสะอาดชองปากหรือรากฟนเทียม
4. การดำเนินชีวติ ทัว่ ๆไป
5. การนอนหลับพักผอน
6. ความสนุกสนานในการออกไปพบญาติสนิท
มิตรสหาย
7. อารมณและจิตใจ
8. ความสามารถยิม้ หัวเราะ อวดฟนไมอายใคร
ในแตละกิจกรรมจะสอบถามและใหระดับคะแนน
ดังนี้
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ความถีข่ องการเกิดปญหา
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
ประมาณสัปดาหละ 3-4 ครัง้
ประมาณสัปดาหละ 1-2 ครัง้
ประมาณเดือนละ 1-2 ครัง้
นอยกวาเดือน 1 ครัง้
ไมเกิดขึน้

Quality of life of the Elderly in Royal Dental Implant Project

รหัสคะแนน

ความรุนแรงของปญหา

รหัสคะแนน

5
4
3
2
1
0

ไมมผี ลกระทบ
มีผลกระทบนอยมาก
มีผลกระทบเล็กนอย
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบพอสมควร
มีผลกระทบมากทีส่ ดุ

0
1
2
3
4
5

การคิด โดยนำคะแนนความถีข่ องการเกิดปญหา
ทีไ่ ดคณ
ู กับ คะแนนคาความรุนแรงไดเปนคะแนนของ
ปญหาแตละกิจกรรม (คาสูงสุดคือ 25) ในแตละขอ
จากนัน้ เมือ่ รวมคะแนนของกิจกรรมทัง้ 8 ขอ มารวมเปน
OIDP score โดยจะมีคาสูงสุดเทากับ 200 คะแนน
แลวนำคา OIDP ไปเทียบเปนเปอรเซ็นต ยิง่ มีคา มาก
แสดงถึงคาคุณภาพชีวติ ทีล่ ดลง โดยการตรวจสัมภาษณ
หลังใสรากฟนเทียมและตัวยึดไปแลว 6 เดือน โดยมี
เจาหนาทีช่ ว ยเก็บขอมูลในการสัมภาษณ

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โ ครงการร า งการวิ จั ย ได รั บ
อนุมัติการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยของโรงพยาบาลอุตรดิตถ ผูวิจัยมีการ
ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละขั้ น ตอนการวิ จั ย ให กั บ กลุ ม
ตัวอยางโดยกลุมตัวอยางมีอิสระในการตัดสินใจตอบ
รับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย และระหวางการวิจัย
สามารถบอกเลิกไดโดยไมตอ งแจงเหตุผล และจะไมมี
ผลกระทบตอการรักษาทีไ่ ดรบั ทัง้ สิน้ หลังจากกลมุ ตัวอยาง
รับทราบและเขารวมวิจัยจึงใหเซ็นตยินยอม

ผลการศึกษา ตารางที่ 1 ลักษณะพืน้ ฐานของกลมุ ทีศ่ กึ ษา (n = 83)
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย
โรครวม
ไมมี
มี

พบว า เป น เพศชายร อ ยละ 55.42 อายุ เ ฉลี่ ย
64.8 ± 4.2 ป มีโรคประจำตัว ความดัน เบาหวาน
รอยละ 81.9, 25.5 9) ตามลำดับ

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน

รอยละ

46
37
64.8 ± 4.2 ป

55.42
44.58

26
57

31.33
68.67

การแจกแจงขอมูลเดิมเบขวา เปนการแจกแจง
ไมปกติ จึงไมสามารถใชสถิติ t-test ได ผเู ขียนจึงใช
descriptive statistics and GEE regression
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ กอนและหลังใสรากฟนเทียม 6 เดือน (n = 83)
กอนใสรากฟนเทียม
(mean ± sd)

หลังใสรากฟนเทียม 6 เดือน
(mean ± sd)

47.52 ± 15.91

28.50 ± 10.41

Difference (95%CI)*

p-value*

-19.02 (-16.22 ถึง -21.84)

< 0.001

*วิเคราะหความแตกตางของคะแนนคุณภาพชีวติ กอนและหลังใสรากฟนเทียม 6 เดือนดวยสถิตทิ คี่ ำนึงถึงการวัดซ้ำในคนๆ เดียวกัน
(generalized estimating equations: GEEs)

คะแนนคุณภาพชีวิตกอนใสรากฟนเทียมเทากับ
47.52 ± 15.91 หลังใสรากฟนเทียม 6 เดือนเทากับ
28.50 ± 10.41 เมือ่ วิเคราะหความแตกตางของคะแนน
คุณภาพชีวิตกอนและหลังใสรากฟนเทียม 6 เดือน

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

ดวยสถิติ GEEs พบวาคะแนนคุณภาพชีวิตลดลง
19.01 คะแนน (-16.22 ถึง -21.84) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ p-value < 0.001 แสดงถึงวาคุณภาพชีวิต
ภายหลั ง ใส ร ากฟ น เที ย ม 6 เดื อ น ดี ก ว า ก อ นใส
รากฟนเทียม
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ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน OIDP แตละกิจกรรม
ลักษณะ

กอนใส implant
คาเฉลี่ย ± SD

หลังใส implant
คาเฉลี่ย ± SD

การกินอาหาร
การพูด การออกเสียงใหชดั เจน
การทำความสะอาดชองปากรากฟนเทียม
การดำเนินชีวติ ทัว่ ๆ ไป
การพักผอน การนอนหลับ
การออกไปสังคม พบปะญาติสนิท
อารมณ และจิตใจเปนปกติไมหงุดหงิด
สามารถยิม้ หัวเราะอวดฟนไดไมอายใคร

45.6 ± 10.8
47.0 ± 15.0
40.8 ±10.5
38.0 ± 11.0
20.7 ± 16.5
45.5 ± 15.5
44.0 ± 8.6
46.0 ± 14.9

11.6 ± 4.5
13.5 ± 6.5
22.0 ± 10.9
14.1 ± 8.9
19.5 ± 14.6
12.0 ± 4.5
12.6 ± 15.7
23.6 ± 8.7

กิจกรรมทีม่ ผี ลโดดเดนมาก คุณภาพชีวติ ของผปู ว ย
ดีขนึ้ จะเปนในดานการกินอาหาร มากทีส่ ดุ รองลงมา
เปนในดานการออกไปสังคม พบปะญาติสนิท ซึง่ เกิดจาก
การมั่นใจในการใชรากฟนเทียมที่ยึดติดกับฟนเทียม
ในปากไดเปนทีพ่ อใจของผปู ว ย
ในดานการออกไปสังคม พบปะญาติสนิท ซึง่ เกิด
จากการมั่นใจในรากฟนเทียมที่ยึดติดกับฟนเทียม
ในปากไดดี สวนการพักผอน การนอนหลับไมแตกตาง
ไปจากเดิมดังแสดงดวยตารางดานบน
อภิปราย
หลังจากประเมินดู QOL ของผปู ว ยแลว ในกรณี
ทีฟ่ น เทียมลางทัง้ ปากทีใ่ ชไปนานๆ จะมีการละลายตัว
ของกระดูก การใส implant จะมีประโยชนทงั้ การรักษา
กระดู ก ขากรรไกรล า งไม ใ ห ล ะลายตั ว ลดอั ต ราการ
ละลายของกระดูกใตฐานฟนเทียมทีม่ ี รากเทียมรองรับ10
ชวยใหผูปวยรูสึกสบายขึ้น ลดการขยับและแรงกด
ทีม่ ากเกินบนสันเหงือก และชวยในการยึดของฟนเทียม
ได ดี ขึ้ น เพิ่ ม เสถี ย รภาพให กั บ ฟ น เที ย มสามารถ
ทำความสะอาดไดงา ย บทบาทของสุขภาพชองปากที่
มี ผ ลต อ สุ ข ภาพร า งกายและต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต นั้ น มี
หลายประการ การมีสุขภาพกายอยูท่ีการกินดีและ
สามารถกินได การกินไดตอ งมีองคประกอบสำคัญ คือ
มีฟนเคี้ยวไดดี หากไมมีฟนหรือการสูญเสียฟนไป
ทัง้ ปาก ก็จำเปนตองมีการบูรณะฟน ฟู ใหฟน ทีม่ สี ญ
ู เสีย
ไปดวยฟนเทียมทัง้ ปากและการมีรากฟนเทียมในชองปาก
สามารถทำใหฟน เทียมทำหนาทีบ่ ดเคีย้ วไดดี มีความ
มัน่ ใจ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

คนเราตองมีความสุข มีอารมณแจมใส เบิกบาน
ไมเปนโรคดังนั้นคนไขควรดูแลรากเทียม ไมใหเกิด
การอักเสบรอบรากเทียม22 ฟนเทียมควรอยใู นสภาพดี
เพื่อมีภาพลักษณที่ชวนมอง มีความมั่นใจ มีความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง สามารถดูแลสุขภาพตัวเอง การดูแล
สุขภาพชองปากที่ดี จะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมทีด่ ขี นึ้ 12
สาเหตุที่ทำใหคา OIDP จากกลุมตัวอยางลดลง
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ มาจากการมีอปุ กรณยดึ ติด
ของรากฟนเทียมในชองปาก ซึ่งผูปวยใชงานไดดีขึ้น
มากกว า เดิ ม โดยมี ร ากเที ย มชนิ ด หั ว บอลช ว ยยึ ด
ฟนเทียม ไมขยับหรือหลวมใหอยใู นชองปากไดดี
ขอสรุป
การมีอปุ กรณของรากเทียมจะชวยเพิม่ เสถียรภาพ
และการยึดอยูใหกับฟนเทียมชิ้นลางไดดีกวา ดังนั้น
ในผปู ว ยทีใ่ สฟน เทียมแลวมีปญ
 หาซึง่ สวนใหญจะเกิดกับ
ฟนเทียมชิน้ ลางจะขยับและหลวมงาย การนำรากฟนเทียม
ชนิดหัวบอล ชวยเพิม่ คุณภาพชีวติ ไดอยางมีนยั สำคัญ
จึงควรแนะนำเปนทางเลือกใหผสู งู อายุทมี่ ปี ญ
 หาการใส
ฟนเทียมลางที่มีปญหา อยางไรก็ตามในการที่ผูปวย
กลับมา recall ตรวจสุขภาพชองปาก ฟนเทียม และ
รากฟนเทียมโดยรวมทุก 6 เดือน เปนสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญ
เชนกัน
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