ข่าวครึกโครมที่สะท้านวงการศัลยกรรมในระยะนี้ ที่จุดกระแสความวิตกให้
กับผู้หญิงทั้งโลก คงไม่พ้นเรื่องของผู้หญิงฝรั่งเศสสามร้อยกว่าคนที่
ได้รับการเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนจากบริษัทผู้ผลิตซิลิโคนด้อยคุณภาพ
ได้ออกมารวมตัวกัน เรียกร้องค่าชดเชยและขอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยน
ซิลิโคนเสริมเต้านม ซึ่งแม้สาเหตุเรื่องนี้เมื่อสืบไปแล้วจะพบว่า เกิดจาก
บริษัทผู้ผลิตฝรั่งเศสดังกล่าว ใช้ซิลิโคนเสริมเต้านมที่มีคุณภาพต่ำกว่า
ทีจ่ ะใช้กบั ร่างกายของมนุษย์กต็ าม แต่ขา่ วนี้ ก็ทำให้เกิดกระแสหนาวๆ ร้อนๆ
ให้กับผู้หญิงไทยเราอย่างมากทีเดียว ทั้งคุณผู้หญิงที่ยังไม่ ได้ทำแล้วคิด
จะทำ หรือทีท่ ำไปแล้วก็ ไม่แน่ ใจว่า จะติดโผเป็น “ผูป้ ระสบภัยซิลโิ คน” ไปกับ
เขาด้วยหรือเปล่าหลังจากเพิ่งประสบภัยน้ำท่วมไปหยกๆ เรามาตอบโจทย์
เรื่องนี้กันดีกว่านะครับ

รู้จักถุงซิลิโคนเสริมเต้านม
สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ เราจะ
ได้ยินคำว่าซิลิโคนบ่อยมากในชีวิตประจำวัน
เพราะซิลิโคนในโลกนี้มีหลายชนิด แต่ละชนิด
ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้ง
ซิลิโคนที่ใช้อุดกันน้ำซึม ใช้ยารอยแยกของผนัง
ในช่วงน้ำท่วม จนถึงซิลโิ คนคุณภาพสูง ทีส่ ามารถ
นำมาใช้กับร่างกายของมนุษย์ในทางการแพทย์
ได้ซึ่งเรียกว่า Medical Grade Silicone
ปัจจุบัน ซิลิโคนเสริมเต้านมแบ่งออกเป็น 2
ชนิดใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ถุงน้ำเกลือ และถุงซิลโิ คน
ทั้ง 2 ชนิดนี้ถ้าจะเปรียบ ก็จะมีลักษณะเหมือน
ขนมปังสังขยา คือประกอบด้วยวัสดุ 2 ส่วน
ส่วนแรกคือถุงหรือเปลือกที่เปรียบเหมือน
ขนมปังที่อยู่ภายนอก ซึ่งเปลือกนี้จะผลิตจาก
ซิลิโคนคุณภาพดี สามารถทนได้ทั้งแรงบีบเค้น
ทั้งการยืดขยายตัวต่างๆ ได้ดี มีการรั่วซึมของ
วัสดุที่ใส่อยู่ภายในต่ำ ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ต่อต้านจากร่างกาย ส่วนที่สองคือ ของเหลวที่
บรรจุอยู่ภายในถุง ที่เปรียบเหมือนไส้สังขยาที่
อยู่ภายใน ซึ่งของเหลวนี้อาจเป็น “น้ำเกลือ” ที่
ใช้อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ หรืออาจเป็น
“ซิลโิ คนเหลว” คุณภาพสูง ทีใ่ นปัจจุบนั ได้รบั การ
พัฒนาให้มีการเกาะตัวกันระหว่างโมเลกุลได้
ดีมาก ทำให้มีการคงรูปร่างได้ดี มีโอกาสการ
รั่วซึมออกจากถุงต่ำ จึงมีความปลอดภัยในการ
ใช้งานสูง

นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์
อาจารย์แพทย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ใช้ซิลิโคนเสริมเต้านม
ยังปลอดภัยอยู่ ไหม
คงต้องบอกว่า เจ้าถุงซิลิโคนเสริมเต้านมนี้
เป็นสิ่งประดิษฐ์วัสดุทางการแพทย์ที่ถูกจับตามอง
ตั้งแต่ชิ้นแรกที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นมากันเลยทีเดียว
จากองค์กรทางการแพทย์ทั่วโลก มีคำถามและข้อ
ถกเถียงมากมายเรื่องความปลอดภัยของมัน ทั้ง
เรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอื่นๆ ใน
ร่างกาย เรือ่ งของการเกิดโรคเกีย่ วกับเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
(Connective tissue disease) ฯลฯ เรียกได้ว่า
มันได้ถูกสอบสวนอย่างหนัก ซึ่งผลการสอบสวนไม่
ว่าจากการวิจยั กีค่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ ก็พบบทสรุปแสดงให้
เห็นว่า “เจ้าซิลิโคนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่นำ
มาใช้เสริมเต้านมนั้น มันเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็น
ตัวการของโรคร้ายต่างๆ ดังทีก่ ล่าวอ้างกัน ทัง้ ซิลโิ คน
เสริมเต้านมไม่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม” ซึ่งข้อ
ยืนยันเหล่านี้ พบได้ในวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อ
ถือได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ New England

Journal of Medicine ทีร่ ะบุเรือ่ งนีม้ าตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1994 หรือบทความตีพมิ พ์ของสถาบัน National
Cancer Institute ของสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติในปี ค.ศ.1997 ซึง่ ถ้าคุณผูห้ ญิงยัง
ไม่สบายใจ ผมก็ขอแถมให้ดว้ ยประกาศรับรองความ
ปลอดภัยของซิลโิ คนเสริมเต้านม ทัง้ แบบเติม
น้ำเกลือและแบบซิลโิ คนเหลว ทีส่ ถาบันองค์การ
อาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ FDA ออกมา
ประกาศรับรองให้กบั ซิลโิ คนซึง่ ผลิตโดยสองบริษทั
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา แล้วถ้าจะบอกว่า การ
รับรองดังกล่าว มีผลเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว
คือตัง้ แต่ ค.ศ. 2006 คงจะทำให้สบายใจกันมากขึน้
นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ต้องขอย้ำว่า ที่
ปลอดภัยจริงๆ “ต้องเป็นซิลโิ คนทีไ่ ด้มาตรฐานเท่านัน้ ”

อะไรจะเกิดขึ้น หากเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนมาตรฐานต่ำ
ซิลิโคน “มาตรฐานต่ำ” นี้ อาจหมายถึงได้ทั้งคุณภาพของถุงซิลิโคนภายนอก หรือคุณภาพซิลิโคน
เหลวซึ่งบรรจุอยู่ภายใน ซึ่งการไม่ได้คุณภาพของส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดการรั่วซึมที่มากเกิน
ร่างกายจะยอมรับได้ กระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้านทำให้เกิดพังผืดมากขึน้ มีแคลเซียมมาเกาะตัวมากขึน้
ทำให้เต้านมผิดรูป แข็ง เกิดความเจ็บปวด แต่สำหรับความเป็นไปได้ถึงความสัมพันธ์กับมะเร็งตามข่าว
นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนวิจัยจากองค์กรชั้นนำของโลกอยู่ ยังไม่มีบทสรุปใดๆ ที่แน่นอนครับ

3 IMPORTANT QUESTIONS

FOR YOUR BREAST AUGMENTATION

3 คำถามสำคัญที่ควรถามตัวเองก่อนศัลยกรรมเสริมเต้านม
“คุณอยากได้เต้านมแบบไหน” ความต้องการของตัวเองเป็นสิ่ง

สำคัญทีส่ ดุ ให้เวลาไตร่ตรอง ตกผลึกความคิดของคุณและเรียบเรียง
ออกมาให้ละเอียด จากนั้นสื่อสารกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจความ
เป็นไปได้จริง เพื่อให้ ได้การ “สร้างบ้าน” ให้ตรงความต้องการเจ้าของ
มากที่สุด
“ข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดมีอะไรบ้าง” ควรทำความเข้าใจเรื่อง
ก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งการดมยาสลบ, การเจ็บตัวหลังการผ่าตัด,
ช่วงเวลาพักฟื้น, ผลการผ่าตัดที่ดีที่สุด, ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ
แล้วนำข้อมูลมาตัดสินใจเองโดยมีศัลยแพทย์ตกแต่งของคุณเป็นที่
ปรึกษาว่า “คุ้ม” ที่จะทำหรือไม่
“เลือก” เมื่อตัดสินใจจะเสริมเต้านมแน่นอนแล้ว ทีนี้ก็ถึงคราวที่จะ
ต้องเลือก ซึ่งประโยคที่ควรท่องให้ขึ้นใจก็คือ “เลือกสิ่งที่ดีเหมาะสม
กับตัวเราเองทีส่ ดุ ” เพือ่ การเจ็บตัวครัง้ นี้ ได้ผลดังใจและเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม ผมมีขอ้ แนะนำสำหรับคุณผูห้ ญิง
ที่ได้รับการเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนมาตรฐานต่ำ
หรือไม่มั่นใจในคุณภาพของซิลิโคนเสริมเต้านมที่
ใช้ว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าดังต่อไปนี้ครับ
“ตั้งสติ ให้มั่น อย่าตื่นตระหนก” ข้อนี้
สำคัญทีส่ ดุ เป็นสิง่ แรก บอกตัวเองก่อนว่า เจ้าซิลโิ คน
นี้มันอยู่กับเรามาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะ มันไม่ได้
คอขาดบาดตายในอีกห้านาที หรือสองวันข้างหน้า
นี้แน่นอน พอตั้งสติได้แบบนี้ รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
“สังเกต และตรวจด้วยตนเอง” ยืนดู
เต้านมของตัวเองที่หน้ากระจกแล้วตอบคำถามว่า
มันมีรูปโฉมผิดไปไหม มีอาการปวดผิดปกติไหม
จากนัน้ ค่อยๆใช้มอื สัมผัสและคลำเต้านมของตัวเอง
ว่า มีก้อนผิดปกติ หรือมีส่วนใดของเต้านมที่แข็ง
ผิดปกติหรือไม่ จากนั้นให้คลำที่รักแร้ทั้งสองข้าง
หาก้อนผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นต่อมน้ำเหลือง หรือ
ซิลิโคนเหลวที่รั่วซึมออกมา และขั้นสุดท้ายคือ
ค่อยๆ ใช้นวิ้ ชีแ้ ละนิว้ หัวแม่มอื รีดบริเวณหัวนมและ
ฐานหัวนมว่ามีของเหลวออกมาหรือไม่ ซึ่งปกติ
แล้วไม่ควรจะมีนะครับ แต่ถ้ามีก็ให้สังเกตลักษณะ

ของเหลวนั้นๆว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นน้ำนม น้ำ
เหลือง หรือเลือด เป็นต้น
“พบแพทย์” หากพบว่ามีปัญหาหรือมีข้อ
สงสัย ก็ควรไปพบศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อบอกเล่า
ข้อมูลที่มีทั้งหมด เพื่อจะได้ให้แพทย์ตรวจและ
วินจิ ฉัย โดยมากแพทย์กจ็ ะทำการตรวจหน้าอกและ
รักแร้เพื่อหาภาวะแทรกซ้อน ทั้งอาจทำการตรวจ
คัดกรอง มองหรือวินิจฉัยทางรังสี เช่นการทำ
แมมโมแกรม อัลตร้าซาวด์หรือ MRI ตามที่แพทย์
เห็นว่าเหมาะสม ซึง่ หากพบความผิดปกติของเต้านม
ไม่วา่ จะเป็นผลแทรกซ้อนของซิลโิ คน เช่น พังผืดรัด
ซิลโิ คนรัว่ ซึม ฯลฯ ก็สามารถปรึกษาแผนการรักษา
ร่วมกับแพทย์ได้รวมทัง้ การถามทุกๆ ปัญหาทีส่ งสัย
หากไม่มอี าการใดๆ หรือตรวจแล้วไม่พบความ
ผิดปกติ ก็ขอแนะนำให้สอบถามยี่ห้อ รุ่น ชนิด
และขนาดของซิลิโคนเสริมเต้านมที่ใช้เก็บไว้เป็น
ข้อมูลส่วนตัวก่อนเพื่อความไม่ประมาท และถึงแม้
จะพบว่า ซิลิโคนที่ใช้อยู่เป็นซิลิโคนมาตรฐานต่ำ
แต่ผลการตรวจพบว่าถุงซิลิโคนยังอยู่ในสภาพดี
ก็ไม่แนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยนกันในทันที แต่ควรจะ

The Silicone
Stories

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับซิลิโคน

• ถุงซิลิโคนเสริมเต้านมถูกผลิต
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1962 โดย
Cronin และ Gerow จากนั้นได้มี
การพัฒนามาแล้วอย่างน้อย 5 รุน่
ด้วยกัน
• ซิลโิ คนเสริมเต้านมของทุกบริษทั
ไม่ ได้รับการรับประกันตลอดอายุ
การใช้งาน ดังนั้น จึงควรต้อง
เตรียมใจเผื่อสำหรับการผ่าตัด
เปลีย่ นซิลโิ คนคู่ใหม่ในอนาคตไว้ดว้ ย
• รูปโฉมของเต้านมอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือ
ภาวะอื่นๆ อาทิ การตั้งครรภ์ การ
ลดน้ำหนัก ตลอดจนช่วงแวลาที่
ฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงหลัง
ประจำเดือนหมด เป็นต้น

ติดตามดูแลมันอย่างใกล้ชิด ด้วยการตรวจเต้านม
ตนเองสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และรับการตรวจ
ติดตามโดยแพทย์ทุก 6 เดือนถึง 1 ปี ทั้งควร
ตรวจทางรังสีดว้ ยอัลตร้าซาวด์ แมมโมแกรม หรือ
MRI ทุก 1-2 ปี เพื่อความปลอดภัย

“เลือก” ให้ดี ไม่มีปัญหา
เพราะงานศัลยกรรมตกแต่ง คืองานฝีมือและ
งานศิลปะบนเนือ้ หนังของมนุษย์ ซึง่ ผลงานจะออก
มาอย่างไรนั้น “ศิลปิน” หรือศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด
เป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลทีส่ ดุ กับงานศิลปะชิน้ นี้ การเลือก
ศัลยแพทย์ จึงเป็นส่วนที่ควรให้ความสำคัญที่สุด
สิ่งแรกของการเลือกศัลยแพทย์ก็คือ
1. จะต้องเป็นแพทย์ทมี่ วี ฒุ บิ ตั รศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ได้รบั การรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่ง
ประเทศไทยซึ่งออกโดยแพทยสภา ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบรายชือ่ ได้ที่ www.plasticsurgery.or.th
หรือ www.surgery.or.th

2. ดูจากผลงาน อาจขอดูตัวอย่างภาพผู้ที่เคย
ได้รับการทำศัลยกรรรมไปแล้วจากศัลยแพทย์
ท่านนัน้ ได้ หรือสอบถามผูท้ เี่ คยเข้ารับการผ่าตัด
มาแล้ว เพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจ
3. คุณธรรมและจริยธรรมของศัลยแพทย์ ซึ่งจะ
ต้องดำรงตนเป็นต้นแบบแก่สังคม
สำหรับการเลือกสถานพยาบาล ควรพิจารณา
เรื่องของมาตรฐานเครื่องมือในการผ่าตัด ดม
ยาสลบและการกู้ชีพ และที่สำคัญคือมาตรฐาน
ความสะอาด ควรเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่
ได้รับการรับรองด้านคุณภาพที่เชื่อถือได้
การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม ซึ่งมี
หลายแบบ ทัง้ มีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกัน ก็เป็นเรือ่ ง
สำคัญทีค่ วรหาความรู้ และปรึกษากับศัลยแพทย์
ตกแต่งให้ได้ชนิดที่เหมาะสม โดยมีหัวข้อที่ควร
พิจารณาคือ 1. คุณภาพของซิลิโคน ควรได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
2. ชนิด ว่าต้องการถุงซิลิโคนแบบเติมน้ำเกลือ
หรือแบบเติมซิลิโคนเหลว 3. ขนาด ขึ้นกับ
ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล 4. รูปร่าง ถุงซิลิโคนรูปครึ่งทรงกลม
หรือรูปหยดน้ำ 5. ผิว ถุงซิลิโคนแบบผิวเรียบ
หรือผิวทราย

บอกเล่าด้วยภาพ

เต้านมผิดรูปจากพังผืดหดรัดตัวจากการ
เสริมเต้านมด้วยซิลิโคนด้อยมาตรฐาน

ซิลิโคนเสริมเต้านมด้อยคุณภาพ
และพังผืดหุ้มซิลิโคนที่ ได้รับการ
ผ่าตัดออกมาจากร่างกาย
(ภาพจากหนังสือ Aestietic
Plastic Surgery)
ภาพแสดงเต้านมก่อนเสริม การเสริมเต้านม ในชัน้ ใต้เนือ้
เต้านม (Subglandular Pocket),
(ภาพจากหนังสือ Aesthetic Plastic Surgery)

แผลผ่าตัดรอบปานนม (periareola incision), แผล
ผ่าตัดใต้เต้านม (inframammary incision), แผลผ่าตัด
ที่รักแร้ ( axillary incision)

ตำแหน่งของแผลผ่าตัดในการเสริมเต้านม เราก็สามารถจะเลือกได้ 4 ตำแหน่งหลักๆ คือ แผล
ในรอยย่นใต้เต้านม, แผลที่รอบปานนม, แผลที่รักแร้ หรือแผลที่บริเวณสะดือ ซึ่งชนิดสุดท้ายนี้ไม่นิยม
เพราะทำยากและผลการผ่าตัดไม่ดี นอกจากนี้ ตำแหน่งชั้นของเนื้อเยื่อที่จะใส่ซิลิโคนเสริมเต้านม
ก็เลือกได้ว่าจะวางไว้ที่ใต้เนื้อเต้านมเหนือกล้ามเนื้อ หรือที่ใต้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือจะวางที่ใต้กล้าม
เนื้อหน้าอกบางส่วนและใต้เนื้อเต้านมบางส่วน

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดเสริมเต้านม
สิ่งเหล่านี้ได้แก่ การมีแผลเป็นที่มองเห็นชัด เช่น แผลเป็นนูน แผลเป็นคีลอยด์ มีเลือดออก
หน้าอกเขียวช้ำ เกิดภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัด หรือติดเชื้อรอบซิลิโคนเสริมเต้านม ความรู้สึกบริเวณ
หัวนมเปลี่ยนแปลงหรือชา ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ก็พบแบบถาวรได้ในผู้ป่วยบางราย ภาวะ
พังผืดหดรัดตัว ซึ่งอาจทำให้เต้านมผิดรูปและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขได้ ซิลิโคนเหลวหรือน้ำเกลือ
แตกรั่วออกจกถุงซิลิโคน การย่นตัวเป็นคลื่นของผิวหนังเต้านม ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ ความ
เจ็บปวดจากการผ่าตัด ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดในหลอดเลือดดำที่ขาจับตัวเป็นลิ่ม ซึ่งในบางราย
สามารถหลุดไปที่ปอดได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่พบได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดประเภทอื่นๆ รวมทั้งมี
โอกาสเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเกิดขึ้นได้
สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งเปรียบเสมือนงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ศัลยแพทย์ตกแต่งคือ
ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะบนเนื้อหนังของมนุษย์ ซึ่งต่างจากกระดาษหรือผืนผ้าใบ แม้จะต้องยอมรับว่า
มีปัจจัยจำนวนมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด แต่ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดี จะต้องสามารถนำ

วิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์มาร่วมคิดวิเคราะห์
ให้ได้ผลงานศิลป์ตามที่คาดหมาย แม้ในมือของ
ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีที่สุดในโลก ก็ไม่สามารถ
ประกันได้ว่าผลการผ่าตัดจะดีตามแผนที่วางไว้ทั้ง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมมักเปรียบเทียบให้คนไข้ฟัง
เสมอว่า การผ่าตัดนั้น ก็เหมือนกับการเดินข้าม
ถนน ที่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเดินข้ามใน
แต่ละครั้งนั้นรถจะไม่ชน สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือ
ตั้งสติ ดูซ้ายขวา ดูรถและสัญญาณไฟให้ดีๆ ข้าม
ตรงทางม้าลาย ซึ่งหมายถึงการพยายามลดโอกาส
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเรา
เช่นเดียวกับศัลยกรรมเสริมเต้านม หากเราหาความรู้
และหาทางลดปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ลงให้ได้มาก
ที่สดุ ผมก็เชือ่ ว่า จะช่วยให้ผหู้ ญิงทีฝ่ นั จะมีหน้าอก
สวย สามารถถึงฝัง่ ฝันได้อย่างปลอดภัยครับ
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