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 DENT NEWS 7

  รู้้�ไว้�ใช่่ว้่า...
ไหนว่้า โควิ้ดรัู้กเด็ก?

บทความวิชาการ

 ในข่ณะที�เข่ียนบทคว�มเรื�อิงนี� ยอิดผู้ป่วยข่อิงโควิด-19 

ทั�วโลีก้ มีจำ�นวนม�ก้ก้ว่� 10 ล้ี�นคนแล้ีว แลีะยังมีผู้ติ์ดเชืี�อิเพิ�มวัน

ลีะม�ก้ก้ว่� 100,000 คน อัินนี�ก็้นับเฉีพ�ะที�มีร�ยง�น ส่ิวนที�ไม่มีก็้

ยังอิ�จจะมีอีิก้จำ�นวนหนึ�ง ซึี�งแม้ว่�ประเทศ์ไทยจะไม่พบผู้ป่วยติ์ด

เชืี�อิในประเทศ์น�นม�ก้ก้ว่� 30 วันแล้ีว แต่์ก็้ยังประม�ทไม่ได้ เพร�ะ

ห�ก้เริ�มเปิดให้มีคนต่์�งประเทศ์เดินท�งเข้่�ม�เมื�อิไร โอิก้�สิที�จะเกิ้ด

ก้�รติ์ดเชืี�อิรอิบใหม่จะก็้เพิ�มขึ่�น 

 แม้ว่�ในช่ีวงแรก้ เร�จะรู้จัก้ว่�โควิด-19 ว่�เป็นโรคข่อิง 

ระบบท�งเดินห�ยใจแลีะทำ�ลี�ยปอิดข่อิงเร�  แต์่ถ้ึงปัจจุบัน 

ก็้มีร�ยง�นจำ�นวนม�ก้ที�บ่งชีี�ว่� เจ้�โรคนี� สิ�ม�รถ้ทำ�อัินต์ร�ยกั้บ 

อิวัยวะอืิ�นๆด้วย นอิก้เหนือิจ�ก้ปอิด โดยเฉีพ�ะก้�รทำ�ลี�ยประสิ�ท

รับรสิ แลีะก้ลิี�น ซึี�งก้ลี�ยเป็นลัีก้ษ์ณะสิำ�คัญข่อิงก้�รติ์ดโรคนี� 

 

 ในชี่วงแรก้ข่อิงก้�รระบ�ดข่อิงโควิด-19 นั�น ผู้ที�ต์ิดเชีื�อิ 

แลีะเสีิยชีีวิต์ มัก้จะเป็นผู้สูิงอิ�ยุ โดยมีร�ยง�นก้�รติ์ดเชืี�อิในเด็ก้น้อิย

แลีะแม้จะมีก้�รติ์ดเชืี�อิก็้จะมีอิ�ก้�รค่อินข้่�งน้อิย จนเร�เรียก้ข่�นกั้น

สินุก้ ๆ  ว่� โควิดรัก้เด็ก้ แต่์ต่์อิม� เร�ก็้เริ�มพบว่� โควิดให้คว�มเสิมอิ

ภ�คก้ับทุก้ชี่วงอิ�ยุ โดยมีร�ยง�นก้�รพบก้�รต์ิดเชีื�อิในเด็ก้เพิ�ม

สิูงข่ึ�น แลีะมีอิ�ก้�รที�รุนแรงข่ึ�น แลีะประเด็นที�น่�ประหลี�ดใจ 

คือิเด็ก้ที�ติ์ดเชืี�อิโควิด-19 หลี�ยต่์อิหลี�ยร�ย จะมีลัีก้ษ์ณะอิ�ก้�รคล้ี�ย

ก้ับ โรคค�ว�ซี�ก้ิ (Kawasaki Disease) หรือิโรคที�เก้ิดจ�ก้ก้�ร 

อัิก้เสิบข่อิงหลีอิดเลืีอิดแลีะหัวใจ ซึี�งลัีก้ษ์ณะอิ�ก้�รข่อิงโรคค�ว�ซี�กิ้

ได้แก่้ มีไข้่ เยื�อิบุต์�อัิก้เสิบ มีก้�รอัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิในช่ีอิงป�ก้ คอิแดง

มือิเท้�บวม ต่์อิมนำ��เหลืีอิบริเวณคอิโต์ แลีะอิ�จทำ�ให้เด็ก้เสีิยชีีวิต์

จ�ก้ภ�วะแทรก้ซี้อิน คือิก้�รอิัก้เสิบข่อิงหลีอิดเลีือิดแดงที�ไปเลีี�ยง

ก้ล้ี�มเนื�อิหัวใจ

 โรคคาวาซ็าคิ (ถ้้�จะให้ถู้ก้ต้์อิงน่�จะเรียก้ว่� ก้ลุ่ีมข่อิงอิ�ก้�ร หรือิ syndrome ม�ก้ก้ว่� disease)

ถู้ก้ร�ยง�นครั�งแรก้โดย น�ยแพทย์ โทมิซี�กุ้ ค�ว�ซี�กิ้ ตั์�งแต่์ปี 1967 ซึี�งแม้ว่�เร�จะรู้จัก้โรคนี�ม�น�นก้ว่� 

50 ปีแลี้ว แต์่ก้็ยังไม่ทร�บว่�ต์้นเหต์ุข่อิงโรคนี�เก้ิดจ�ก้อิะไร แลีะเนื�อิงจ�ก้ก้�รเสิียชีีวิต์ข่อิงเด็ก้จะเก้ิด 

จ�ก้ก้�รอิัก้เสิบข่อิงหลีอิดเลีือิดก้ลี้�มเนื�อิหัวใจ ก้�รให้ก้�รรัก้ษ์�โรคนี�จึงจะเป็นก้�รให้ intravenous 

gammaglobulin (IVIG) ในข่น�ดสูิงเพื�อิลีดโอิก้�สิก้�รเกิ้ดหลีอิดเลืีอิดแดงที�เลีี�ยงก้ล้ี�มเนื�อิหัวใจโป่งพอิง

ร่วมกั้บก้�รให้แอิสิไพริน

“ โรู้คคาว้าซาคิ ”



 คว้าม่เช่่่อม่โยงรู้ะหว่้างโควิ้ดกับโรู้คคาว้าซากิ
เริ�มจ�ก้ร�ยง�นในอิังก้ฤษ์ ที�พบว่� เด็ก้ที�ต์ิดเชีื�อิโควิดบ�งคน 

มีอิ�ก้�รไข่้สิูง ปวดศ์ีรษ์ะ เจ็บคอิ ปวดท้อิง แลีะอิ�เจียน 

แลีะในบ�งร�ยจะพบอิ�ก้�รผื�น ร่วมกั้บ อิ�ก้�รช็ีอิก้ ซึี�งคล้ี�ยกั้บ 

Toxic Shock Syndrome แลีะบ�งร�ยพบอิ�ก้�รผื�น ร่วมกั้บ 

ต์�แดง ป�ก้แดง ซึี�งเป็นอิ�ก้�รข่อิงโรคค�ว�ซี�กิ้  รวมทั�งยังอิ�จ

พบก้�รโป่งพอิงข่อิงเส้ินเลืีอิดโคโรน�รี (Coronary Artery) เหมือิน

กั้บเด็ก้ที�ป่วยด้วยโรคค�ว�ซี�กิ้ด้วย แลีะเกิ้ดสิมมติ์ฐ์�นว่� เชืี�อิ 

SARS-CoV-2 น่�จะไปก้ระต์ุ้นก้�รอิัก้เสิบข่อิงหลีอิดเลีือิดแลีะ 

ชัีก้นำ�ให้เกิ้ดก้ลุ่ีมอิ�ก้�รคล้ี�ยค�ว�ซี�กิ้ได้หรือิไม่

 รวมทั�งยังอิ�จพบก้�รโป่งพอิงข่อิงเสิ้นเลีือิดโคโรน�รี 

(Coronary Artery) เหมือินกั้บเด็ก้ที�ป่วยด้วยโรคค�ว�ซี�กิ้ด้วย

แลีะเกิ้ดสิมมติ์ฐ์�นว่� เชืี�อิ SARS-CoV-2 น่�จะไปก้ระตุ้์นก้�รอัิก้เสิบ

ข่อิงหลีอิดเลีือิดแลีะชีัก้นำ�ให้เก้ิดก้ลีุ่มอิ�ก้�รคลี้�ยค�ว�ซี�ก้ิได้ 

หรือิไม่?

 อิย่�งไรก็้ดี อิ�ก้�รที�เกิ้ดกั้บผู้ป่วยเด็ก้ที�ติ์ดเชืี�อิโควิดนี� 

ยังมีข้่อิแต์ก้ต่์�งกั้บโรคค�ว�ซี�กิ้หลี�ยประก้�ร แลีะท�งสิหรัฐ์-

อิเมริก้�ได้อิอิก้คำ�เต์ือินเก้ี�ยวก้ับโรคดังก้ลี่�ว โดยให้ชีื�อิว่�  

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children  

Associated with COVID-19 หรือิ MIS-C  ซึี�งคว�มแต์ก้ต่์�ง

ระหว่�ง MIS-C แลีะโรคค�ว�ซี�กิ้ ได้แก่้ อิ�ยุข่อิงเด็ก้ที�ป่วยเป็น 

MIS-C มัก้เป็นในเด็ก้โต์ ต์่�งจ�ก้โรคค�ว�ซี�ก้ิมัก้เก้ิดในเด็ก้ 

เล็ีก้ก้ว่� มีอิ�ก้�รที�เกี้�ยวกั้บท�งระบบท�งเดินอิ�ห�รแลีะอิ�ก้�ร

ช็ีอิก้ใน MIS-C ม�ก้ก้ว่�ในโรคค�ว�ซี�กิ้

 แม้ว่� MIS-C ยังเป็นอุิบัติ์ก้�รณ์ที�พบได้น้อิยประเทศ์

แถ้บเอิเชีียต์ะวันอิอิก้ ซีึ�งเป็นเชีื�อิชี�ต์ิที�พบอิุบัต์ิก้�รณ์ข่อิง

โรคค�ว�ซี�ก้ิที�สิูงที�สิุด โดยก้ลีไก้ข่อิงรอิยโรค ทั�ง MIS-C 

แลีะค�ว�ซี�ก้ิ จะเก้ิดจ�ก้ก้�รมีภ�วะภมูิคุ้มก้ันที�สิูงผิดปก้ต์ิ 

(Autoimmune Process) เหมอืินก้ัน แลีะก้�รรกั้ษ์�ผู้ป่วย 

MIS-C ในข่ณะนี� ก็้ยงัไม่มีแนวท�งที�ชัีดเจน 

 ศ์.นพ. ยง ภู่วรวรรณ ได้เคยระบุใน Facebook ข่อิงท่�นว่� พบโรคที�เกิ้ดก้�รอัิก้เสิบ ในระบบต่์�งๆโดยเฉีพ�ะหลีอิดเลืีอิด 

ในเด็ก้ (multisystem inflammatory syndrome) มีอิ�ก้�รคล้ี�ยกั้บโรคค�ว�ซี�กิ้ แต่์เป็นที�น่�สัิงเก้ต์เด็ก้ที�เป็นจะมีอิ�ยุม�ก้ก้ว่�

คือิพบได้ตั์�งแต่์อิ�ยุ 3 ปีจนถึ้ง 16 ปี แลีะมีอิ�ยุเฉีลีี�ยอิยู่ที� 7 ปี โดยผู้ป่วยที�มีอิ�ก้�รเหล่ี�นี� จำ�นวนหนึ�งมีหลัีก้ฐ์�นก้�รติ์ดเชืี�อิ 

โควิด-19 ซึี�งพบร�ยง�นเหล่ี�นี� ทั�งในประเทศ์อิเมริก้� อัิงก้ฤษ์ ฝรั�งเศ์สิแลีะอิิต์�ลีี อิย่�งไรก็้ดี ลัีก้ษ์ณะอิ�ก้�ร ที�แต์ก้ต่์�งกั้บ Kawasaki

คือิปวดท้อิง แลีะท้อิงเสีิย ในข่ณะที�ก้�รอัิก้เสิบในหลีอิดเลืีอิด มีผื�น แลีะอิ�ก้�รท�งระบบหัวใจ จะเหมือินในโรคค�ว�ซี�กิ้

 แม้ว่�คว�มเชืี�อิมโยงระหว่�งก้�รติ์ดเชืี�อิ COVID-19 กั้บโรค Kawasaki Disease ยังไม่ชัีดเจน แต่์จ�ก้หลัีก้ฐ์�นที�ปร�ก้ฏิ 

แสิดงให้เห็นว่� โควิด-19 มีผลีต่์อิระบบข่อิงภูมิคุ้มกั้น แลีะก่้อิให้เกิ้ดก้�รอัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิในร่�งก้�ยได้ม�ก้ก้ว่�แค่โรคข่อิงระบบ

ท�งเดินห�ยใจ ซึี�งยังคงต้์อิงติ์ดต์�มร�ยง�นท�งก้�รแพทย์ต่์อิไป เพร�ะเร�เพิ�งรู้จัก้โรคนี�ม�ไม่กี้�เดือินนี�เอิง แต่์ที�แน่ ๆ โควิดไม่

ได้รัก้เด็ก้เหมือินที�เร�คิดเสีิยแล้ีว
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บทความวชิาการ

ฉีีดยาชา…...
         ไม่่ชา
 ก้�รใช้ีย�ชี�เป็นสิิ�งจำ�เป็นสิำ�หรับทันต์แพทย์ในก้�รระงับคว�มรู้สึิก้เจ็บปวดข่ณะให้ก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรมแก่้ผู้ป่วย หลี�ยครั�ง

พบว่�เมื�อิฉีีดย�ชี�ไปแลี้วผู้ป่วยยังคงมีคว�มรู้สิึก้เจ็บอิยู่หรือิมีอิ�ก้�รชี�ไม่เต์็มที� จึงจำ�เป็นอิย่�งยิ�งที�ทันต์แพทย์จะต์้อิงทร�บสิ�เหต์ุแลีะ 

วิธีิ์ก้�รแก้้ไข่ที�เหม�ะสิม เพื�อิให้ก้�รรัก้ษ์�ประสิบผลีสิำ�เร็จ ผู้ป่วยพึงพอิใจแลีะมีทัศ์นคติ์ที�ดีต่์อิก้�รรัก้ษ์�ท�งทันต์ก้รรม พร้อิมทั�งเกิ้ดภ�วะ

แทรก้ซ้ีอินน้อิยที�สุิด สิ�เหตุ์ดังก้ล่ี�วมีหลี�ยประก้�รโดยอิ�จเกิ้ดจ�ก้ทันต์แพทย์เอิงหรือิผู้ป่วยก็้เป็นได้ จำ�แนก้ได้ดังนี�

สาเหตุุท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บทัี่นตุแพที่ย์

 - การเลือกวิธ่ิการฉ่ีดยาชาไม่เหมาะสม เช่ีน 

เมื�อิทำ�หัต์ถ้ก้�รบริเวณข่�ก้รรไก้รล่ี�งควรจะทำ� mandibular

nerve block แต่์ฉีีดย�ชี�ด้วยวิธีิ์ infiltration ย�ชี�จึงไม่สิ�ม�รถ้

ซึีมผ่�น cortical plate ที�หน�ได้ หรือิก้�รผ่�ตั์ดบริเวณ maxillary

sinus เพื�อิเอิ�ร�ก้ฟั้นที�เคลืี�อินหลุีดเข้่�ไปอิอิก้ ก้�รทำ� sinus 

lift & bone augmentation ซึี�งควรทำ� infraorbital nerve  

block แลีะ posterior superior alveolar nerve block 

แต่์ฉีีดย�ชี�ด้วยวิธีิ์ infiltration แทน ก้�รฉีีดย�ชี�จึงไม่ครอิบ

คลุีมข่อิบเข่ต์ข่อิงง�นหัต์ถ้ก้�รที�ทำ� เป็นต้์น

 - วิธ่ิ/เทคนิคการฉ่ีดยาชาไม่ถูกต้อง ส่ิวนใหญ่จะ

หม�ยถ้ึงก้�รทำ� mandibular nerve block เพร�ะเป็นวิธิ์ีฉีีด 

ย�ชี�สิำ�หรับก้�รทำ�หัต์ถ้ก้�รบริเวณข่�ก้รรไก้รล่ี�งซึี�งมี cortical 

plate หน� ย�ชี�ไม่สิ�ม�รถ้ซีึมผ่�นได้เหมือินในข่�ก้รรไก้รบน  

จำ�เป็นต้์อิงสิกั้ดก้�รนำ�ก้ระแสิประสิ�ทข่อิงเส้ินประสิ�ทแข่นงใหญ่

ต์ำ�แหน่งที�ฉีีดย�ชี�จะอิยู่ห่�งไปจ�ก้บริเวณที�ทำ�หัต์ถ้ก้�ร อิ�ก้�ร

ชี�จะครอิบคลุีมส่ิวนที�เส้ินประสิ�ทม�เลีี�ยง

 Landmark ที�ถู้ก้ต์้อิงแลีะก้�รว�งต์ำ�แหน่งข่อิงเข่็มแลีะก้ระบอิก้ฉีีดย� เป็นสิิ�งสิำ�คัญที�ทำ�ให้ก้�รทำ�  

mandibular nerve block ประสิบคว�มสิำ�เร็จ โดยเมื�อิคนไข้่อ้ิ�ป�ก้ ให้ดูแลีะคลีำ� landmark ไปพร้อิม ๆ กั้น คือิ

มอิงไปที� pterygomandibular raphae เพื�อิห� pterygotemporal depression ซึี�งเป็นร่อิงที�อิยู่ lateral ต่์อิ 

pterygomandibular raphae แลีะเป็นบริเวณที�จะแทงเข็่ม pterygotemporal depression มีข่น�ดคว�มก้ว้�ง 

แต์ก้ต์่�งก้ันไป อิ�จเป็นร่อิงก้ว้�ง ร่อิงแคบ บ�งร�ยจะมอิงเห็นไม่ชีัดเจนหรือิไม่เห็นข่อิบท�งด้�น lateral ข่อิง 

pterygomandibular raphae เลีย เช่ีน ในคนสูิงอิ�ยุ คนที�มีแก้้มยุย้ เป็นต้์น ในก้รณีเช่ีนนี�ให้ใช้ีระยะคว�มก้ว้�ง 

ข่อิง pterygomandibular raphae จ�ก้ข่อิบด้�น medial อิอิก้ม�ประม�ณ 5-8 มิลีลิีเมต์ร เป็นต์ำ�แหน่งที�จะฉีีด 

ย�ชี� ในข่ณะที�ดูก็้ใชี้มือิคลีำ�ห� coronoid notch ซีึ�งเป็นส่ิวนที�ลีึก้(เว้�)ที�สุิดข่อิง anterior ascending ramus 

วิธิ์ีห�ต์ำ�แหน่งนี�คือิ ใชี้นิ�วชีี�ข่อิงมือิซี้�ยห�ก้ทำ�หัต์ถ้ก้�รด้�นข่ว�แลีะใชี้นิ�วโป้งข่อิงมือิซี้�ยห�ก้ทำ�หัต์ถ้ก้�รด้�นซี้�ย 

คลีำ�ห�ต์ำ�แหน่ง

เรียบเรียงโดย อิ.ทพญ. ป�หนัน ศ์�สิต์รว�ห�

ตอนที่่� 1



 โดยว�งนิ�ว lateral ต่์อิ pterygomandibular raphae แล้ีวลี�ก้นิ�วอิอิก้ม�ท�ง lateral จนก้ระทั�งต์ก้ข่อิบก้ระดูก้ anterior 

ascending ramus แลี้วเลีื�อินนิ�วข่ึ�น-ลีงต์�มข่อิบก้ระดูก้เพื�อิห�ต์ำ�แหน่งที�เว้�ที�สิุดซีึ�งจะเป็น coronoid notch (ก้�รที�ให้ลี�ก้นิ�วอิอิก้

ม�จนต์ก้ข่อิบก้ระดูก้เพื�อิให้คลีำ�ต์ำ�แหน่งได้ถู้ก้ต้์อิง เพร�ะอิ�จจะคลีำ�เจอิ internal oblique ridge แล้ีวคิดว่�เป็น coronoid notch 

โดยเฉีพ�ะในร�ยที�มี prominent internal oblique ridge แลีะข้่อิควรระวังอีิก้ประก้�รคือิ อิย่�คลีำ�ลีงต์ำ�� ให้คลีำ�ในระดับก้ระพุ้งแก้้มหรือิ

ก้ระดูก้ ramus มิฉีะนั�นจะคลีำ�เจอิส่ิวนเว้�ข่อิง external oblique ridge ต์รงช่ีวงต่์อิข่อิงก้ระดูก้ body ขึ่�นไปเป็น ramus แล้ีวคิดว่�เป็น 

coronoid notch เช่ีนกั้น ซึี�งควรระวังในร�ยที�เป็น edentulous arch) เมื�อิได้ต์ำ�แหน่ง coronoid notch แล้ีว ให้ลี�ก้ imaginary line 

จ�ก้จุดแบ่งครึ�งคว�มก้ว้�งข่อิงนิ�วที�ว�งต์รง coronoid notch ไปตั์ดกั้บ pterygotemporal depression แล้ีวแทงเข็่มที�จุดนี�โดยว�ง 

ก้ระบอิก้ฉีีดย�จ�ก้บริเวณฟั้น premolar ข่อิงด้�นต์รงข้่�ม ระยะคว�มลึีก้ข่อิงก้�รแทงเข็่มประม�ณ 25 มิลีลิีเมต์ร แลีะให้ก้ระบอิก้ฉีีดย�

อิยู่เหนือิแลีะข่น�นกั้บ occlusal plane ไม่ rest บนระน�บก้�รสิบฟั้นเพร�ะจะทำ�ให้ปลี�ยเข็่มชีี�ขึ่�นสูิงเกิ้นไป ห�ก้แทงเข็่มเข้่�ไปยังไม่

ได้คว�มลีึก้ แต์่ชีนก้ระดูก้แสิดงว่�ว�งก้ระบอิก้ฉีีดย�ไปข่้�งหลีังต์่อิฟ้ัน premolar ทำ�ให้ปลี�ยเข่็มม�อิยู่ด้�นหน้�แลีะเบนอิอิก้ lateral 

หรือิมี prominent internal oblique ridge แก้้ไข่โดยถ้อิยเข็่มอิอิก้ม�เล็ีก้น้อิย แล้ีวเบนก้ระบอิก้ฉีีดย�ม�ข้่�งหน้�บริเวณฟั้น canine 

หรือิ lateral incisor เมื�อิเข็่มเบนพ้นก้ระดูก้ก็้สิ�ม�รถ้แทงลึีก้เข้่�ไปแลีะว�งเข็่มในต์ำ�แหน่งเดิมได้

	 กี่ารแที่งเข็้มลึึกี่เกิี่นไป ย�ชี�จะซึีมผ่�น parotid gland ซึี�งมี facial 

nerve อิยู่ภ�ยในทำ�ให้เกิ้ด facial paralysis ได้ ข่ณะที�ก้ระดูก้ ฟั้น ริมฝีป�ก้ 

แลีะลิี�นไม่ชี�หรือิชี�ไม่สิมบูรณ์

	 กี่ารแที่งเข็้มตุ้�นเกิี่นไป ถึ้งแม้ย�ชี�จะอิยู่ภ�ยใน pterygomandibular 

space แต่์ก็้ห่�งจ�ก้ mandibular foramen ทำ�ให้ไม่สิ�ม�รถ้สิกั้ดก้�รนำ�ก้ระแสิ

ประสิ�ทข่อิง inferior alveolar nerveได้ อิ�จจะรู้สึิก้ชี�เพียงลิี�นอิย่�งเดียวหรือิ

ไม่มีอิ�ก้�รชี�เลียก็้ได้

	 กี่ารแที่งเข็้มตุำ�าเกิี่นไป ย�ชี�อิยู่ต์ำ��ก้ว่�ระดับข่อิง mandibular foramen 

จึงสิกั้ดก้�รนำ�ก้ระแสิประสิ�ทข่อิง lingual nerve เท่�นั�น ทำ�ให้ลิี�นชี� แต่์ก้ระดูก้ 

ฟั้น แลีะริมฝีป�ก้ไม่ชี�

	 กี่ารแที่งเข็้มสูงเกิี่นไป	หรือิปลี�ยเข็่มชีี�ขึ่�นสูิงจ�ก้ก้�ร rest ก้ระบอิก้เข็่ม

บน occlusal plane ย�ชี�จะไปสิะสิมที�บริเวณ sigmoid notch แลีะ condylar 

neck ทำ�ให้ก้ระดูก้ ฟั้น ริมฝีป�ก้ แลีะลิี�นไม่ชี�หรือิชี�ไม่สิมบูรณ์ แลีะอิ�จเกิ้ด

อิ�ก้�รไม่พึงประสิงค์ดังนี�

o มีอิ�ก้�รชี�บริเวณข่มับจ�ก้ก้�รสิกั้ดก้�รนำ�ประสิ�ทข่อิง auriculotemporal 

nerve ที�อิยู่บริเวณ condylar neck

o มี facial paralysis โดยย�ชี�ที�สิะสิมบริเวณ sigmoid notch จะก้ระจ�ยผ่�น

อิอิก้ท�งช่ีอิงที�อิยู่หลัีงต่์อิจุดเก้�ะข่อิงก้ล้ี�มเนื�อิ temporalis ไปท�ง lateral ข่อิง

ก้ระดูก้ ramus แลีะซีึมผ่�นเข่้�สิู่ parotid gland สิก้ัดก้�รนำ�ประสิ�ทข่อิง 

facial nerve

 DENT NEWS 10



 DENT NEWS 11

สาเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับผู้ป่วย

 - ลัักษณะทางกายวิ้ภาค

 - คว�มหน�แน่นข่อิงก้ระดูก้ โดยปก้ติ์ก้ระดูก้ข่�ก้รรไก้ร

ล่ี�งจะมี cortical plate ที�หน� ยก้เว้นบริเวณ labial plate

ข่อิงก้ระดูก้รอิงรับฟ้ันสิ่วนหน้� ทำ�ให้ก้�รฉีีดย�ชี�ด้วยวิธิ์ี 

infiltration มัก้ไม่ประสิบผลีสิำ�เร็จ จำ�เป็นต้์อิงทำ� mandibular

nerve block ในข่ณะที�ข่�ก้รรไก้รบนมี cortical plate บ�ง 

ย�ชี�สิ�ม�รถ้ซึีมผ่�นก้ระดูก้ ถึ้งเส้ินประสิ�ท เข้่�ไปได้โดยง่�ย 

ก้�รฉีีดย�ชี�ด้วยวิธิ์ี infiltration จึงเพียงพอิสิำ�หรับก้�รทำ� 

หัต์ถ้ก้�ร อิย่�งไรก็้ต์�มก้�รฉีีดย�ชี�บริเวณฟั้นก้ร�มบนซีี�ที� 1

อิ�จจะประสิบปัญห�ไม่ชี� เนื�อิงจ�ก้ปลี�ยร�ก้ฟั้นอิยู่ใก้ล้ีเคียง

กั้บ zygomatic buttress ในร�ยที�มี zygomatic buttress

หน�ก้ว่�ปก้ติ์ ทำ�ให้ย�ชี�ซึีมผ่�นก้ระดูก้เข้่�ไปได้ย�ก้ ซึี�งสิ�ม�รถ้

แก้้ไข่โดยก้�รฉีีดย�ชี�เพิ�มท�งด้�น mesial แลีะ ด้�น distal

ต่์อิฟั้นก้ร�มบนซีี�ที� 1 ในระดับปลี�ยร�ก้ฟั้น ทั�งนี�ก้�รทำ�posterior 

superior alveolar nerve block อิ�จจะไม่ช่ีวยแก้้ไข่ปัญห�นี�

เพร�ะฟั้นก้ร�มบนซีี�ที� 1 นั�นเลีี�ยงด้วย middle แลีะ posterior

superior alveolar nerve

 - รูปร่�งข่อิงก้ระดูก้ข่�ก้รรไก้รล่ี�ง ห�ก้มีลัีก้ษ์ณะที�

ผิดไปจ�ก้ปก้ติ์ เช่ีน ก้ระดูก้ ramus มีคว�มก้ว้�งในแนวหน้�-หลัีง

มีคว�มย�วในแนวบน-ลี่�ง หรือิมีก้�รผ�ยอิอิก้ด้�นข่้�งม�ก้ 

เก้ินไป ทำ�ให้เมื�อิฉีีดย�ชี�ด้วยก้�รทำ� mandibular nerve 

block แล้ีว บริเวณที�ย�ชี�ไปสิะสิมอิยู่ห่�งจ�ก้ mandibular 

foramen ทำ�ให้ชี�เฉีพ�ะบริเวณลิี�นเท่�นั�น

 - ก้�รมีมวลีข่อิงก้ลี้�มเนื�อิแลีะ/หรือิเนื�อิเยื�อิไข่มัน

สิะสิมม�ก้เก้ินไป ย�ชี�จะถู้ก้ดูดซีึมเข่้�ไปในเนื�อิเยื�อิ ทำ�ให ้

ปริม�ณข่อิงย�ชี�ลีดลีงได้รวดเร็วข่ึ�น แลีะในก้�รทำ� man-

dibular nerve block มีโอิก้�สิเป็นไปได้สูิงที�เข็่มจะแทงเข้่�

ไปในเนื�อิเยื�อิอ่ิอินเหล่ี�นี� แลีะห�ก้เข็่มแทงเข้่�ไปในก้ล้ี�มเนื�อิ  

medial pterygoid นอิก้จ�ก้จะไม่ชี�แล้ีว ยังอิ�จมีปัญห�ต์�ม

ม�ดังที�ก้ล่ี�วแล้ีวข้่�งต้์น เนื�อิงจ�ก้ภยันต์ร�ยจ�ก้เข็่ม ผู้ป่วย 

จะรู้สึิก้ตึ์งเวลี�อ้ิ�ป�ก้แลีะอ้ิ�ป�ก้ได้น้อิยลีง

 กี่ารแที่งเข็้มเข้้าใกี่ล้ึกี่ลึางมากี่เกิี่นไป มัก้เกิ้ดจ�ก้ก้�รว�งก้ระบอิก้เข็่มฉีีดย�หน้�ต่์อิฟั้น premolar ปลี�ยเข็่ม

จึงเบนเข้่�ไปท�ง medial ทำ�ให้ก้ระดูก้ ฟั้น ริมฝีป�ก้ แลีะลิี�นไม่ชี�หรือิชี�ไม่สิมบูรณ์ ด้วยสิ�เหตุ์สิอิงประก้�รคือิ

o Sphenomandibular ligament ซึี�งเก้�ะที�บริเวณ lingula กั้�นข่ว�งย�ชี�ไม่ให้ผ่�นเข้่�ไปยังบริเวณที�มี nerve อิยู่

o เข็่มแทงเข้่�ไปใน medial pterygoid muscle ย�ชี�ไปสิะสิมในก้ล้ี�มเนื�อิ ซึี�งนอิก้จ�ก้ไม่ชี�แล้ีวยังทำ�ให้เกิ้ดอิ�ก้�รปวด 

ข่ณะเดินย� แลีะอิ�จมีภ�วะแทรก้ซ้ีอินอืิ�นต์�มม�เช่ีน เลืีอิดอิอิก้ในก้ล้ี�มเนื�อิ (intramuscular hemorrhage) มีก้้อินเลืีอิดขั่ง 

(hematoma) ก้ล้ี�มเนื�อิอัิก้เสิบ มีก้�รเก้ร็งตั์วข่อิงก้ล้ี�มเนื�อิแลีะอ้ิ�ป�ก้ไม่ขึ่�น เป็นต้์น

 ข่้อิควรระวังอิย่�งม�ก้อิีก้ประก้�รหนึ�งคือิ อิย่�เผลีอิว�งก้ระบอิก้เข่็มแลีะแทงเข่็มม�จ�ก้บริเวณฟ้ันหน้�แลี้วแทง

เข็่มลึีก้เด็ดข่�ด เพร�ะจะทำ�ให้ย�ชี�สิ�ม�รถ้ซึีมผ่�นเข้่�สู่ิ posterior compartment ข่อิง lateral pharyngeal space 

เกิ้ดภ�วะแทรก้ซ้ีอินเช่ีน เสีิยงแหบ ก้ลืีนลีำ�บ�ก้ ห�ยใจไม่สิะดวก้ แลีะ Horner’s syndrome ได้

 - การใช้ยาชาท่�เสื�อมคุณภาพ ควรดูวันหมดอิ�ยุข่อิงย�ชี� ย�ชี�ควรมีบรรจุภัณฑ์์ที�ดี หลีอิดย�ไม่ชีำ�รุดเสีิยห�ย

ควรเก็้บไว้ในที�อุิณหภูมิห้อิงแลีะปลีอิดแสิง เนื�อิงจ�ก้ภ�ยในหลีอิดย�ชี�นอิก้จ�ก้มีตั์วย�ชี� ย�บีบหลีอิดเลืีอิด (vasoconstrictor)

สิ�รลีะลี�ยบัฟ้เฟ้อิร์ (buffer) นำ��ก้ลัี�น แลีะตั์วทำ�ลีะลี�ยแล้ีว ยังมีสิ�รก้ำ�จัดอินุมูลีอิิสิสิระ (antioxidant) สิำ�หรับ vasoconstrictor

แลีะสิ�รกั้นเสีิย (preservatives) ซึี�งสิ�รประก้อิบเหล่ี�นี�แลีะ vasoconstrictor เสืิ�อิมคุณภ�พได้ง่�ยเมื�อิโดนแสิง อิยูใ่นที� 

ที�มีอุิณหภูมิสูิง หรือิผ่�นก้�รฆ่่�เชืี�อิโดยใช้ี autoclave



 เน้ื้�อท่ี่�หมดเสีียแล้้ว 
ขอยกยอดไปต่่อฉบัับัหน้ื้านื้ะคะ
             :)

 - ก้�รมีเส้ินประสิ�ทอืิ�นม�เลีี�ยงร่วม (Accessory innervation) ปก้ติ์แล้ีวก้ระดูก้ข่�ก้รรไก้ร ฟั้น แลีะเนื�อิเยื�อิอ่ิอินในช่ีอิงป�ก้จะรับ

คว�มรู้สึิก้โดยผ่�น maxillary แลีะ mandibular division ข่อิง trigerminal nerve ซึี�งจะแต์ก้แข่นงอิอิก้เป็นหลี�ยเส้ินแลีะเลีี�ยงต่์�งต์ำ�แหน่ง

กั้นไป ในส่ิวนข่อิงฟั้นบนแลีะล่ี�งจะถู้ก้เลีี�ยงด้วย superior alveolar nerve แลีะ inferior alverolar nerve ต์�มลีำ�ดับอิย่�งไรก็้ต์�มมี 

โอิก้�สิที�จะมีเส้ินประสิ�ทแข่นงอืิ�นข่อิง trigerminal nerve เอิง หรือิเส้ินประสิ�ท upper cervical nerve ซึี�งเลีี�ยงก้ล้ี�มเนื�อิ platysma 

ม�เลีี�ยงร่วมได้ ทำ�ให้เมื�อิฉีีดย�ชี�แล้ีวยังคงมีคว�มรู้สึิก้เจ็บอิยู่ จำ�เป็นต้์อิงฉีีดย�ชี�เพื�อิสิกั้ดเส้ินประสิ�ทอืิ�นเพิ�มเติ์ม ดังแสิดงในต์�ร�ง

ฟััน เส้นประสาทหลัก เส้นประสาทเล่�ยงร่วม การแก้ไข่

Maxillary Superior alveolar nerve
Nasopalatine nerve             

Greater palatine nerve

Palatal block หรือิ Palatal 

infiltration

Mandibular Inferior alveolar nerve Long buccal nerve
Long buccal nerve block หรือิ         

Buccal infiltration

Lingual nerve
Lingual nerve block หรือิ

Lingual infiltration

Mylohyoid nerve

Lingual infiltration 

ในระดับพื�นช่ีอิงป�ก้ หรือิ “High” 

block

Auriculotemporal nerve “High” block

Upper cervical nerves
Buccal แลีะ lingual infiltration 

ให้ลึีก้ถึ้งข่อิบล่ี�งข่อิงข่�ก้รรไก้รล่ี�ง

หม�ยเหตุ์ : “High” block หม�ยถึ้ง ก้�รทำ� mandibular nerve block ในระดับที�สูิงก้ว่� conventional

mandibular nerve block มี 2 วิธีิ์คือิ

  1. Akinosi-Vazirani closed-mouth mandibular nerve block:

เส้ินประสิ�ทที�ถู้ก้สิกั้ดคือิ

     - Inferior alveolar nerve แลีะแข่นงคือิ mental nerve  

       แลีะ mandibular incisive nerve

     - Lingual nerve

     - Mylohyoid nerve

     - Long buccal nerve (75%)

   2. Gow-Gates mandibular nerve block: เป็นวิธีิ์ก้�รทำ� 

mandibular block อิย่�งแท้จริง เพร�ะสิก้ัดเสิ้นประสิ�ท 

mandibular division ข่อิง trigerminal nerve ทั�งหมดซึี�งมี 

แข่นงดังนี�

    - Inferior alveolar nerve แลีะแข่นงคือิ mental nerve  

      แลีะ mandibular incisive nerve

    - Lingual nerve

    - Mylohyoid nerve

    - Long buccal nerve

    - Auriculotemporal nerve
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บทคว้าม่พิเศษ

Kyushu 
Gourmet

 สิวัสิดีครับ เนื�อิงจ�ก้ว่�เป็นครั�งแรก้ที�ได้มีโอิก้�สิม�แบ่งปันเรื�อิงร�วในว�รสิ�รฯ ข่อิแนะนำ�ตั์วสัิ�น ๆ

นิดนึงนะครับ ผมชืี�อิจี�บครับ ทันต์ะจุฬ�ฯรุ่น 63 ปรก้ติ์ใน facebook ผมจะเรียก้แทนตั์วเอิงว่�จุ�ปป้� (เต็์ม ๆ

คือิจุ�ปป้�จี�บ) ซึี�งตั์วเอิงแผลีงชืี�อินี�ม�จ�ก้อิมยิ�ม Chupajups ครับ วันนี�ก็้จะข่อิเรียก้แทนตั์วเอิงว่�จุ�ปป้�นะครับ

 ต์อินนี�จุ�ปป้�เรียนต่์อิอิยู่ที� Kyushu Dental University ครับ เรียนม�พัก้ใหญ่ ๆ  ลีะ ยังไม่มีทีท่�จะจบ

ซัีก้ที 555 ช่ีวงนี�ก็้ติ์ดเก้�ะอิยู่นี� ไม่ได้ก้ลัีบไปเยี�ยมเยือินบ้�นเกิ้ดเลีย คิดถึ้งอิ�ห�รไทยม�ก้ม�ย แลีะคิดว่� 

ทุก้ ๆ  คนก็้คงคิดถึ้งอิ�ห�รญี�ปุ่นแบบอิอิริจิฯ เหมือินกั้น วันนี�จุ�ปป้�จะม�ช่ีวยทุก้คนบรรเท�คว�มคิดถึ้งอิ�ห�ร

ญี�ปุ่นกั้นครับ
 ทุก้คนคงพอิรู้อิยู่บ้�งว่�อิ�ห�รญี�ปุ่นจะมีคว�มอิิงก้ับฤดูก้�ลีทั�ง 4 (季節)  พอิสิมควรทั�ง

วัต์ถุ้ดิบแลีะประเภทอิ�ห�รจะมีก้�รหมุนเวียนไปต์�มฤดู ต์อินนี�อิ�ก้�ศ์เริ�มเย็น เข่้�ชี่วง fall ลีะครับ 

ในซุีปเปอิร์ก็้จะมีลูีก้พลัีบ ลูีก้แพร์ เก้�ลัีด ม�ว�งข่�ยยั�วนำ��ลี�ยจุ�ปป้�กั้นพรึ�บพรั�บ แลีะอีิก้สิิ�งหนึ�งที�มีให้ 

เห็นทุก้ปีก็้คือิ ถุ้งนำ��ซุีปสิำ�เร็จรูปสิำ�หรับอิ�ห�รจำ�พวก้น�เบะ (鍋) อิ�จจะเทียบเคียงได้กั้บคำ�ว่�หม้อิไฟ้

ในภ�ษ์�ไทย แต่์ข่อิเรียก้ว่� นาเบะ ลีะกั้นนะครับ

 อิ�ห�รจำ�พวก้น�เบะในญี�ปุ่นนี� จะฮิิต์ก้ินก้ันในชี่วงที�อิ�ก้�ศ์เย็น ๆ นี�แลี่ะครับ 

น�เบะมีหลี�ก้หลี�ยประเภท ที�คุ้น ๆ  กั้นก็้จะมี สุิกี้�ย�กี้� ชี�บู ๆ  อิะไรพวก้นี� (MK สุิกี้�ข่อิงบ้�นเร�

พอิม�อิยู่ที�นี�เค้�เรียก้กั้นว่� MK ชี�บู ๆ  นะครับ ด้วยลัีก้ษ์ณะวิธีิ์ก้�รกิ้นที�เหมือินชี�บู ๆ  ม�ก้ก้ว่�

#สิปอินเซีอิร์ต้์อิงเข้่�แล้ีว)

เรียบเรียงโดย ทพ.พิรัต์น์  ก้�รเที�ยง

 แถ้บคิวชูีนี� จะมีน�เบะอีิก้ประเภทหนึ�งที�เรียก้ว่�ฮิ�ก้ะต์ะมิสึิต์ะกิ้

(博多水炊き) ข่อิเรียก้สัิ�น ๆ  ว่�มิสึิต์ะกิ้นะครับ มิสึิต์ะกิ้เป็นน�เบะ

ที�ปรุงนำ��ซุีปจ�ก้ไก่้เป็นหลัีก้ นำ��ซุีปที�ว่�นี� ร้�นส่ิวนใหญ่จะทำ� เป็นซุีปที�ขุ่่น

ม�ก้ ๆๆๆ เรียก้ว่�ถ้้�มีอิะไรต์ก้ลีงไปจะห�กั้นไม่เจอิเลีย แลีะมีก้ลิี�นที�เป็น 

เอิก้ลัีก้ษ์ณ์เฉีพ�ะตั์ว ซึี�งอิ�จจะทำ�ให้บ�งคนไม่ปลืี�มเมนูนี� (แล้ีวถ้�มว่�จุ�ปป้�

ชีอิบมั�ย... ชีอิบม�ก้ครับ 555) วันนี�จุ�ปป้�จะม�เล่ี�วิธีิ์ก้�รเอินจอิยกั้บมิสึิต์ะกิ้

ที�ถู้ก้จ�รีต์ให้ฟ้ังก้ัน แบบไม่ให้พนัก้ง�นเค้�หรี�ต์�มอิงบนพลี�งคิดในใจว่� 

เร�ไม่ทำ�ก้�รบ้�นก่้อินม�กิ้น ตั์วจุ�ปป้�เอิงต์อินไปกิ้นครั�งแรก้ ก็้ได้ปล่ีอิยไก่้

ต์ัวเบ้อิเร่อิไปแลี้วครับ คือิจุ�ปป้�ก้ินมิสิึต์ะก้ิด้วยวิธิ์ีก้�รก้ินสิุก้ี�แบบบ้�น 

เร�ครับ คือิเททุก้อิย่�งใส่ิหม้อิลีงไปเลียตั์�งแต่์นำ��เริ�มเดือิด 555 (ใต้์เลีข่ 5 มี

นำ��ต์�ซ่ีอินอิยู่ T_T)
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 หลัีงจ�ก้นั�น ก็้ได้เวลี�กิ้นแบบที�เร�ถ้นัดกั้นแล้ีวครับต์อินนี� ดีดสุิเนะที�เหลืีอิ

ลีงไปให้หมด แล้ีวต์�มด้วยเต้์�หู้ผัก้หญ้� แลีะเห็ดน�น�ชีนิดต์�มที�เค้�มีให้ รอิเดือิด 

แล้ีวก็้ค่อิย ๆ  ตั์ก้ทุก้อิย่�งขึ่�นม� กิ้นกั้บพอินสึิเหมือินเดิมครับ ในระหว่�งรอิบที�มีก้�รใส่ิ

ผัก้ใส่ิไก่้ลีงไปต้์ม เค้�ก็้แนะนำ�ให้เร�ตั์ก้ซุีปขึ่�นม�ชิีมรสิชี�ติ์ที�เปลีี�ยนไปได้ครับ ให้ตั์ก้

ใส่ิถ้้วยชี�ที�ใช้ีต์อินแรก้ ชิีมนิด ๆ หน่อิย ๆ พอินะครับ (ไม่ซีดโฮิก้) เพร�ะว่�เร�ต้์อิง

ก้�รนำ��ซุีปปริม�ณพอิสิมควรในขั่�นต์อินสุิดท้�ย

 สุิดท้�ยแลีะท้�ยสุิด เร�จะจบมื�อิด้วยค�ร์โบไฮิเดรต์เหมือินโต์�ะจีน ท�งร้�น

จะมีให้เลืีอิก้ว่�จะเอิ�ข้่�ว หรือิเส้ิน ต์รงนี�แล้ีวแต่์คนชีอิบ แต่์จุ�ปป้�ชีอิบข้่�ว ก็้สัิ�งข้่�วม� 

เทข้่�วลีงไปต์้มก้ับซีุปอิุม�มิเน้น ๆ ข่อิงเร� แลี้วใสิ่ไข่่ลีงไป ให้ไข่่พอิสิุก้ซีัก้ 8 สิ่วน 

พอิมีเยิ�ม ๆ  นิด ๆ  ก็้ปิดไฟ้โรยต้์นหอิม แล้ีวตั์ก้แบ่งกั้นกิ้นเป็นอัินจบคอิร์สิมิสึิต์ะกิ้ครับ

 หลัีงจ�ก้น้อิงโควิดซี�แล้ีว รอิบหน้�ใครแวะม�เยี�ยมเยียนภูมิภ�คคิวชูี อิย่�

ลืีมใส่ิร้�นมิสึิต์ะกิ้ไว้ในแพลีนเที�ยวซัีก้ร้�นม�ลีอิงก้ินดูครับ ถ้ึงจะไม่ใชี่อิ�ห�รที�จะมี 

ด�วมิชีลิีน แต่์รับรอิงรสิชี�ติ์แลีะคว�มอิร่อิยไม่แพ้ร้�นติ์ดด�วแน่นอิน จุำ�ปป้ารับรอง :)

 Introduction ม�เก้ือิบหน้� ม�เข่้� materials and methods ก้ันเถ้อิะ… (จุ�ปป้�จะเลี่�วิธิ์ีก้ินแบบ

ม�ต์รฐ์�นร้�นทั�วไปนะครับ แต์่ภ�พประก้อิบจะม�จ�ก้วันที�จุ�ปป้�ไปก้ินคนเดียว เลียจะต์่�งจ�ก้ที�เลี่�นิดหน่อิย) 

ก้�รก้ินอิ�ห�รญี�ปุ่นให้ได้อิรรถ้รสิ เร�ต์้อิงค่อิย ๆ ดื�มดำ��ก้ับรสิชี�ต์ิวัต์ถุ้ดิบครับ บนโต์�ะข่อิงเร�จะมีหม้อิหนึ�งใบที�มี 

นำ��ซุีปขุ่่นคลัี�ก้ แลีะมีเนื�อิไก่้นอินให้เห็นอิยู่รำ�ไร ๆ คุณพนัก้ง�นจะม�จุดเต์�ให้ เร�ก็้นั�งเม้�มอิยรอิไป พอินำ��เดือิดครับ 

เร�จะเทผัก้ลีงไป #ผิด!!! จุดนี�ให้เร�ตั์ก้ซุีปใส่ิถ้้วยชี� เติ์มเก้ลืีอิ แล้ีวโรยต้์นหอิม แจก้ทุก้คนครับ ให้ได้ดื�มดำ��กั้บรสิอุิม�มิ

ข่อิงซุีปไก่้ อิ�จจะป้�ยยุสุิโคะโชี (เพสิต์์สีิเขี่ยวขี่�ม้�) ลีงไปเพิ�มรสิเปรี�ยวเผ็ดด้วยก็้ได้ 

 จ�ก้นั�น ให้เร�ตั์ก้ไก่้ขึ่�นม�แจก้ให้ชิีมกั้นคนลีะชิี�นสิอิงชิี�นครับ แบ่งกั้นกิ้นให้พอิเหม�ะ อิย่�ทะเลี�ะกั้น (ไก่้ แลีะ

ข่อิงทุก้อิย่�งที�ตั์ก้ขึ่�นม�จ�ก้หม้อิจะกิ้นกั้บนำ��จิ�มพอินสึินะครับ)

 พอิต์ัก้ไก้่ข่ึ�นม�แลี้ว ต์่อิไปเร�จะดีดสิึกุ้เนะ หรือิไก้่สิับปรุงรสิลีงไปในหมอ้ิครึ�งหนึ�งครับ จุดนี�จุ�ปป้�ใชี้สิก้ิลีระดับ 

ร้�นโจ�ก้สิ�มย่�น ใช้ีไม้พ�ยที�เค้�ให้ม�ดีดสึิกุ้เนะลีงหม้อิด้วยคว�มเร็ว 5 ลูีก้/sec รอิซัีก้ 5 น�ทีก็้กิ้นได้

จบคอิร์สิด้วยข้่�วต้์ม

แล้ีวก็้กิ้นสึิกุ้เนะ (บ�งร้�นเรียก้สึิมิเระ) ต์�มด้วย

ผัก้หญ้�แลีะเต้์�หู้ (ลืีมถ่้�ยครับ แหะ ๆ)

หลัีงจ�ก้นั�นให้

กิ้นไก่้กั้บพอินสึิ

เริ�มแรก้ให้ตั์ก้ซุีปใส่ิ

ถ้้วยชี�เล็ีก้ ๆ ชิีมรสิ

อุิม�มิก่้อิน ถ้้�รู้สึิก้

อ่ิอินเค็มให้ปรุง

เก้ลืีอิเพิ�มครับ

มิสึิต์ะกิ้ อุิปก้รณ์ก้�รกิ้น แลีะ เครื�อิงปรุง คือิพอินสึิ โชียุ แลีะ เก้ลืีอิ
(วันที�ถ่้�ยรูปม�ท�นคนเดียว ท�งร้�นเลียปรุงม�ให้เสิร็จเลีย)

วิธ่ิกินมิสึตะกิ
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บทความพิิเศษ

  ส้้ม...
ส้ารพััด ส้รรพัคุุณ

ม�ยด์มิ�งค์ ผู้ชี�ยสิ�มมิติ์

 สิวัสิดีครับท่�นผู้อ่ิ�นที�คิดถึ้งทุก้ท่�น เรื�อิงร�วที�จะนำ�ม�เล่ี�ในฉีบับนี� คือิผลีไม้อีิก้ชีนิดหนึ�งที�เร�รู้จัก้กั้นดี ห�ท�นได้ง่�ยแลีะเป็น

ที�ชืี�นชีอิบข่อิงหลี�ยๆ คน รวมถึ้งตั์วผมด้วย ผมเป็นคนหนึ�งที�ชีอิบท�นผลีไม้ม�ก้ๆ แลีะถ้้�มีใครถ้�มผมว่� ผลีไม้ที�ผมชืี�นชีอิบม�ก้ที�สุิดคือิอิะไร

ผมสิ�ม�รถ้ต์อิบได้ทันที�ว่�คือิส้ิมครับเพร�ะนอิก้จ�ก้จะมีรสิชี�ติ์สิดชืี�น หว�นอิมเปรี�ยว แลีะก้ลิี�นหอิมจนมีคนนำ�เอิ�ไปเป็นส่ิวนประก้อิบ

ข่อิงเครื�อิงหอิมต่์�งๆ สิร้�งคว�มสิดชืี�นได้ทั�งผู้ท�นแลีะผู้ที�ได้ก้ลิี�น ส้ิมยังมีสิ�รพัดสิรรพคุณอืิ�นอีิก้ม�ก้ม�ย ม�ก้ก้ว่�ที�คนส่ิวนใหญ่รู้ว่�เป็น

ผลีไม้ที�อุิดมไปด้วยวิต์�มินซีี

 ส้ิม เป็นไม้พุ่มหรือิไม้ยืนต้์นข่น�ดเล็ีก้ เป็นพืชีใบเลีี�ยงคู่ต์ระกู้ลีซีีต์รัสิ (Citrus) จำ�พวก้เดียวกั้บมะน�ว มะก้รูด เลีมอินแลีะเก้รปฟ้รุ้ต์ 

มีด้วยก้ันหลี�ยร้อิยชีนิด เต์ิบโต์ได้ดีในหลี�ก้หลี�ยภูมิภ�คทั�วโลีก้ ในบ้�นเร�เอิง ก้็มีสิ้มม�ก้ม�ยหลี�ก้หลี�ยสิ�ยพันธิ์ุ์ให้เลีือิก้ท�นได้

ต์�มคว�มชีอิบ ไมว่่�จะเป็นสิ้มเข่ียวหว�นหรอืิสิ้มบ�งมด ที�มีเนื�อิฉีำ��นำ�� รสิหว�นอิมเปรี�ยว สิ้มสิ�ยนำ��ผึ�ง ที�มีเนื�อิแน่น ผิวสีิเหลีือิงทอิง 

รสิหว�นนำ� เปรี�ยวน้อิย ส้ิมแมนด�ริน ที�มีเปลืีอิก้หน�ล่ีอินแก้ะง่�ย รสิหว�นแลีะเมล็ีดน้อิย ท�นง่�ย ส้ิมเช้ีง ที�มีก้ลิี�นแลีะรสิหว�นเฉีพ�ะตั์ว 

แต์ก้ต่์�งจ�ก้ส้ิมสิ�ยพันธ์ุิ์อืิ�น ส้ิมโอิหลี�ก้หลี�ยพันธ์ุิ์ทั�งทอิงดี ข่�วนำ��ผึ�ง ที�คนไทยนิยมนำ�ม�ประก้อิบอิ�ห�รทั�งค�ว หว�น มะน�ว แลีะเครื�อิง

ปรุงคู่ครัวไทยอิย่�งมะก้รูด เรียก้ได้ว่�เป็นผลีไม้ที�อิยู่คู่คนไทยเลียก็้ว่�ได้

 แค่สิรรพคุณต่์�ง ๆ  ข่อิงส้ิมที�เป็นที�รู้จัก้โดยทั�วไป ก็้มีอิยู่ม�ก้ม�ยจนแทบ

จะเล่ี�ไม่หมด ไม่ว่�จะเป็นเรื�อิงแหล่ีงวิต์�มินซีีที�สิำ�คัญ โดยมีปริม�ณวิต์�มินซีีสูิงถึ้ง 

89% ข่อิงปริม�ณที�ร่�งก้�ยควรได้รับในแต่์ลีะวัน ช่ีวยป้อิงกั้นโรคหวัด บำ�รุงสิ�ยต์�

ป้อิงกั้นโรคเลืีอิดอิอิก้ต์�มไรฟั้น ก้ระตุ้์นก้�รทำ�ง�นข่อิงเม็ดเลืีอิดข่�ว เสิริมสิร้�ง

ภูมิคุ้มกั้น อุิดมด้วยสิ�รต้์�นอินุมูลีอิิสิระแลีะไฟ้เบอิร์ ช่ีวยป้อิงกั้นโรคหัวใจแลีะ 

ลีดคว�มเสีิ�ยงข่อิงโรคเกี้�ยวกั้บระบบท�งเดินโลีหิต์ ช่ีวยลีดคว�มดันโลีหิต์ ควบคุม

ระดับอิินซูีลิีนแลีะนำ��ต์�ลีในเลืีอิด ป้อิงกั้นโรคมะเร็งบ�งประเภท ต้์�นก้�รอัิก้เสิบ 

บำ�รุงเส้ินผม ผิวหนังแลีะเล็ีบ ช่ีวยชีะลีอิวัย ฯลีฯ เรียก้ว่�เป็นผลีไม้

สิ�รพัดสิรรพคุณ ประโยชีน์ม�ก้ม�ยจนผมอิย�ก้จะหยุดเขี่ยนแล้ีว

ลุีก้ขึ่�นไปห�ส้ิมม�ท�นซัีก้กิ้โลีต์อินนี�เลียจริง ๆ 
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 นอิก้จ�ก้วิต์�มินซีีแล้ีว ส้ิมยังเป็นผลีไม้ที�อุิดมด้วยแร่ธิ์�ตุ์อืิ�น ๆ

ที�จำ�เป็นต่์อิร่�งก้�ยอีิก้ม�ก้ม�ย อิย่�งวิต์�มินเอิ (เบต์�แคโรทีน) วิต์�มินบี

วิต์�มินดี ธิ์�ตุ์แคลีเซีียม โพแทสิเซีียม ฟ้อิสิฟ้อิรัสิ เหล็ีก้ คอิลีลี�เจน  

ไฟ้เบอิร์ แลีะฟ้ลี�โวนอิยด์ ในศ์�สิต์ร์ข่อิงแพทย์แผนจีนยังแนะนำ� 

ให้ท�นใยส้ิม ซึี�งมีรสิหว�นปนข่มเพร�ะมีสิรรพคุณท�งย�ช่ีวยในก้�ร

ขั่บลีม บำ�รุงลีมปร�ณตั์บกั้บปอิด เหม�ะสิำ�หรับคนที�มีอิ�ก้�รไอิเรื�อิรัง

มีเสิมหะม�ก้อีิก้ด้วย

 เคล็ีดลัีบในก้�รเลืีอิก้ซืี�อิส้ิม ควรเลืีอิก้ส้ิมที�มีผิวเรียบเนียน 

เปลืีอิก้บ�ง จ�ก้ประสิบก้�รณ์ส่ิวนตั์วข่อิงผม ผมมัก้จะชีอิบลีอิงใช้ี

นิ�วโป้งก้ดเบ�ๆบริเวณข่ั�วผลีสิ้ม เวลี�ก้ดลีงไปจะต์้อิงรู้สิึก้ว่�มีก้�ร 

ยุบตั์วลีงไปเล็ีก้น้อิยแลีะเด้งก้ลัีบแปลีว่�ส้ิมสุิก้ได้ที�ก้ำ�ลัีงดี อิย่�งไร

ก็้ต์�มเร�ควรรับประท�นส้ิมแต่์พอิดีแลีะท�นให้ถู้ก้วิธีิ์ เนื�อิงจ�ก้ส้ิม

มีปริม�ณนำ��ต์�ลีสูิงแลีะมีฤทธิิ์�เป็นก้รดอิย่�งที�ได้ก้ล่ี�วไว้ในข้่�งต้์น

ควรท�นส้ิมแบบท�นผลีสิด แทนก้�รดื�มนำ��ส้ิมคั�น เพร�ะนอิก้จ�ก้

จะได้ประโยชีน์ม�ก้ม�ยจ�ก้เสิ้นใยไฟ้เบอิร์ในผลีสิ้มแลี้วปริม�ณ 

นำ��ต์�ลีในนำ��ส้ิมคั�น 1 แก้้วมีประม�ณ 32 ก้รัม หรือิเทียบเท่�ประม�ณ

6 ชี้อินชี� ซีึ�งม�ก้ก้ว่�ปริม�ณนำ��ต์�ลีที�แนะนำ�ต์่อิวันที�ประม�ณ 

4-6 ช้ีอินชี� นำ��ส้ิม 1 แก้้วให้พลัีงง�นประม�ณ 150 กิ้โลีแคลีอิรี 

ข่ณะที�ส้ิม 1 ผลีจะให้พลัีงง�นเพียง 60 กิ้โลีแคลีอิรีเท่�นั�น แลีะถึ้งแม้

ส้ิมจะเป็นผลีไม้ที�สิ�ม�รถ้ท�นได้ทุก้เพศ์ทุก้วัย แต่์สิำ�หรับท�รก้แนะนำ�

ให้ต์้อิงมีอิ�ยุม�ก้ก้ว่� 6 เดือินข่ึ�นไปแลีะต์้อิงให้ดื�มนำ��สิ้มคั�นสิด 

ผสิมนำ��เปล่ี�ในสัิดส่ิวน 1 ต่์อิ 1 เพื�อิลีดก้�รระค�ยเคือิงจ�ก้คว�ม 

เป็นก้รดแลีะป้อิงกั้นไม่ให้ท�รก้ติ์ดรสิหว�นเพร�ะส้ิมมีรสิชี�ติ์ที�เข้่มข้่น 

ม�ก้ ๆ ด้วยครับ  

 ยังครับยังไม่หมด นอิก้จ�ก้ประโยชีน์จ�ก้ก้�รท�นผลีส้ิม

นี�แล้ีว สิ�รพัด สิรรพคุณข่อิงส้ิมยังมีอีิก้ม�ก้ม�ย เร�สิ�ม�รถ้สิกั้ดเอิ�

เส้ินใยจ�ก้เปลืีอิก้ส้ิมม�ใช้ีรับประม�นเป็นผลิีต์ภัณฑ์์เสิริมอิ�ห�รที�

อิุดมไปด้วยไฟ้เบอิร์ วิต์�มิน แลีะไบโอิฟ้ลี�โวนอิยด์ที�มีชีื �อิว่� 

Hesperidin ซีึ�งมีคุณสิมบัต์ิชี่วยในเรื�อิงก้�รข่ับถ้่�ยแลีะเร่งอิัต์ร� 

ก้�รเผ�ผลี�ญแลีะก้�รควบคุมระดับนำ��ต์�ลีในเลืีอิด เหม�ะสิำ�หรับ

ผู้ที�ต้์อิงก้�รควบคุมนำ��หนัก้ได้เป็นอิย่�งดี เร�ยังสิ�ม�รถ้ใช้ีประโยชีน์

จ�ก้นำ��มันหอิมระเหยในเปลีือิก้สิ้มในก้�รไล่ีแมลีงรบก้วนอิย่�งยุง 

ได้ ด้วยก้�รนำ�เอิ�เปลืีอิก้ส้ิมไปต์�ก้ให้แห้ง แล้ีวนำ�ไปใส่ิภ�ชีนะที�ไม่ 

ต์ิดไฟ้ ว�งไว้ต์�มมุมต์่�ง ๆ ข่อิงบ้�นแลี้วจุดไฟ้ให้เก้ิดควันจ�ก้ 

เปลืีอิก้ส้ิม ก้ลิี�นจ�ก้นำ��มันหอิมระเหยในเปลืีอิก้ส้ิมจะช่ีวยไล่ียุงแลีะ

แมลีงรบก้วนให้ห่�งไก้ลีจ�ก้บ้�นเร�ได้เป็นอิย่�งดี

 แลีะที�ลีำ��ไปก้ว่�นั�น ยังมีไอิเดียรัก้ษ์์โลีก้สุิดลีำ�� โดยก้�รนำ�

เอิ�เสิ้นใยจ�ก้เปลีือิก้สิ้มม�ใชี้ในอิุต์สิ�หก้รรมก้�รผลีิต์สิิ�งทอิเพื�อิ 

สิิ�งแวดลี้อิมอิีก้ด้วย เนื�อิงจ�ก้ที�ผ่�นม�วงก้�รแฟ้ชีั�นถู้ก้มอิงว่�เป็น 

“ผู้ร้�ย” อัินดับต้์น ๆ  ข่อิงโลีก้ เพร�ะเป็นอุิต์สิ�หก้รรมที�ใช้ีทรัพย�ก้ร

นำ��อิย่�งสิิ�นเปลืีอิง วัต์ถุ้ดิบเช่ีนฝ้�ยก็้ทำ�ร้�ยสิิ�งแวดล้ีอิมม�ก้ก้ว่�พืชี

อืิ�น ๆ  ในก้ระบวนก้�รผลิีต์เสืิ�อิผ้�ยังสิร้�งมลีภ�วะ ทิ�งสิ�รพิษ์ต์ก้ค้�ง

เป็นอิันต์ร�ยต์่อิผู้คน แลีะเพื�อิสิลีัดให้หลีุดพ้นจ�ก้ก้�รเป็นผู้ร้�ย 

ผู้ผลีิต์เสิื�อิผ้�แฟ้ชีั�นชีื�อิดังร�ยหนึ�งในประเทศ์อิิต์�ลีี ได้ร่วมมือิก้ับ 

ผู้ผลิีต์นำ��ผลีไม้ โดยนำ�เอิ�วัสิดุเหลืีอิทิ�งจ�ก้ก้�รผลิีต์นำ��ส้ิม ม�ผลิีต์

สิิ�งทอิจ�ก้เส้ินใยเซีลีลูีโลีสิธิ์รรมชี�ติ์จ�ก้เปลืีอิก้ส้ิมภ�ยใต้์ชืี�อิ “Orange

Fiber” ทำ�ให้สิ�ม�รถ้นำ�เอิ�เปลีือิก้แลีะก้�ก้สิ้มเหลีือิทิ�งร�วปีลีะ 

700,000 ตั์น (เฉีพ�ะในอิิต์�ลีี) นี�ม�สิร้�งสิรรค์เป็นสิิ�งใหม่อัินน่�ทึ�ง

แต่์ด้วยก้ระบวนก้�รผลิีต์ที�ยังมีต้์นทุนสูิงทำ�ให้เสืิ�อิผ้�จ�ก้ส้ิมเป็นสิินค้�

อัินแสินแพง แต่์ในอีิก้มุมหนึ�ง นี�ก็้นับเป็นจุดเริ�มต้์นอัินดี ซึี�งมีศั์ก้ยภ�พ

ที�จะพัฒน�ไปได้อิีก้ย�วไก้ลีในอิน�คต์ แลีะสิ�ม�รถ้ต์่อิยอิดไปสิู ้

นวัต์ก้รรมรัก้ษ์์โลีก้อืิ�น ๆ ได้อีิก้ด้วย

 จ�ก้ที�เลี่�ม�ทั�งหมดนี� นอิก้จ�ก้คุณประโยชีน์สิ�รพัด 

สิรรพคุณข่อิงส้ิมแล้ีว ผมอิดรู้สึิก้ยินดีไม่ได้ที�มนุษ์ย์เร�ค่อิย ๆ  พัฒน�

สิำ�นึก้คว�มต์ระหนัก้รู้ถึ้งคว�มสิำ�คัญข่อิงสิิ�งแวดล้ีอิมแลีะนำ�ไปสู่ิก้�ร

เปลีี�ยนแปลีงอิย่�งเป็นรูปธิ์รรมอิย่�งเรื�อิง อิอิเรนจ์ ไฟ้เบอิร์ หวังว่�

บทคว�มนี�จะช่ีวยให้พวก้เร�ท�นส้ิมได้อิร่อิยขึ่�น แลีะจุดประก้�ยคว�ม

ใส่ิใจต่์อิก้�รใช้ีทรัพย�ก้รต่์�ง ๆ  บนโลีก้นี�อิย่�งคุ้มค่� โดยเริ�มจ�ก้ก้�ร

ท�นส้ิมแบบไม่ทิ�งใยนะครับ

ท่�มา :  Salvatore Ferragamo x Orange Fiber
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