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เรื่องของช่องปากที่สำ�คัญต่อระบบการหายใจนั้น หมอได้กล่าวถึง
ไปบ้างแล้วในฉบับทีแ่ ล้ว ธรรมชาตินน้ ั ได้สร้างมนุษย์ให้มรี ะบบสร้างอวัยวะ
ส่วนต่างๆให้สามารถทำ�งานได้เป็นปกติ ในกระโหลกศรีษะของมนุษย์นน้ ั
อวัยวะต่างๆ จะมีระบบของระนาบอ้างอิงทีส่ มองใช้ชว่ ยในการสัง่ การต่างๆ
ให้ระบบร่างกายทำ�งานได้ปกติ เช่น ตาทัง้ สองข้างหากมีระดับทีต่ า่ งกัน
ก็จะมีผลให้เราเดินไม่ตรงได้ ในหูจะมีนำ�้ ในหู ที่รักษาระนาบในแนวราบ
ทำ�ให้มนุษย์เคลือ่ นไหวร่างกายได้แม่นยำ�และคล่องแคล่ว หากระดับน้�ำ ในหู
ผิดปกติ ก็จะมีผลต่อการทรงตัว การเดินก็จะเป็นไปได้ยาก และเกิด
การอาเจียนได้ ขากรรไกรและฟันในช่องปาก ก็มีส่วนสำ�คัญมากกว่า
การเคี้ยวอาหาร งานวิจัยพบว่า ระนาบการบดเคี้ยวของฟันที่ผิดปกติ
จะส่งผลเสียต่อการทรงตัวได้ ส่งผลให้มอี าการปวดกล้ามเนือ้ บ่าและหลัง
ปวดหั ว และมี อ าการปวดหั ว ไมเกรน รวมถึ ง กระดู ก สั น หลั ง คด
กระดู ก หลั ง และคอทรุ ด ได้ ห ากการบดเคี้ย วมี ปัญ หาอย่ า งต่ อ เนื่อ ง
งานวิจัยยังพบอีกว่า ผู้ชายจะมีระบบบดเคี้ยวที่ทนต่อความผิดปกติ
ที่เกิดกับข้อต่อขากรรไกรได้สูงกว่าผู้หญิง เราจึงพบผู้หญิงมีปัญหา
ของโรคข้อต่อขากรรไกรสูงกว่า ในความเป็นจริงนัน้ ธรรมชาติมรี ะบบ
การสร้างอวัยวะต่างๆ ให้กับร่างกายเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม
แต่ ห ากมี อุบัติเ หตุ ห รื อ สิ่ง กระทบต่ า งๆ ไปทำ � ลายระนาบอ้ า งอิ ง ที่
ธรรมชาติตอ้ งใช้ในการปรับสร้างอวัยวะ การสร้างอวัยวะก็จะไม่สมบูรณ์
เกิ ด ปั ญ หาไปตลอดอายุ ขัย ของคนนั้น ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในสมั ย
สงครามโลก พบว่า เด็กทีส่ ญ
ู เสียตาไปในระหว่างสงคราม และไม่มกี ารใส่
ตาเทียมทดแทน (ไม่มแี รงกดของลูกตาเทียมในกระโหลก) จะพบว่าการสร้าง
ใบหน้าจะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ และการสร้างขากรรไกรและฟันก็เกิดได้
ไม่สมบูรณ์เช่นกัน ทัง้ นีเ้ พราะธรรมชาติขาดระนาบอ้างอิงทีร่ า่ งกายใช้ใน
การสร้างขากรรไกรให้สมบูรณ์นน้ ั เอง อีกตัวอย่างหนึง่ ก็คอื เด็กทีก่ นิ นม
ในท่าทีผ่ ดิ เนือ่ งจากปัจจุบนั นิยมให้เด็กนอนดืม่ นมจากอกในแนวราบ ก็จะ
พบว่าเด็กทีท่ านนมในท่านอนราบ จะกลัวการสำ�ลักนมแม่ สัญชาติญาณจึง
สั่ง ให้ เ ด็ ก ทารกกลื น โดยวางลิ้น ที่ผิด ตำ � แหน่ ง เพื่อ ให้ ไ ม่ สำ� ลั ก ตาย
ซึง่ การกลืนผิดอย่างต่อเนือ่ งนี้ มีผลให้ขากรรไกรมีการสร้างทีผ
่ ดิ ปกติ
ขากรรไกรบนเจริญผิดปกติ อาจมีขนาดเล็กเกินไป หรือมีตำ�แหน่งถอยไป
ด้านหลังมากเกินไป ทำ�ให้เกิดปัญหาต่อขากรรไกรล่าง ขากรรไกรล่าง
เจริญไม่เต็มที่ ผลทัง้ สองอย่างนี้ ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบหายใจของ
เด็กตัง้ แต่ยงั เป็นทารก การหายใจอาจติดขัด หายใจได้ไม่เต็มที่ เพราะ
ขากรรไกรบนไปขวางทางเดินหายใจ ทำ�ให้ช่องทางเดินหายใจเล็กลง
เด็กจะโตช้า แพ้งา่ ย และไม่แข็งแรง เหมือนต้นไม้ทข่ ี าดน้ำ�และอาหารนัน่ เอง
ดังนั้น ท่าการให้นมแม่หรือนมขวด ก็ควรเป็นท่าที่เด็กนอนเอนเพียง
เล็กน้อย (ใกล้เคียงแนวดิง่ มากทีส่ ดุ ) ปัญหาระยะยาวต่อทางเดินหายใจ
ก็จะลดลง ขากรรไกรจะสร้างได้อย่างถูกต้องมากขึน้

ท่าดืมน้ำ�จากขวดนมที่ถูกต้อง

ท่าดูดนมจากมารดาที่ถูกต้อง
เด็กเล็กๆ นั้น ก็ไม่ควรดูดนิ้ว ดูดจุกยางคาปาก หรือกินนมจากขวดนมและนอน
เกินกว่าอายุ 2 ขวบ เพราะนัน่ ก็จะมีผลต่อระบบการกลืน การสบฟัน ทำ�ให้การเจริญเติบโต
ของขากรรไกรผิดปกติได้ซง่ึ นอกจากจะมีผลต่อฟันแล้ว ยังมีผลต่อระบบการหายใจด้วย
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การหายใจทีต่ ดิ ขัดไม่สมบูรณ์นน้ ั ส่งผลเสียระยะยาวต่อร่างกาย
ทำ�ให้สขุ ภาพเสือ่ มโทรม อ่อนแอ โตช้า เป็นโรคง่าย แม้จะทานอาหารทีด่ ี
และนอนเป็นเวลานานก็ตาม เราจะเห็นรายงานของคนนอนหลับและ
ใหลตายหลายราย ซึ่งสาเหตุก็มาจากการขาดอากาศหายใจนั่นเอง
ความจริงแล้วต้องเรียกว่า ไม่สามารถหายใจได้ แม้จะมีอากาศโดยรอบ
ก็ตาม และมักจะพบว่าเกิดการหลับใหลตายมากในคนอ้วนและคนวัย
กลางคนบางคน ที่ดูเผินๆ เหมือนคนแข็งแรง ไร้โรคภัยประจำ�ตัว
ในต่างประเทศพบรายงานของคนทีน่ อนหลับแล้วตาย ต่อมาญาติมา
ฟ้องร้องหมอฟันว่ามีสาเหตุจากการจัดฟันที่ผิดวิธี ทำ�ให้เพิ่มโอกาส
การปิดทางเดินหายใจระหว่างที่นอนหลับ จะเห็นว่าการหายใจที่มี
ประสิทธิภาพทีด่ เี ป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก การละเลย อาจทำ�ให้เกิดปัญหาได้
ตั้งแต่ร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลีย ไปจนถึงหลับใหลตายได้
เด็กทีด่ ดู นิว้ กินนมจากขวดนมระยะยาวเกิน 2 ขวบ หรือฟันผุ
สูญเสียฟันไปก่อนกำ�หนดทีฟ่ นั แท้จะขึน้ เด็กทีม่ อี บุ ตั เิ หตุเกิดกับใบหน้า
เช่นหกล้มกระแทกของแข็งอย่างแรง ก็จะมีผลให้กระดูกขากรรไกร
สร้างไม่สมบูรณ์ ซึง่ อาจส่งผลต่อทางเดินหายใจได้ ปัญหานีต้ อ้ งได้รบั
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัง้ แต่วยั เด็ก เพือ่ ให้ไม่เกิดปัญหาระยะยาวต่อชีวติ
เมือ่ โตขึน้ เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาดังกล่าว อาจมีลกั ษณะอ่อนแอ เป็นโรคง่าย
ไม่แข็งแรง เป็นโรคภูมิแพ้ ตัวเล็ก ง่วงตลอดเวลาแม้ว่าจะนอนมาก
หายใจทางปาก ริมฝีปากแห้ง นอนกรน นอนกัดฟันรุนแรง เด็กบางคนก็
มีลกั ษณะเป็นเด็กไฮเปอร์ ผูป้ กครองอาจปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก และ
ทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
เด็กที่มีปัญหาทางเดินหายใจนั้น จากสถิติน้นั พบว่าสาเหตุ
ส่วนใหญ่ เกิดจากการสร้างขากรรไกรบนทีผ่ ดิ ปกติ เช่นขนาดเล็กเกินไป
หรือตำ�แหน่งขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างอยูด่ า้ นหลังมากเกินไป
ซึง่ มักมีสาเหตุจากฟัน มีผลทำ�ให้ทางเดินหายใจถูกปิดเล็กลง จึงหายใจได้
ไม่ดี ทันตแพทย์จะสามารถตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุท่ที ำ�ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว ด้วยการถ่ายภาพรังสี และวัดความกว้างบริเวณทางเดินหายใจ
อีกทัง้ วิเคราะห์ต�ำ แหน่งและขนาดฟัน รวมถึงขนาดขากรรไกร แล้วจึง
ทำ�การแก้ไขตามสาเหตุน้นั ๆ ยิ่งรักษาแก้ไขปัญหาที่อายุน้อยๆ ยิ่งได้
ผลการรักษาที่ดี เพราะการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ร่างกายเด็กที่ยังมี
การเติบโตอยู่ จะเกิดการแก้ไขความผิดปกตินน้ ั ๆ ด้วยธรรมชาติของ
ร่างกายเอง ทำ�ให้กลับมาสูว่ งจรปกติได้ หากแก้ไขในช่วงอายุทส่ ี งู ขึน้
ก็จะทำ�ได้ยาก ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน และใช้เวลารักษาที่นานกว่า
งานวิจยั พบว่า เด็กอายุ 4 ขวบ การเติบโตของกระดูกและฟันบริเวณ
ศรีษะเกิดไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และเด็กอายุ 9 ขวบนัน้ การเติบโต
ของกระดูกและฟันบริเวณศรีษะเกิดไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้
หากได้รบั การแก้ไขในช่วงอายุนอ้ ยๆ ย่อมได้รบั ผลการรักษาทีด่ แี ละเร็ว  
เพราะธรรมชาติจะช่วยพาให้รา่ งกายกลับมาสูส่ รีระทีถ่ กู ต้องเสมอ   
ยังมีสาเหตุของทางเดินหายใจติดขัดเกิดจากต่อมทอมซิล (Tonsil)
หรือต่อมอดินอยด์ (Adenoid) โต ซึง่ พบได้มากในเด็กเล็ก หากมีการปิด
ขวางทางเดินหายใจอย่างมาก อาจต้องใช้การผ่าตัดต่อมนีอ้ อก เพือ่ ให้เกิด
การหายใจที่สะดวกขึ้น แต่หากเป็นไม่มาก ก็สามารถรอดูอาการ
ไปก่อนได้ เพราะตามธรรมชาติแล้ว ต่อมทัง้ สองนีจ้ ะค่อยๆ ลดขนาดลง
จนทำ�ให้การอุดขวางทางเดินหายใจนัน้ ลดลงเอง นอกจากนีย้ งั อาจเกิดจาก
แกนจมูกด้านในไม่ตรง หรือคดซึง่ อาจเกิดได้จากอุบตั เิ หตุทก่ ี ระแทกเข้า
จมูกโดยตรง ทำ�ให้ผนังกัน้ ช่องจมูกคด หรือ เกิดปัญหาต่อกระดูกใน
โพรงจมูก ทำ�ให้เกิดการอุดตัน หากเกิดปัญหามากๆ ก็ควรทำ�การผ่าตัด
แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร แพทย์หูคอจมูก จะสามารถให้
การรักษาได้อย่างดี

Adenoid

ในเด็กเล็กทีม่ ปี ระวัติ หูอกั เสบบ่อยๆ ก็อาจเกิดได้จากปัญหาขากรรไกรบน
ดังกล่าวข้างต้น การแก้ไขทีป่ ลายเหตุ ด้วยการรักษาหูอกั เสบอย่างเดียว แต่ไม่ได้
แก้ปญ
ั หากระดูกขากรรไกรบน ก็จะทำ�ให้เกิดปัญหาใหม่ได้ ทันตแพทย์จะรักษา
ปัญหาขากรรไกรบนและล่างผิดปกติน้ ี ด้วยเครือ่ งมือพลาสติกทีม่ แี กนไขขยาย
กระดูกขากรรไกรในแนวต่างๆ ทีม่ คี วามผิดปกติ ใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน
ในเด็กเล็กก็จะทำ�ให้อาการลดน้อยลงจนธรรมชาติสามารถเข้ามาช่วยจนหาย
เป็นปกติได้ ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�การผ่าตัดใดๆ เลย แต่หากปล่อยให้ปญ
ั หาดังกล่าว
เนิ่นนานไป จนโตเกินระยะเจริญเติบโต การแก้ไขก็ยากและอาจต้องผ่าตัด
จึงควรรักษาในช่วงอายุนอ้ ยๆ จะดีทส่ ี ดุ

Upper Schwartz Appliance

ปัญหาทางเดินหายใจนัน้ บางครัง้ ทันตแพทย์ตอ้ งเป็นคนแก้ปญ
ั หาให้นะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ
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