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คุณเคยไหม...? ที่ต ้องทนกลั้นหายใจ  
เกร็งใบหน้า เมื่อคู่สนทนาเอ่ยวาจาออก
มาพร้อม “กลิ่น”

ถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสหายท่ีซ้ีกัน ก็คง  
พอจะบอกกล่าวให้รูต้วักนัได้บ้าง แต่หาก...ไม่ใช่ 
ใครจะกล้าไปบอก ทางที่ดีป้องกันตัวไว้อย่า    
ให้เป็นผู้สร้างกลิ่นน่าจะดีที่สุดค่ะ

กลิ่นปากเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และ
ร้อยละ 75 เป็นผลมาจากสุขภาพในช่องปาก 
ซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องของฟันและเหงือก เช่น ฟัน
ผุทิ้งไว้ไม่ยอมไปอุด เป็นแผลร้อนใน หรือ
หินปูนอันเกิดจากคราบอาหารที่เกาะฟันและ
แปรงออกไม่หมด นอกจากนั้นก็อาจมาจาก
ล�าคอส่วนต้นระบบทางเดินหายใจ และระบบ
ทางเดินอาหาร รวมทั้งอาหารบางประเภท 
ยาปฏิชีวนะบางตัว เมื่อรับประทานติดต่อกัน
นานๆ อาจท�าให้มีกลิ่นของยาออกมาทาง   
ลมหายใจ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ ก็มีส่วนท�าให้เกิดกลิ่น

ตัวการส�าคัญที่ก ่อให้เกิดกลิ่นปาก คือ 
จุลินทรีย์ในช่องปากและคอนั่นเอง โดยเจ้า
จุลินทรีย์เหล่านี้จะไปแปรเปลี่ยนเซลล์ของ  
เย่ือบุอ ่อนในช่องปากและคอที่หมดสภาพ
แล้วนั้น ให้กลายเป็นสารประกอบก�ามะถันท่ี
มีกลิ่นเหม็น 

ในภาวะปกติ ช่องปากของเราก็จะมีเจ้า
เชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่ประมาณ 300 ชนิด         
แต่ปฏิกิริยาจากการแปรเปลี่ยนเซลล์จาก
จุลินทรีย์นั้น ไม่มากมายถึงข้ันท่ีจะก่อให้เกิด
กลิน่ปากหรอก แต่หากบวกเข้ากบัการขาดการ
ดแูลรกัษาสขุภาพของช่องปาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�าความสะอาดช่องปากที่ไม่ดีพอ การแปรง
ฟันไม่สะอาด การก�าจัดคราบอาหารออกไม่
หมด จนเกิดการหมักหมมของเศษอาหารตาม
ซอกฟันและเหงือก ซึ่งเป็นวัตถุดิบอย่างดีที่ท�า                              
ให้จุลินทรีย์เพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วทวีคูณ 
นั่นก็หมายความว่าจุลินทรีย์จะแปรเปลี่ยน
เซลล์ได้มากขึ้นเป็นทวีคูณด้วยเช่นกัน และ
กลิ่นก็จะมากขึ้น

การรกัษาช่องปากให้มสีขุวทิยาอนัด ีเป็นวธิทีีด่ี
ที่สุดในการป้องกันไม่ให้มีกลิ่นปาก

ข้อแรกที่ทันตแพทย์แนะน�า คือ ควร 
แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อตื่นนอน
เช้าและก่อนนอน แต่นอกจากการแปรงฟัน
แล้วกค็วรท�าความสะอาดซอกฟันให้ทัว่ถงึ โดย
ใช้เส้นไหมขดัฟัน อย่างน้อยวนัเว้นวนั เพือ่ขจดั
เศษอาหารชิ้นเล็กๆตามซอกฟัน

O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

ด้วยวิธีการง่ายๆก็สามารถช่วยให้ปาก
สะอาด ลมปากและลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็น 
แต่..ส�าคญัตรงทีว่่า ต้องปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ

ถ้าปฏิบัติทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ยังมีกลิ่น
ปากอยู ่อีก ก็แสดงว ่าต ้องตะลุยไปให ้ ถึง   
ตัวการส�าคัญที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก ซึ่งอาจจะ
มาจากโรคต่างๆที่มักเป็นโรคเก่ียวกับระบบ
ทางเดนิหายใจ ตัง้แต่จมกูลงไปจนถงึหลอดลม 
ถุงลม เช่น ไซนัส หวัดเรื้อรัง มะเร็งปอด การ
เป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือมีระบบย่อย
อาหารไม่ดี ก็เป็นต้นเหตุของกล่ินปากได้เช่น
กัน เพราะเมือ่มลีมดนัออกมาก็อาจมกีล่ินตาม
มาด้วย อย่างไรกด็กีค็วรต้องปรกึษาแพทย์และ
ทนัตแพทย์เพือ่แก้ปัญหากนัดกีว่า เพือ่สขุภาพ
ปากและฟันที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปค่ะ

ที่มา : http://www.samunpri.com

อีกสิ่งท่ีไม่ควรละเลยก็คือ การขูดล้ินหลัง
แปรงฟัน เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดบนลิ้น 
ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นคราบแบคทีเรีย
เกาะอยู ่ที่ลิ้น ฟัน หรือกระพุ ้งแก้มในภาย
หลัง ส�าหรับอุปกรณ์ขูดลิ้นนั้น มีการผลิตออก
มาจ�าหน่ายหลายรูปแบบเพื่อสะดวกในการ        
ใช้งาน การเลือกที่ขูดลิ้นควรเลือกใช้ชนิดที่มี
ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปท�าจากวัสดุที่ผ่านการ
รับรองแล้วว่าปลอดภัย การขูดลิ้นครั้งแรกๆ
ส�าหรบัคนทีค่อหอยตืน้ อาจมอีาการขย้อนบ้าง 
เมื่อท�าไปสักพักจนชิน ก็จะไม่เป็นไร แต่การ                                             
ใช้ที่ขูดลิ้นน้ีไม่แนะน�าให้ใช้กับเด็ก เพราะถือ
เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น เนื่องจากจุลินทรีย์คราบ
สกปรกบนลิ้นเด็กยังมีปริมาณไม่มากนัก

นอกจากน้ี น�้ายาบ้วนปากก็สามารถช่วย
ลดกลิ่นปากได้ชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งอาจใช้เกลือ
ป่นสักช้อนหรือครึ่งช้อนชาละลายน�้าอุ่น อม
บ้วนปากหลังอาหารก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควร
บ้วนปากทัง้หลงัอาหารและหลังแปรงฟันตอนเช้า

กลิ่นปาก
ใ ค ร อ ย า ก จ ะ มี ?
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

เป็น Liver Abscess ฝีในปอด
อาการไอเป็นชุดต่อเนื่องยาวนานใน 

เด็กๆ มักเกิดจากโรคไอกรน หรือ Pertussis 
หรือ Whooping Cough ในปัจจุบันจะมี Vac-
cine ป้องกัน เรียกว่า DPT หรือวัคซีนไอกรน 
คอตีบ บาดทะยัก ท�าให้โรคนี้ลดน้อยลงมาก

ส�าหรับอาการไอในคนเป็นไข้หวัดใหญ่ 
ตามปกติจะไอเพียง 2-3 วันก็จะหาย สาเหตุ
การไอเกิดจากการระคายคอ และการอักเสบ
ของคอจากเชื้อไวรัสหวัด ท�าให้ภายในล�าคอ
อักเสบ แพทย์เรียกว่า Pharyngitis ดังนั้น

อากาศเปลี่ยนขณะนี้ พวกเราหลายคน
ก็เริ่มป่วยเป็นไข้หวัดกันงอมแงม ท่าน    

ผู้อ่าน Life Entertainment ทีเ่คารพหลายท่านก็
น�า้มกูไหล ไอ กนัเป็นวรรคเป็นเวร หลายคนไอ
นาน เรือ้รงั เป็นอาทติย์กย็งัไม่หาย มเีพือ่นคน
หนึ่งเจ็บคอมากจนเสียงแหบ เสียงหายไปเลย

โรคไข้หวัดเกิดจากไวรัสที่เรียกว่า Influ-
enza Virus มีหลายสายพันธุ์ เช่น  H1N1, 
H1N2, H5N5 เป็นต้น และจากเมืองที่มันเกิด
ระบาดเป็นครั้งแรก เช่น Hong Kong Flue, 
Australian Flue

สาเหตุมี 3 ปัจจัย คือ
1. เชื้อไวรัสหวัดระบาดติดกันง่ายทาง

น�้ามูก น�้าลาย ไอ จาม เสื้อผ้า ของใช้ โทรศัพท์ 
ลูกบิดประตู

2. คนที่มีความเสี่ยง เช่น อดนอน เที่ยว
ดึก กินเหล้า ตากฝน โดนแอร์ และแดด สลับ
กัน ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอ เด็ก คนแก่ 
ที่สุขภาพทรุดโทรม

3. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่น อากาศ
เปลีย่นแปลง เดีย๋วร้อนเดีย๋วหนาว ฝนตก แดด
ออก โดนลม โดนแดด ร่างกายปรบัตวัไม่ทัน

อาการไข้หวัดจะมีอาการไข้น�าเป็นอย่าง
แรก เช่น ไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ไข้เป็น
บางเวลา บางคนไข้ซม ปวดหัว ตลอดวัน เมื่อ
เป็นไข้อาการแทรกซ้อนของไข้จะปวดหัว ปวด
เมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย เหงื่อออก ซึมหมด
แรง อยากนอนตลอดทั้งวัน

อาการที่มาด้วยกันคือหวัด ซ่ึงแปลเป็น 
ไทยว่า คัดจมูก น�้ามูกไหล จาม แน่นจมูก 
หายใจไม่ออก เพราะเกิดจากไวรัสไปท�าให้เยื่อ
บุจมูกอักเสบ รูจมูกตีบตัน คันจมูก ไอจาม ใน
รายที่มีน�้ามูกไหล จะน่าร�าคาญมาก เพราะว่า
น�า้มกูอาจจะไหลออกมานอกจมูก หรอืไหลย้อน
ลงไปในล�าคอ

ความจริงอาการทางจมูกน้ันจะคล้ายกับ
โรคจมูกอักเสบ หรือ Rhinitis คือไม่ได้เป็น    
ไข้ ไม่ไอ มีแต่อาการทางจมกูอย่างเดยีว สาเหตุ
มักเกิดจากโรคภูมิแพ้ เกสรละอองดอกไม้ 
ขนแมว สัตว์เลี้ยง จะมีอาการจามน�้ามูกไหล
และคันจมูก

การไอ

เรื่องของการไอเป็นอาการเจ็บป่วยที่
ส�าคัญมากของระบบทางเดินหายใจ มีต้ังแต่
ไอเล็กน้อย ไอน้อย ไปจนมากถึงขนาดไอ        
ค็อกไอแค็ก ไอด็อกไอแด็ก ตกกระได

การไอเป็นกลไลของร่างกายส�าคัญที่จะ
ขับเอาเสมหะออกมาจากทางเดินหายใจ เช่น 
เสมหะ น�้าลาย เสลด มีตั้งแต่ใสๆยืดๆ ไอ 
ออกง่ายไปจนถึงเสลดที่เหนียวข้น

การไอเป็นเลอืดเป็นอาการทีอ่นัตรายมาก
ที่สุด เพราะเสลดที่มีเลือดออกมาอาจจะเป็น 
TB หรือวัณโรค Tuberculosis เป็นโรคติดต่อ
อันตรายที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้

การไอเป็นหนอง เหลอืง เขยีว ขาว แสดง
ว่าปอดเป็นหนอง หรือปอดอักเสบ อาจจะ  
เป็น Pneumonia ปอดบวม ปอดอักเสบ หรือ

ไ ข้ ห วั ด
ไ อ
เ จ็ บ ค อ
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เวลาแพทย์ตรวจโรคหวัดก็จะให้คนไข้อ้าปาก 
แล้วใช้ไม้กดลิ้นส่องดูล�าคอก็จะเห็นคอหอย
อักเสบ บวม แดง

ที่เกี่ยวเนื่องกับล�าคออักเสบก็ยังเกิดจาก
อีกอวัยวะหนึ่งคือ ต่อมทอนซิล เวลาอักเสบ
จะเรียกว่า Tonsilitis ต่อมทอนซิลจะโต และ
บวมแดง หรือเป็นหนอง การอักเสบของต่อม
ทอนซิลอาจจะเกิดจากเชื้อทั้งสองอย่างคือ   
เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus นี่
คือค�าเตือนเสมอจากแพทย์ว่า ถ้าเป็นไข้หวัด 
เจ็บคอ ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ หรือ Antibiot-
ics เพราะว่าเป็นเชื้อไวรัส ไม่มียาฆ่าไวรัส 
แต่ถ้าเป็นไข้หวัดเจ็บคอ หมอตรวจด้วยไม้กด
ลิ้น ไฟฉาย พบต่อมทอนซิลโต อักเสบ เป็น
หนอง ต้องกนิยาหรอืฉดียาปฏชิวีนะแก้อกัเสบ 
อาการไอเป็นอาการทีท่รมานมาก หลายคนไอ
นานและเรื้อรัง บางคนอายุมาก ไอมากๆจน
ปัสสาวะไหลก็มี

อาการไอที่นาน เรื้อรัง ทรมานท่ีสุด 
คือ การไอจากถุงลมโป่งพอง หรือหลอดลม  
อกัเสบ จากโรคหอบหดื หรอืโรคภมูแิพ้ เพราะ
ว่านอกจากไอมาก มีเสมหะเยอะ เหนียว
ข้น เป็นหนอง อาการไอที่เกี่ยวกับปอดและ
หลอดลมจะมีอาการร้ายแรง คือหอบและ
เหนื่อย เนื่องจากเสมหะจะไปอุดตันทางเดิน
หายใจ และการแลกเปลี่ยน O2 และ CO2 จะ
ไม่สามารถท�าได้ ขาด O2 จะท�าให้หอบเหนื่อย

โรคถุงลมโป่งพอง พวกเราทุกคนทราบ
ดีแล้วว่า เกิดจากการสูบบุหร่ีไปท�าให้ถุงลม 
Alveoli ของเนื้อเยื่อปอดโป่งพองแล้วไม่หด
กลับคืน ท�าให้ CO2 คั่งค้างในปอด จึงท�าให้

หอบเหน่ือยไอ และมีเสมหะคั่งค้างในปอด  
และหลอดลม นับเป็นข่าวร้ายของนักสูบบุหรี่
ทุกคน ว่าท่านจะพบกับจุดจบด้วยโรคถุงลม
โป่งพอง หยุดสูบบุหรี่เสียแต่วันนี้ เอาเงินมา
ซื้อเครื่องเสียง NAD, NHT, PSB ดีกว่า

อาการไอเหน่ือยหอบที่ร้ายแรงที่สุดคือ 
โรคหอบหืด ซ่ึงเป็นโรคที่พบบ่อย เกิดจาก 
ภมิูแพ้ อากาศ ฝุน่ละออง เกสรดอกไม้ ขนแมว 
สุนัข ไรฝุ่น ตามบ้านและที่นอน สารก่อภูมิแพ้
เรียกว่า Allergens ไปกระตุ้นหลอดลม ท�าให้
กล้ามเนื้อเรียบ หลอดลมบีบรัดตัวมากผิด
ปกติ ท�าให้หายใจไม่ออก ถ้าแก้ไขไม่ทัน พ่น
ยา ฉดียา กนิยา ไม่ทนั อาจจะตายได้ โรคหอบ
หืดเป็นโรคเร้ือรัง เป็นแล้วไม่หายขาด เมื่อ
โดนกระทบกับสิ่งท่ีแพ้ จะหอบทันที อาการที่
เห็นชัดเป็นเอกลักษณ์คือ หายใจเข้าออกจะมี
เสียงดังวี๊ดๆๆๆ

ไซนัสอักเสบ

มีหลายท่านปรารภว่า เป็นหวัดเรื้อรังไม่
หาย ความหมายของค�าว่าหวัดคือ คัดจมูก 
น�า้มูกไหล ไอ จาม แน่นจมูก คันจมูก น�้ามูก
มาก แน่นจมูก หายใจไม่ออก

โรคไซนัสอักเสบ Sinustis คือโพรง   
อากาศในกระโหลกอักเสบ มี 5 แห่ง คือ 
โพรงจมูก โพรงแก้ม โพรงหัวคิ้ว โพรงใต้ตา 
และโพรงใต้สมอง การอักเสบโพรงอากาศมี
ตั้งแต่น้อยมาก อักเสบเฉยๆ ไปจนกระทั่งถึง
กลายเป็นน�้าหนองขังในโพรง อาการไซนัส
ซึ่งสามารถ X-Rays กระโหลกศีรษะด้านหน้า
ตรงและด้านข้างจะเห็นหนองในโพรงอากาศ

โรคโพรงอากาศอักเสบ Sinusitis เป็น
โรคที่พบบ่อยมาก สาเหตุเกิดจากการอักเสบ
ของจมูกนาน เรื้อรัง จนเชื้อโรคกลายเป็น
หนองไหลไปรวมกันในไซนัส หรือโพรงอากาศ
ในกระดูกด้านหน้าของกระโหลกศีรษะ หนอง
ไหลออกมาจากจมูก ลักษณะคล้ายน�้ามูก แต่
จะเหนียวข้น ขาว เหลือง หรือเขียว ส่วนมาก
จะมีกลิ่นเหม็น เหมือนกลิ่นหัวกุ้งเน่า

อาการอื่นของโรคไซนัสที่พิเศษมากคือ 
อาการปวดหัวรุนแรงและเรื้อรัง ปวดบริเวณ
จมูก หน้าผาก โหนกแก้ม 2 ข้าง ปวดระหว่าง
คิ้ว ปวดขมับ 2 ข้าง

การรักษาโรคไซนัสอักเสบต้องกินทั้งยา 
ลดน�้ามูก ยาแก้แพ้ และยาปฏิชีวนะแรงๆ 
นาน 2-3 อาทติย์ จนกว่าเชือ้จะหมด อาการจะ
หมดไป ในบางรายเหมอืนตวัผมเองต้องฉดียา
เข้าหลอดโลหิตด�าทุกวัน 2 สัปดาห์จึงจะหาย

เจ็บคอ

อาการเจ็บคอเป็นอาการทรมานมากของ 
ไข้หวัด เกิดจากคอหอยอักเสบ Pharyngitis 
เวลาส่องไฟจะเหน็คอหอยบวมแดง เมือ่ระคาย
คอมากๆจะไอ แสบคอ ทรมาน บางคนเจ็บ
คอ ไอ แล้วก็มีเสลดมาก บางคนเจ็บคอมาก
จนเสียงแหบ เพราะว่าการอักเสบลามลงไป
ถึงหลอดลมและกล่องเสียง อาการเจ็บคอจะ
มากับอาการคันคอ น่าร�าคาญมากเวลาคันคอ

บางคนสูบบุหรี่มากเจ็บคอ ใช้เสียงพูด 
มากเจ็บคอ กินอาการเผ็ดๆเจ็บคอ คนเจ็บคอ
มากบางคนจิบน�า้เยอะๆก็หาย บางคนชอบดืม่
น�้าส้ม น�้ามะนาว น�้าเย็น น�้าอุ่น ก็ดีขึ้น บาง
คนชอบอมยาอม อมลูกอมก็หายเจ็บคอ ที่
แน่ๆคือ คนที่ป่วยเป็นหวัด เจ็บคอ นั้นต้อง
นอนพักผ่อนมากๆและดื่มน�้าอุ่นมากๆ ถ้าจะ
หายเจ็บคอต้องหยุดใช้เสียงดังชั่วคราว

การเจ็บคอนั้นถ้าเป็นจากไวรัส ท�าให้คอ
อักเสบก็หายเองได้ แต่ถ้าเป็น Tonsils อักเสบ 
เป็นหนอง เป็นเชื้อแบคทีเรียต้องฉีดยา กิน 
ยา และรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ Antibiotics

สรุป

โรคไข้หวัด เจ็บคอ เป็นโรคที่พบประจ�า 
การฟิตท�าให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี การ
ป ้องกันที่ดีที่สุด คือ การออกก�าลังกาย        
พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารครบ 5 หมู่ และ
ไม่เครียด จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้ดี
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