ลมหายใจหอม สดชืน่ .....

สร้างได้

รศ. ทพ. เฉลิมพล ลีไ้ วโรจน์

เมือ่ พูดถึง กลิน่ ปาก หลายคนคงจะคิดถึงกลิน่ ปากทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ แต่จริงๆ แล้วกลิน่ ปากทีห่ อมสดชืน่ ทุกคนก็สามารถมีได้เช่นเดียวกัน หรือทีเ่ รียกกัน
ติดปากว่า “ลมหายใจหอม สดชื่น” เพราะการมีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ขาดความมั่นใจในการเจรจาพูดคุย การเจรจาติดต่องานสำคัญๆ
อาจล้มเหลวได้ ถ้าคูเ่ จรจามีกลิน่ ปากทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ หรือในบางครัง้ อาจส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวติ และหน้าทีก่ ารงานกันไปเลย ดังนัน้ การมี
ลมหายใจหอม สดชื่น จึงเป็นที่ต้องการของทุกๆ คน ซึ่งหลายๆ คนอาจสงสัยว่าแล้วลมหายใจหอม สดชื่นนี่ สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ไหม ฉบับนี้
หมอจะมาเผยเคล็ดลับสร้างลมหายใจหอมสดชืน่ ให้กบั คุณผูอ้ า่ นทุกคนได้รบั รูก้ นั ครับ
กลิน่ ปากทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หรือ Halitosis เกิดได้จากหลายสาเหตุ เมือ่ แก้ทสี่ าเหตุ
ได้กลิน่ ปากก็หายได้ คนญีป่ นุ่ มีคลินกิ กำจัดกลิน่ ปาก ภายในร้านก็จะมีเครือ่ งตรวจกลิน่ ปาก
ซึ่งคนไข้ ก็พูด พูด พูด ลงในเครื่องตรวจ เครื่องก็จะสรุปออกมาได้ว่า เกิดมาจาก
สาเหตุใด ในเมืองไทย เราคงต้องพึง่ จมูกเราเอง (หรือคนใกล้ตวั ) แต่คงบอกได้แค่วา่
มีกลิน่ หรือไม่มกี ลิน่ เท่านัน้ หมอจะขอสรุปสาเหตุตา่ งๆ ให้ฟงั ดังนี้
ขาดน้ำ การทานน้ำน้อย จะทำให้ปากมีกลิ่นได้ แม้ว่ากลิ่นจะไม่แรงก็ตาม เพราะ
น้ำลายก็จะน้อย ช่วยชะล้างเชื้อโรคผลิตกลิ่นในปากได้น้อย กลิ่นปากจึงเกิดขึ้น แก้ง่ายๆ
คือจิบน้ำบ่อยๆ หากกลัวว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อย ก็จิบนน้ำน้อยๆ หรืออมน้ำไว้แล้วบ้วนน้ำ
คนที่ฟื้นจากไข้ หรือเสียเลือดมาก (เช่นมีประจำเดือน บริจาคเลือด) ก็อาจเกิดสภาวะ
ขาดนน้ำได้เช่นกัน ควรทานนน้ำให้บอ่ ยขึน้
พูดมาก เข้าตำราคำกล่าวของคนโบราณว่า พูดมากนน้ำลายบูด จริงจริงแล้ว 

การพูดมากทำให้นำ้ ลายแห้งและน้อยลง เกิดภาวะขาดน้ำชัว่ คราวนัน่ เอง นักพูดทัง้ หลายจึง
ควรจิบนน้ำเป็นระยะๆ เวลาพูดเช่นกัน 
อาหาร ทอด ผัด เค็ม ทำให้รา่ งกายขาดน้ำ น้ำลายจึงน้อยลง แก้ไขโดยการทานน้ำ
ให้บอ่ ยขึน้ เช่นกัน
อาหาร เช่น สะตอ กระเทียม หัวหอม ทุเรียน เครือ่ งเทศ และอืน่ ๆ  อาหารหมัก ดอง
เช่นปลาร้า ปลาเค็ม อาหารเหล่านี้ จะส่งกลิ่นมาจากกระเพาะเราเลยทีเดียว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ เราเลอออกมา กลิน่ จะออกมาเต็มๆ การแก้ไขคือ งดอาหารเหล่านี้ เมือ่ ต้อง
เข้าพบปะผูค้ นในงานทีส่ ำคัญๆ หรือแก้ไขโดยการชวนกันกินให้ครบคน กลิน่ จะได้เหมือนกัน
ทัง้ หมด ไม่แปลกแยกดี ยังมีอาหารทีจ่ ดั ว่าให้กลิน่ หอม เมือ่ ทานแล้ว ก็ชว่ ยกลบกลิน่ เหม็น
จากอาหารได้ เช่น สาระแหน่หรือมินต์ มะนาว มะกรูด ส้ม ฝรัง่ หากเราทานผลไม้เหล่านีต้ าม
อาหารก็จะช่วยลดปัญหากลิน่ ปากจากอาหารได้
บุหรี่ เหล้า กาแฟ ทัง้ สามอย่างให้ผลเสียมากน้อยตามลำดับ บุหรีจ่ ดั ว่าแย่สดุ ทำให้
เกิดผลระยะยาว ฟันจะเสีย เหงือกจะอักเสบ มีหนิ ปูน ไม่ใช่แค่กลิน่ บุหรีเ่ ท่านัน้ กลิน่ ปาก
จากโรคเหงือกและฟันจะทำให้เกิดผลเสียอย่างถาวร ส่วนเหล้านัน้ มีผลให้ขาดน้ำ ผลข้างเคียง
คืออาจนอนหลับและลืมแปรงฟัน เลยเกิดโรคฟันและเหงือก กลิ่นปากจึงเกิดขึ้นได้ ส่วน
กาแฟมีผลให้นำ้ ลายน้อย เลยเกิดกลิน่ ปากได้ แต่เป็นผลระยะสัน้ และหากกลิน่ น้ำตามมากๆ
ก็ทำให้ไม่มีปัญหาขาดน้ำได้ (เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อกินเหล้าและกาแฟ เรามักจะต้องเข้า
ห้องน้ำบ่อยๆ นัน่ เลยทำให้เกิดการขาดน้ำนัน่ เอง)
โรคบางชนิดเช่น หวัด ไซนัสหรือโพรงจมูกอักเสบ เจ็บคอ แผลในคอ ต่อมทอมซิล
อักเสบ ทำให้เกิดกลิ่นปากได้อย่างแรง การแก้ไขคือให้ทานน้ำอุ่นมากๆ และรักษาโรคให้
หายขาด ก็จะไม่เกิดกลิ่นปาก กลิ่นปากจากโรคต่างๆเหล่านี้ จะมีกลิ่นพิเศษ ไม่เหมือน
กลิน่ ปากทัว่ ไป หากคนคุน้ เคยกลิน่ ก็จะจดจำกลิน่ ได้ เครือ่ งตรวจกลิน่ ปาก ก็ใช้วธิ ตี รวจสาร
พื้นฐานในกลิ่นที่แตกต่างนี้นเช่นกัน จึงแจ้งบอกเราได้ถึงสาเหตุของโรคได้ นอกจากนี  
้
โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคตับ ไต ก็ทำให้เกิดกลิน่ ปากด้วยเช่นกัน เมือ่
เป็นโรคต่างๆ เหล่านี้ ซึง่ จัดว่าเป็นการป่วยหนัก กลิน่ ปากจึงหายได้ยาก แพทย์จะต้องช่วย
เหลือจนหายป่วย กลิน่ ปากก็จะหายได้
โรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ครอบฟันหรือวัสดุอุดฟันรั่ว ฟันปลอมถอดได้ที่หลวม
จึงเก็บกักอาหารได้ ทำให้เกิดกลิน่ ปาก จากสถิตทิ มี่ กี ารรายงานนัน้ พบว่า โรคจากเหงือก
และฟัน เป็นสาเหตุสว่ นใหญ่เลยทีท่ ำให้เกิดกลิน่ ปาก คนทีม่ กี ลิน่ ปากตลอดเวลา รักษาไม่หาย

จึงควรไปพบทันตแพทย์ ยิ่งถ้ารู้สึกว่าฟันซี่ใดส่งกลิ่นในปากเป็นพิเศษ (เจ้าตัวจะรู้เอง) 

นัน่ ก็เป็น สิง่ บอกเหตุสำคัญทีค่ วรจะไปพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์จงึ มีบทบาทสำคัญมากใน
การแก้ไขกลิ่นปากได้ หากมีครอบฟัน อุดฟันในปากเยอะ ควรตรวจเช็คกับทันตแพทย์ 

ว่าวัสดุเหล่านัน้ ไม่รวั่ ซึม
สรุปการป้องกันการเกิดกลิ่นปากเหม็น ได้แก่ ดื่มน้ำเยอะๆ หรือเลี่ยงอาหารทอด
อาหารเค็ม และผัดๆ เลี่ยงอาหารมีกลิ่น เลี่ยงการสูบบุหรี่ เหล้า กาแฟ พบแพทย์ 

เพือ่ ตรวจโรคทีอ่ าจเกีย่ วกับการเกิดกลิน่ ปาก และตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ ควร
แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ควรหลีกเลี่ยงนน้ำยาบ้วนปากที่ผสม
แอลกอฮอล์ เพราะอาจเกิดการแพ้มผี ลเสียต่อสมดุลของเชือ้ โรคในช่องปากได้
เคล็ดลับการสร้างลมหายใจหอม อย่างฉับพลัน
ในช่วงมีกลิน่ ปาก (ในขณะทีส่ าเหตุตา่ งๆ ดังกล่าว ยังรักษาไม่หายขาด) แต่ตอ้ ง
ติดต่อเรือ่ งสำคัญ หรือพบปะผูค้ น เราสามารถหาตัวช่วยได้อย่างรวดเร็วดังนี้
แปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี มนทอล สาระแหน่ หรือมินต์ ซึง่ ส่วนใหญ่กม็ ี
กันเกือบทุกผลิตภัณฑ์ และควรแปรงลิน้ ด้วย เพราะลิน้ เป็นทีเ่ ก็บกักเศษอาหารได้อย่างดี
อมลูกอมดับกลิน่ แต่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ทรี่ ะบุวา่ Sugar free ทีไ่ ม่กอ่ ให้ฟนั ผุ และ
โรคอ้วน  เช่น Botan Mint-Ball, Fisherman’s Friend, Stepsils, wrigley’s Doublemint,
มายบาซิน คลอเร็ท เป็นต้น
เคีย้ วหมากฝรัง่ ชนิด Sugar free โดยเคีย้ วหมากฝรัง่ ไม่เกินห้านาทีแล้วบ้วนหมาก
ฝรัง่ ทิง้ การเคีย้ วหมากฝรัง่ นานๆ ทำให้เป็นโรคข้อต่อขากรรไกรได้ (จะมีอาการเจ็บบริเวณ
หน้าหู และอ้าปากไม่ขนึ้ )
ใช้สเปรย์ดบั กลิน่ ปากต่างๆ หรือใช้นำ้ ยาบ้วนปาก (เน้นสูตรทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์)
ลมหายใจหอม สดชื่น..... สร้างได้ โดยการกำจัดสาเหตุ และป้องกันการเกิด
หากต้องการให้มนั่ ใจมากยิง่ ขึน้ ก็ใช้ตวั ช่วยข้างต้น ตัง้ แต่การแปรงฟัน อมลูกอม เคีย้ วหมากฝรัง่
เป็นต้น ปากหอมก็มนั่ ใจ บุคคลิกดีขนึ้ น่าพูดคุย น่าเข้าใกล้ ...... ขอให้โชคดีครับ
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