
กลิน่ปาก 

 

กล่ินปากหรือปากมีกล่ิน คือ อาการท่ีพน่ลมออกจากปากแลว้มีกล่ินตามออกมาดว้ย ปกติในช่องปากของ
คนเราจะมีกล่ินปาก ซ่ึงจะมีกล่ินปากมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละคน และกล่ินปากก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่ง
ปัจจุบนัทนัด่วน ดงันั้นคนท่ีมีกล่ินปาก มกัจะไม่รู้ตวั และท าใหเ้สียบุคลิกเป็นท่ีน่ารังเกียจต่อผูใ้กลชิ้ด หาก
คนใดทราบวา่ตนเองมีกล่ินปากก็จะท าใหก้งัวล ขาดความมัน่ใจในการสนทนา สาเหตุของกล่ินปากอาจเกิด
ไดห้ลายสาเหตุ จ าแนกไดเ้ป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ  

สาเหตุภายในช่องปาก  

การมีฟันผุ ท าใหเ้ศษอาหารติดคา้งและสะสมอยูใ่นรูฟันท่ีผุ อาหารเหล่าน้ีจะบูดเน่าและท าใหเ้กิดกล่ินข้ึนได้ 
หรือผูท่ี้มีฟันผทุะลุโพรงประสาทฟัน มีหนองปลายรากฟัน ซ่ึงหนองก็คือซากและของเสียท่ีออกมาจากเช้ือ
แบคทีเรีย รวมทั้งอาหารท่ีเช้ือยอ่ยแลว้ ซ่ึงหนองพวกน้ีจะมีกล่ินมาก (แบคทีเรียกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดการยอ่ย
สลาย โดยไม่ตอ้งการอากาศ ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด แบคทีเรียเหล่าน้ี ท าใหเ้กิดการเน่า และเกิดสารระเหยของ
ซลัเฟอร์ คือ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์และเมท็ทิล เมอร์แคปแทน  มีคุณสมบติัท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ข้ึน แบคทีเรียท่ี
เป็นตน้เหตุน้ี จะมีอยูต่ามปกติในช่องปาก ดงันั้น ในบริเวณใด ท่ีมีเศษอาหารตกคา้ง แบคทีเรียก็ท าใหเ้กิด
การบูดเน่า และเกิดกล่ินเหมน็ข้ึนได)้ 

โรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัต์ มีการอกัเสบของเหงือก เน่ืองจากมีหินปูนและแผน่คราบแบคทีเรีย ซ่ึงท า
ใหมี้การสะสมของเศษอาหาร มีการท าลายของอวยัวะรอบรากฟัน เหงือกอา้ออกจากตวัฟัน เศษอาหารเขา้
ไปสะสมไดง่้ายข้ึน และแปรงออกไดไ้ม่หมด นานๆ เขา้ก็จะส่งกล่ินออกมาได้ บางคนพบวา่เหงือกเป็น
หนองจากโรคปริทนัต ์หรือมีฟันโยก 

แผลในช่องปาก ก็ท าใหเ้กิดกล่ินได ้เช่น แผลซิฟิลิส แผลของเน้ืองอกต่างๆ ในช่องปากจะส่งกล่ินรุนแรงมาก 
เพราะแผลเน้ืองอกน้ีจะมีหนองและของเสียต่างๆมาสะสมเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีกล่ินปากอาจเกิดข้ึนได้
ภายหลงัการถอนฟัน หรือผา่ตดัในช่องปาก เน่ืองจากขณะมีแผลในปาก ผูป่้วยมกัจะใชฟั้นบดเค้ียวอาหาร
อยา่งปกติไดไ้ม่ถนดั การรับประทานอาหารอ่อน ท าใหมี้อาหารติดฟันไดง่้ายและมากข้ึน แผลท่ีมีเลือดไหล
ซึม จะเป็นอาหารอยา่งดีของเช้ือโรค เกิดการเพิ่มจ านวนของเช้ือโรคในช่องปากมากข้ึน  ท าใหเ้กิดการบูดเน่า
ของอาหารและเลือดส่งผลใหมี้กล่ินเหมน็ได้  

ผู้ทีใ่ส่ฟันปลอม หรือใส่เคร่ืองมือต่างๆ ในปาก เช่น เคร่ืองมือจดัฟัน เคร่ืองมือกนัฟันลม้เก หรือเฝือกสบฟัน 
เป็นตน้ เคร่ืองมือเหล่าน้ี ถา้รักษาความสะอาดไม่ดีจะท าใหก้ล่ินได ้โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีท าดว้ยอะคริริก  



หรือมีส่วนของอะคริริก (คลา้ยพลาสติก) อยูด่ว้ย เน้ืออะคริริกจะมีรูพรุน  จะดูดซึมของเหลวต่างๆ ไดบ้า้ง ถา้
ลา้งไม่สะอาด อาหารก็จะบูดเน่าติดอยูก่บัเคร่ืองมือ ท าใหมี้กล่ินเหมน็ได้ 

ลิน้ เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุของกล่ินปากได้ การท่ีล้ินเป็นฝ้าเน่ืองจากมีการสะสมของเศษอาหารและ
แบคทีเรีย บนผวิของล้ินดา้นบน ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นแท่งเล็กๆ เตม็ไปหมด พบวา่โคนล้ินมกัจะเป็นบริเวณท่ี
ก่อใหเ้กิดกล่ิน 

ภายหลงัตื่นนอนใหม่ๆ กล่ินปากจะแรง เพราะในขณะท่ีนอนหลบัน ้าลายจะถูกขบัออกมานอ้ย ท าใหน้ ้าลายมี
การหมุนเวยีนนอ้ย เศษอาหารท่ีตกคา้งสะสมอยูจึ่งมีการบูด เกิดเป็นกล่ินปากค่อนขา้งแรง 

 
สาเหตุนอกช่องปาก  

 

ต าแหน่งต่างๆของโพรงอากาศรอบๆใบหนา้เปรียบเทียบระหวา่งขา้งท่ีปกติและขา้งท่ีอกัเสบมีการติดเช้ือมี
หนองหรือของเหลวอยูภ่ายใน 

โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซ่ึงเร่ิมแต่จมูก คอ จนถึงหลอดลม ผูท่ี้เป็นโรคเก่ียวกบัระบบลมหายใจและ
ลมท่ีออกจากปากจะมีกล่ินเหมน็ได ้เช่นโรคโพรงจมูกอกัเสบหรือท่ีเรียกวา่ ไซนสัอกัเสบ เกิดจากการมี
ของเหลว หรือหนองอยูใ่นโพรงอากาศของกระดูกใบหนา้ ซ่ึงมีหลายโพรง การอกัเสบจนมีหนองน้ีจะท าให้
มีกล่ินออกมา กล่ินน้ีจะออกมาทางจมูกและขณะหายใจ และทางปากขณะพดู ผูท่ี้เป็นหวดัเร้ือรังนานๆ จะท า
ใหโ้พรงจมูกอกัเสบได ้

โรคทอนซิลอกัเสบ ผูท่ี้เจบ็คอขณะท่ีมีการอกัเสบในล าคอหรือต่อมทอนซิลอกัเสบเร้ือรังก็จะมีกล่ินปากได้ 
และจะหายไปไดเ้ม่ือคออกัเสบ ผูท่ี้คอแหง้ ปากแหง้มากๆ ก็ท าใหมี้กล่ินปากได้ 



ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง คือ ปอด ผูท่ี้เป็นโรคปอดเร้ือรัง  วณัโรคปอดหรือมะเร็งท่ีปอด จะมีกล่ิน
ออกมากบัลมหายใจและออกจากปากได ้ผูท่ี้สูบบุหร่ีนานๆ ก็ท าใหล้มหายใจและลมปากมีกล่ินได ้ 

ระบบย่อยอาหารเร่ิมตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้  ผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะอาหาร มีแผลใน
กระเพาะอาหาร หรือมีหนองอาจมีกล่ินออกมาขณะพดูหรือเรอได ้ผูท่ี้ระบบยอ่ยอาหารไม่ดี  ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ 
อาหารไม่ยอ่ยเป็นประจ า เม่ือมีลมออกจากกระเพาะก็จะมีกล่ินตามออกมาดว้ย ซ่ึงจะมีกล่ินเหมือนอาหารบูด  

ระบบขับถ่าย ผูท่ี้ระบบขบัถ่ายไม่ดี ทอ้งผกูบ่อยๆ เม่ือมีลมดนัข้ึน หรือเรอออกก็จะท าใหมี้กล่ินไดเ้ช่นกนั 

อาหารทีท่ าให้เกดิกลิน่ เช่นหวัหอม กระเทียม เคร่ืองเทศ สะตอ การรับประทานอาหารพวกน้ีจะท าใหมี้กล่ิน
ปากได ้แต่เม่ือถูกยอ่ย ดูดซึม และขบัถ่ายออกหมดกล่ินก็จะหายไป แต่ถา้รับประทานอยา่งต่อเน่ือง ก็จะท า
ใหมี้กล่ินปากอยา่งต่อเน่ืองไดด้ว้ย เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุ์กชนิด เช่น  เหลา้ เบียร์ ก็ท  าใหมี้กล่ินปาก ยา
บางชนิดก็เช่นกนัอาจเกิดกล่ินได ้เช่นยา disufiram ท่ีใชรั้กษาผูป่้วยพิษสุราเร้ือรัง จะท าใหมี้กล่ิน aldehyde 
ออกมา ยาท่ีใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคจิตบางตวัก็ท าใหมี้กล่ินได ้

สาเหตุของโรคทางจิต ในบางรายท่ีขาดความมัน่ใจในตวัเอง มกัมีความวติกกงัวลสูงและมกัคิดวา่ตวัเองมี
กล่ินปาก หรือในผูป่้วยท่ีมีอาการซึมเศร้า ก็จะไม่สนใจดูแลสุขภาพของตน ละเลยการท าความสะอาด
เบ้ืองตน้ไป 

จะรู้ได้อย่างไรว่า.....ปากมีกลิน่ ?? 

คนส่วนใหญ่ มกัไม่รู้ตวัวา่มีกล่ินปาก หรือไม่ วธีิการทดสอบง่ายๆ โดยทัว่ไป มกัจะใชว้ธีิ การเอามือปิดปาก 
และจมูก เป่าลมแรงๆ ออกจากปาก และดม ซ่ึงบางคนก็สามารถบอกไดว้า่ มีกล่ินปากหรือไม่ หรือจะใชว้ธีิ
เลียท่ีขอ้มือ และดมดู ในบางคนอาจจะใชน้ิ้วถูท่ีบริเวณเหงือก แลว้น ามาดมกล่ินวา่ เหมน็หรือไม่  และอีกวธีิ
คือ ขอร้องใหค้นใกลชิ้ดช่วยบอกก็ได ้ 

การแก้ไขและการก าจัดกลิน่ปากอย่างได้ผล  

 รักษาโรคฟันผหุรือโรคเหงือกอกัเสบใหห้ายเป็นปกติก่อน  โดยในขั้นตอนน้ีจ าเป็นตอ้งใหท้นัตแทย์
เป็นผูดู้แลรักษา  

 ตวัเราเองตอ้งเร่ิมเอาใจใส่อยา่งจริงจงักบัการท าความสะอาดในช่องปาก ซ่ึงไดแ้ก่  การแปรงฟัน
อยา่งถูกวธีิ โดยแปรงฟันใหส้ะอาดทุกซอกทุกซ่ีฟัน ควรใชย้าสีฟันผสมฟูลออไรดด์ว้ยเพื่อช่วย
เสริมความแขง็แรงกบัตวัฟัน  

 ล้ินก็ควรแปรงใหส้ะอาดและแปรงใหถึ้งโคน  



 การใชไ้หมขดัฟันจะเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกใชแ้ละท าเป็นประจ า  เพราะบริเวณซอกฟันท่ีชิด
ติดกนัแน่น มกัเป็นบริเวณท่ีถูกละเลยในการท าความสะอาดขนแปรงสีฟันจะไม่สามารถเขา้ไป
ก าจดัคราบจุลินทรียท่ี์สะสมอยูบ่ริเวณน้ีได้ เม่ือเกิดมีการหมกัหมมนานเขา้จะเกิดกล่ินปากได้ ท าให้
การแปรงฟันอยา่งเดียวไม่สามารถก าจดักล่ินปากใหห้มดไปได้  

 เน่ืองจากสาเหตุของความผดิปกติของระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ  จ าเป็นตอ้งรับ
การรักษาทางร่างกาย และดูแลใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ ไม่ควรมองขา้มอาการ
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนแมจ้ะรู้สึกวา่เป็นอาการเพียงเล็กนอ้ยเม่ือร่างกายไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้ง
เรียบร้อยแลว้ ก็เป็นอนัวา่ตดัปัญหาเร่ืองกล่ินปากท่ีเกิดจากสุขภาพร่างกายออกไปได้  

 
ใช้น า้ยาบ้วนปากดับกลิน่ได้หรือไม่?? 

การแกปั้ญหามีกล่ินปาก ดว้ยการใชน้ ้ายาบว้นปาก หรือสเปรย ์หรือลูกอมรสมินท์ เป็นการแกไ้ขท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ไดแ้กไ้ขท่ีสาเหตุ และเป็นการส้ินเปลืองอยา่งมากดว้ย เพราะโดยทัว่ไป น ้ายาบว้นปากจะมีส่วนผสมหลกั 
คือ สารแต่งรส แอลกอฮอล์ และสารต่อตา้นเช้ือจุลินทรีย ์และมีหลายชนิดท่ีมีส่วนผสมของ 0.2% คลอเฮก็ซิ
ดีน ท่ีช่วยในการลดจ านวนเช้ือโรคไดช้ัว่คราวและช่วยลดกล่ินได้ แต่การใชน้ ้ายาบว้นปากผสมคลอเฮก็ซิดีน
ในระยะยาว จะมีผลเสีย ท าใหเ้กิดคราบสีท่ีฟัน น ้ายาบว้นปากจะช่วยลดกล่ินปากไดช้ัว่คราวเท่านั้น เพราะ
ไม่ไดก้  าจดัสาเหตุท่ีแทจ้ริงออกไป ท าใหอ้าการของโรคถูกปิดบงั จนอาจเกิดอาการรุนแรงไดโ้ดยไม่รู้ตวั 
และในบางคร้ัง กล่ินของน ้ายาบว้นปาก อาจผสมกบักล่ินปาก ท าใหเ้กิดกล่ินท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอี้กดว้ย 
เพราะฉะนั้น วธีิท่ีดีท่ีสุดของการรักษากล่ินปากก็คือ การคน้หาและก าจดัโรคท่ีเกิดข้ึน และการแปรงฟันท่ี
สะอาด อยา่งสม ่าเสมอนัน่เอง 

 
 
กลเม็ดพชิิตกลิน่ปาก 

 อยา่ปล่อยใหป้ากแหง้ เพราะเม่ือปากแหง้ความเขม้ขน้ของแบคทีเรียในปากจะเพิ่มมาก  ท าใหเ้กิด
กล่ินปากไดง่้าย  

 ด่ืมน ้ามาก ๆ ช่วยลา้งแบคทีเรียออกจากน ้าลาย  
 แปรงฟันทุกคร้ังหลงัอาหาร และอยา่งลืมแปรงดา้นบนของล้ิน อนัเป็นท่ีเกิดของแบคทีเรียดว้ย  
 ใชไ้หมขดัฟันวนัละ 2-3 คร้ัง  
 ถา้ไม่สะดวกจะแปรงฟัน ใหบ้ว้นปากดว้ยน ้าเปล่าหรือน ้ายาบว้นปาก  
 เค้ียวหมากฝร่ังชนิดท่ีไม่มีน ้าตาล  



 เค้ียวใบผกัชีฝร่ังหรือกานพลูหลงัม้ืออาหาร  
 งดอาหารกล่ินแรง เช่น กระเทียม หอมใหญ่ พริกไทย และเนยแขง็  
 หลีกเล่ียงการด่ืมกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ท่ีท าใหเ้กิดกล่ินปาก  
 กินอาหารใหค้รบหมู่ แมว้า่คุณจะก าลงัลดความอว้นอยูก่็ตาม  
 เลิกสูบบุหร่ี  
 ตรวจสุขภาพฟันสม ่าเสมอ  

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


