กลิน่ ปาก

กลิ่นปากหรื อปากมีกลิ่น คือ อาการที่พน่ ลมออกจากปากแล้วมีกลิ่นตามออกมาด้วย ปกติในช่องปากของ
คนเราจะมีกลิ่นปาก ซึ่ งจะมีกลิ่นปากมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละคน และกลิ่นปากก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
ปั จจุบนั ทันด่วน ดังนั้นคนที่มีกลิ่นปาก มักจะไม่รู้ตวั และทาให้เสี ยบุคลิกเป็ นที่น่ารังเกียจต่อผูใ้ กล้ชิด หาก
คนใดทราบว่าตนเองมีกลิ่นปากก็จะทาให้กงั วล ขาดความมัน่ ใจในการสนทนา สาเหตุของกลิ่นปากอาจเกิด
ได้หลายสาเหตุ จาแนกได้เป็ น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
สาเหตุภายในช่ องปาก
การมีฟันผุ ทาให้เศษอาหารติดค้างและสะสมอยูใ่ นรู ฟันที่ผุ อาหารเหล่านี้จะบูดเน่าและทาให้เกิดกลิ่นขึ้นได้
หรื อผูท้ ี่มีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน มีหนองปลายรากฟัน ซึ่ งหนองก็คือซากและของเสี ยที่ออกมาจากเชื้อ
แบคทีเรี ย รวมทั้งอาหารที่เชื้อย่อยแล้ว ซึ่ งหนองพวกนี้จะมีกลิ่นมาก (แบคทีเรี ยกลุ่มที่ทาให้เกิดการย่อย
สลาย โดยไม่ตอ้ งการอากาศ ซึ่ งมีอยูห่ ลายชนิด แบคทีเรี ยเหล่านี้ ทาให้เกิดการเน่า และเกิดสารระเหยของ
ซัลเฟอร์ คือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเม็ททิล เมอร์แคปแทน มีคุณสมบัติทาให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น แบคทีเรี ยที่
เป็ นต้นเหตุน้ ี จะมีอยูต่ ามปกติในช่องปาก ดังนั้น ในบริ เวณใด ที่มีเศษอาหารตกค้าง แบคทีเรี ยก็ทาให้เกิด
การบูดเน่า และเกิดกลิ่นเหม็นขึ้นได้)
โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์ มีการอักเสบของเหงือก เนื่องจากมีหินปูนและแผ่นคราบแบคทีเรี ย ซึ่ งทา
ให้มีการสะสมของเศษอาหาร มีการทาลายของอวัยวะรอบรากฟัน เหงือกอ้าออกจากตัวฟัน เศษอาหารเข้า
ไปสะสมได้ง่ายขึ้น และแปรงออกได้ไม่หมด นานๆ เข้าก็จะส่ งกลิ่นออกมาได้ บางคนพบว่าเหงือกเป็ น
หนองจากโรคปริ ทนั ต์ หรื อมีฟันโยก
แผลในช่ องปาก ก็ทาให้เกิดกลิ่นได้ เช่น แผลซิ ฟิลิส แผลของเนื้องอกต่างๆ ในช่องปากจะส่ งกลิ่นรุ นแรงมาก
เพราะแผลเนื้องอกนี้จะมีหนองและของเสี ยต่างๆมาสะสมเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้กลิ่นปากอาจเกิดขึ้นได้
ภายหลังการถอนฟัน หรื อผ่าตัดในช่องปาก เนื่องจากขณะมีแผลในปาก ผูป้ ่ วยมักจะใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร
อย่างปกติได้ไม่ถนัด การรับประทานอาหารอ่อน ทาให้มีอาหารติดฟันได้ง่ายและมากขึ้น แผลที่มีเลือดไหล
ซึม จะเป็ นอาหารอย่างดีของเชื้อโรค เกิดการเพิ่มจานวนของเชื้อโรคในช่องปากมากขึ้น ทาให้เกิดการบูดเน่า
ของอาหารและเลือดส่ งผลให้มีกลิ่นเหม็นได้
ผู้ทใี่ ส่ ฟันปลอม หรือใส่ เครื่องมือต่ างๆ ในปาก เช่น เครื่ องมือจัดฟัน เครื่ องมือกันฟันล้มเก หรื อเฝื อกสบฟัน
เป็ นต้น เครื่ องมือเหล่านี้ ถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีจะทาให้กลิ่นได้ โดยเฉพาะเครื่ องมือที่ทาด้วยอะคริ ริก

หรื อมีส่วนของอะคริ ริก (คล้ายพลาสติก) อยูด่ ว้ ย เนื้ออะคริ ริกจะมีรูพรุ น จะดูดซึ มของเหลวต่างๆ ได้บา้ ง ถ้า
ล้างไม่สะอาด อาหารก็จะบูดเน่าติดอยูก่ บั เครื่ องมือ ทาให้มีกลิ่นเหม็นได้
ลิน้ เป็ นส่ วนหนึ่งที่เป็ นสาเหตุของกลิ่นปากได้ การที่ลิ้นเป็ นฝ้ าเนื่องจากมีการสะสมของเศษอาหารและ
แบคทีเรี ย บนผิวของลิ้นด้านบน ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นแท่งเล็กๆ เต็มไปหมด พบว่าโคนลิ้นมักจะเป็ นบริ เวณที่
ก่อให้เกิดกลิ่น
ภายหลังตื่นนอนใหม่ ๆ กลิ่นปากจะแรง เพราะในขณะที่นอนหลับน้ าลายจะถูกขับออกมาน้อย ทาให้น้ าลายมี
การหมุนเวียนน้อย เศษอาหารที่ตกค้างสะสมอยูจ่ ึงมีการบูด เกิดเป็ นกลิ่นปากค่อนข้างแรง
สาเหตุนอกช่ องปาก

ตาแหน่งต่างๆของโพรงอากาศรอบๆใบหน้าเปรี ยบเทียบระหว่างข้างที่ปกติและข้างที่อกั เสบมีการติดเชื้อมี
หนองหรื อของเหลวอยูภ่ ายใน
โรคระบบทางเดินหายใจส่ วนบน ซึ่ งเริ่ มแต่จมูก คอ จนถึงหลอดลม ผูท้ ี่เป็ นโรคเกี่ยวกับระบบลมหายใจและ
ลมที่ออกจากปากจะมีกลิ่นเหม็นได้ เช่นโรคโพรงจมูกอักเสบหรื อที่เรี ยกว่า ไซนัสอักเสบ เกิดจากการมี
ของเหลว หรื อหนองอยูใ่ นโพรงอากาศของกระดูกใบหน้า ซึ่ งมีหลายโพรง การอักเสบจนมีหนองนี้จะทาให้
มีกลิ่นออกมา กลิ่นนี้จะออกมาทางจมูกและขณะหายใจ และทางปากขณะพูด ผูท้ ี่เป็ นหวัดเรื้ อรังนานๆ จะทา
ให้โพรงจมูกอักเสบได้
โรคทอนซิลอักเสบ ผูท้ ี่เจ็บคอขณะที่มีการอักเสบในลาคอหรื อต่อมทอนซิ ลอักเสบเรื้ อรังก็จะมีกลิ่นปากได้
และจะหายไปได้เมื่อคออักเสบ ผูท้ ี่คอแห้ง ปากแห้งมากๆ ก็ทาให้มีกลิ่นปากได้

ระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง คือ ปอด ผูท้ ี่เป็ นโรคปอดเรื้ อรัง วัณโรคปอดหรื อมะเร็ งที่ปอด จะมีกลิ่น
ออกมากับลมหายใจและออกจากปากได้ ผูท้ ี่สูบบุหรี่ นานๆ ก็ทาให้ลมหายใจและลมปากมีกลิ่นได้
ระบบย่อยอาหารเริ่มตั้งแต่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้ ผูท้ ี่เป็ นโรคกระเพาะอาหาร มีแผลใน
กระเพาะอาหาร หรื อมีหนองอาจมีกลิ่นออกมาขณะพูดหรื อเรอได้ ผูท้ ี่ระบบย่อยอาหารไม่ดี ท้องอืดท้องเฟ้ อ
อาหารไม่ยอ่ ยเป็ นประจา เมื่อมีลมออกจากกระเพาะก็จะมีกลิ่นตามออกมาด้วย ซึ่ งจะมีกลิ่นเหมือนอาหารบูด
ระบบขับถ่ าย ผูท้ ี่ระบบขับถ่ายไม่ดี ท้องผูกบ่อยๆ เมื่อมีลมดันขึ้น หรื อเรอออกก็จะทาให้มีกลิ่นได้เช่นกัน
อาหารทีท่ าให้ เกิดกลิน่ เช่นหัวหอม กระเทียม เครื่ องเทศ สะตอ การรับประทานอาหารพวกนี้จะทาให้มีกลิ่น
ปากได้ แต่เมื่อถูกย่อย ดูดซึ ม และขับถ่ายออกหมดกลิ่นก็จะหายไป แต่ถา้ รับประทานอย่างต่อเนื่อง ก็จะทา
ให้มีกลิ่นปากอย่างต่อเนื่องได้ดว้ ย เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ ก็ทาให้มีกลิ่นปาก ยา
บางชนิดก็เช่นกันอาจเกิดกลิ่นได้ เช่นยา disufiram ที่ใช้รักษาผูป้ ่ วยพิษสุ ราเรื้ อรัง จะทาให้มีกลิ่น aldehyde
ออกมา ยาที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคจิตบางตัวก็ทาให้มีกลิ่นได้
สาเหตุของโรคทางจิต ในบางรายที่ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง มักมีความวิตกกังวลสู งและมักคิดว่าตัวเองมี
กลิ่นปาก หรื อในผูป้ ่ วยที่มีอาการซึ มเศร้า ก็จะไม่สนใจดูแลสุ ขภาพของตน ละเลยการทาความสะอาด
เบื้องต้นไป
จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ า.....ปากมีกลิน่ ??
คนส่ วนใหญ่ มักไม่รู้ตวั ว่ามีกลิ่นปาก หรื อไม่ วิธีการทดสอบง่ายๆ โดยทัว่ ไป มักจะใช้วธิ ี การเอามือปิ ดปาก
และจมูก เป่ าลมแรงๆ ออกจากปาก และดม ซึ่ งบางคนก็สามารถบอกได้วา่ มีกลิ่นปากหรื อไม่ หรื อจะใช้วธิ ี
เลียที่ขอ้ มือ และดมดู ในบางคนอาจจะใช้นิ้วถูที่บริ เวณเหงือก แล้วนามาดมกลิ่นว่า เหม็นหรื อไม่ และอีกวิธี
คือ ขอร้องให้คนใกล้ชิดช่วยบอกก็ได้
การแก้ไขและการกาจัดกลิน่ ปากอย่างได้ ผล






รักษาโรคฟันผุหรื อโรคเหงือกอักเสบให้หายเป็ นปกติก่อน โดยในขั้นตอนนี้จาเป็ นต้องให้ทนั ตแทย์
เป็ นผูด้ ูแลรักษา
ตัวเราเองต้องเริ่ มเอาใจใส่ อย่างจริ งจังกับการทาความสะอาดในช่องปาก ซึ่ งได้แก่ การแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี โดยแปรงฟันให้สะอาดทุกซอกทุกซี่ ฟัน ควรใช้ยาสี ฟันผสมฟูลออไรด์ดว้ ยเพื่อช่วย
เสริ มความแข็งแรงกับตัวฟัน
ลิ้นก็ควรแปรงให้สะอาดและแปรงให้ถึงโคน





การใช้ไหมขัดฟันจะเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จาเป็ นต้องฝึ กใช้และทาเป็ นประจา เพราะบริ เวณซอกฟันที่ชิด
ติดกันแน่น มักเป็ นบริ เวณที่ถูกละเลยในการทาความสะอาดขนแปรงสี ฟันจะไม่สามารถเข้าไป
กาจัดคราบจุลินทรี ยท์ ี่สะสมอยูบ่ ริ เวณนี้ได้ เมื่อเกิดมีการหมักหมมนานเข้าจะเกิดกลิ่นปากได้ ทาให้
การแปรงฟันอย่างเดียวไม่สามารถกาจัดกลิ่นปากให้หมดไปได้
เนื่องจากสาเหตุของความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หรื อระบบทางเดินหายใจ จาเป็ นต้องรับ
การรักษาทางร่ างกาย และดูแลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ ไม่ควรมองข้ามอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้จะรู ้สึกว่าเป็ นอาการเพียงเล็กน้อยเมื่อร่ างกายได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
เรี ยบร้อยแล้ว ก็เป็ นอันว่าตัดปั ญหาเรื่ องกลิ่นปากที่เกิดจากสุ ขภาพร่ างกายออกไปได้

ใช้ นา้ ยาบ้ วนปากดับกลิน่ ได้ หรือไม่ ??
การแก้ปัญหามีกลิ่นปาก ด้วยการใช้น้ ายาบ้วนปาก หรื อสเปรย์ หรื อลูกอมรสมินท์ เป็ นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุ และเป็ นการสิ้ นเปลืองอย่างมากด้วย เพราะโดยทัว่ ไป น้ ายาบ้วนปากจะมีส่วนผสมหลัก
คือ สารแต่งรส แอลกอฮอล์ และสารต่อต้านเชื้อจุลินทรี ย ์ และมีหลายชนิดที่มีส่วนผสมของ 0.2% คลอเฮ็กซิ
ดีน ที่ช่วยในการลดจานวนเชื้อโรคได้ชวั่ คราวและช่วยลดกลิ่นได้ แต่การใช้น้ ายาบ้วนปากผสมคลอเฮ็กซิ ดีน
ในระยะยาว จะมีผลเสี ย ทาให้เกิดคราบสี ที่ฟัน น้ ายาบ้วนปากจะช่วยลดกลิ่นปากได้ชวั่ คราวเท่านั้น เพราะ
ไม่ได้กาจัดสาเหตุที่แท้จริ งออกไป ทาให้อาการของโรคถูกปิ ดบัง จนอาจเกิดอาการรุ นแรงได้โดยไม่รู้ตวั
และในบางครั้ง กลิ่นของน้ ายาบ้วนปาก อาจผสมกับกลิ่นปาก ทาให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดของการรักษากลิ่นปากก็คือ การค้นหาและกาจัดโรคที่เกิดขึ้น และการแปรงฟันที่
สะอาด อย่างสม่าเสมอนัน่ เอง

กลเม็ดพิชิตกลิน่ ปาก








อย่าปล่อยให้ปากแห้ง เพราะเมื่อปากแห้งความเข้มข้นของแบคทีเรี ยในปากจะเพิ่มมาก ทาให้เกิด
กลิ่นปากได้ง่าย
ดื่มน้ ามาก ๆ ช่วยล้างแบคทีเรี ยออกจากน้ าลาย
แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร และอย่างลืมแปรงด้านบนของลิ้น อันเป็ นที่เกิดของแบคทีเรี ยด้วย
ใช้ไหมขัดฟันวันละ 2-3 ครั้ง
ถ้าไม่สะดวกจะแปรงฟัน ให้บว้ นปากด้วยน้ าเปล่าหรื อน้ ายาบ้วนปาก
เคี้ยวหมากฝรั่งชนิดที่ไม่มีน้ าตาล








เคี้ยวใบผักชีฝรั่งหรื อกานพลูหลังมื้ออาหาร
งดอาหารกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หอมใหญ่ พริ กไทย และเนยแข็ง
หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ หรื อเครื่ องดื่มอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดกลิ่นปาก
กินอาหารให้ครบหมู่ แม้วา่ คุณจะกาลังลดความอ้วนอยูก่ ็ตาม
เลิกสู บบุหรี่
ตรวจสุ ขภาพฟันสม่าเสมอ

