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แผลในปากพบไดXบ?อย มักทำใหXเจ็บปวด แต?แผลส?วนใหญ?หายไดXเองภายใน ๑-๒ สัปดาห6 อย?างไรก็ตาม 

แผลบางประเภทอาจเป^นเรื้อรัง ถXาแผลยังคงอยู?นานเกินกว?า ๓ สัปดาห6 ไม?ว?าจะมีอาการเจ็บปวดหรือไม? 

จำเป̂นตXองพบแพทย6หรือทันตแพทย6เพ่ือรับการตรวจรักษาท่ีเหมาะสม   

แผลในปากเกิดข้ึนไดXท่ีเน้ือเย่ือในปากบริเวณต?าง ๆ ท้ังน้ีมีสาเหตุหลากหลาย แบ?งไดXดังน้ี  

• การไดXรับบาดเจ็บ เช?น ถูกกระทบกระแทกจากตะขอฟkนเทียม อาหารรXอนจัด 

• การติดเช้ือ เช?น ไวรัส แบคทีเรีย 

• ความผิดปกติท่ีเก่ียวกับภูมิคุXมกัน 

• แผลจากเน้ืองอก (neoplastic ulcer) เช?น แผลมะเร็งปาก  

แผลบาดเจ็บ 

แผลชนิดน้ีพบไดXบ?อย มักไม?รุนแรง ระบุสาเหตุไดXชัดเจน เช?น ถูกกระแทกจากการแปรงฟkนพลาด 

อาหารแข็ง ขอบฟkนที่แตกและคม รวมถึงอุบัติเหตุใด ๆ ที่ทำใหXเนื้อเยื่อในปากฉีกขาดเป^นแผล  มักหายไดXเอง 

แต?ถXามีอาการเจ็บมาก แผลใหญ?มีเลือดออก ควรพบแพทย6หรือทันตแพทย6เพ่ือรักษา  

 

แผลติดเช้ือ 

อาจเกิดจากไวรัส แบคทีเรีย หรือเช้ือรา  แผลท่ีมีสาเหตุจากไวรัสมักทำใหXเป̂นไขX คล่ืนไสX เบ่ืออาหาร 

อ?อนเพลีย หลังจากนั้นจะมีแผลเกิดขึ้นในปากท่ีตำแหน?งต?าง ๆ  ไวรัสบางชนิดทำใหXมีอาการปวดแปลบ ณ 

ตำแหน?งท่ีจะเกิดแผล อาจพบต?อมน้ำเหลืองที่คอและใตXคางโต เมื่อคลำดูรูXสึกเจ็บ แผลติดเชื้อบางชนิดหายไดX

เองภายใน ๒ สัปดาห6 แต?บางชนิด อาจเจ็บปวดมากและลุกลามเป̂นแผลใหญ? นอกจากน้ี แผลท่ีเกิดจากการติด

เช้ือรามักเป̂นเร้ือรัง จำเป̂นตXองพบแพทย6หรือทันตแพทย6เพ่ือรับการรักษาท่ีเหมาะสม  

 

แผลท่ีเก่ียวข<องกับความผิดปกติของภูมิคุ<มกัน แผลในปากหลายประเภทจัดอยู?ในกลุ?มน้ีท่ีพบบ?อย คือ แผลรXอนใน  

แผลร<อนใน  

มีชื่อทางการแพทย6ว?า แผลแอฟทัส (Aphthous ulcer)  แผลชนิดนี้เจ็บมาก ขอบแผลแดงอักเสบ 

แผลที่มีขนาดเล็กจะหายไดXเองภายใน ๑-๒ สัปดาห6 และมีโอกาสกลับมาเป^นแผลใหม?ไดXอีกเมื่อมีปkจจัยชักนำ 



 

 

 

๑๙ 

พบไดXหลายแห?งในปาก แต?พบนXอยท่ีเพดานปาก เหงือก และบนลิ้น  ปkจจัยชักนำของแผลน้ีมีหลายประการ 

เช?น การเปลี่ยนแปลงของฮอร6โมน การขาดสารอาหาร เช?น ธาตุเหล็ก วิตามินบี และโฟเลต ความเครียด การ

งดสูบบุหร่ี ถXาเป^นแผลที่ขXางลิ้นมักหายชXาเพราะลิ้นมีการเคลื่อนไหว ทำใหXเกิดความระคายเคืองไดXบ?อย ๆ 

กรณีท่ีแผลเจ็บปวดมาก ยาทาลดการอักเสบจำพวกสเตียรอยด6จะช?วยบรรเทาอาการไดX ผูXที่เป^นแผลรXอนในถ่ี

มาก เช?น แผลเดิมกำลังจะหายก็มีแผลใหม?เกิดขึ้นอีกจนแทบไม?มีช?วงที่ในปากว?างเวXนจากแผลเลย  ผูXปwวยควร

พบแพทย6หรือทันตแพทย6เพื่อตรวจหาปkจจัยที่เกี่ยวขXองและแกXไข  นอกจากน้ี มีโรคทางระบบของร?างกายท่ี

อาจส?งผลใหXเกิดแผลคลXายแผลรXอนในไดXดXวย ดังน้ัน ควรสังเกตว?ามีความผิดปกติอ่ืน ๆ ของร?างกายดXวยหรือไม? 

เช?น แผลที่บริเวณอื่น ๆ อาการไขX อ?อนเพลีย ต?อมน้ำเหลืองโต ระคายเคืองที่ตา อาการของระบบกระเพาะ

และลำไสX เพ่ือใหXขXอมูลแก?แพทย6ไดXอย?างครบถXวน  

 

แผลท่ีเกิดจากโรคภูมิต<านทานตFอตนเอง (Autoimmune disease)  

โรคภูมิตXานทานต?อตนเองบางโรคทำใหXเกิดแผลในปากเรื้อรังนานกว?า ๒-๓ สัปดาห6 บางระยะอาจไม?มี

อาการหรืออาจแสบเล็กนXอยขณะรับประทานอาหารรสจัด อาการมากขึ้นเป^นช?วง ๆ แผลชนิดน้ีพบไดXที่เหงือก 

กระพุXงแกXม เพดานปาก อาจพบตุ?มพองหรือแผลที่ผิวหนังดXวย บางโรคทำใหXเกิดทั้งแผลและรอยแดงรอยขาว  

แผลเร้ือรังดังกล?าวน้ีจำเป̂นตXองไดXรับการตรวจวินิจฉัยเพ่ือรักษารวมท้ังการติดตามและเฝyาระวังอย?างต?อเน่ือง 

 

แผลจากเน้ืองอก เน้ืองอกอาจมีแผลเกิดร?วมดXวย ท่ีพบบ?อย คือ แผลมะเร็งปาก 

แผลมะเร็งปาก  

พบบ?อยที่ขXางลิ้น และยังพบไดXที่ตำแหน?งอื่น ๆ เช?น เหงือก ใตXลิ้น แผลมะเร็งปากเป^นแผลเรื้อรังไม?

หาย แต?ขยายใหญ?ขึ้นเรื่อย ๆ มักจะเกี่ยวขXองกับประวัติการเหน็บยาเสXนในปาก การใชXยาสูบรูปแบบต?าง ๆ 

การสูบบุหร่ี ดื่มสุรา ระยะเริ่มแรกมักปรากฏเป^นรอยขาวหรือรอยขาวปนรอยแดง แลXวกลายเป^นแผลมะเร็ง  

แผลมักลุกลามไปบริเวณรอบ ๆ และมีเนื้อตายที่ส?วนบน คลำพบต?อมน้ำเหลืองที่คางและที่คอ ช?วงแรกมักไม?มี

อาการเจ็บ เมื่อแผลลุกลามมากจึงจะเริ่มมีอาการ แผลมะเร็งที่ลิ้นนั้น ถXาลุกลามมากจะทำใหXลิ้นขยับไดXจำกัด

และมีอาการชาดXวย 

สาเหตุอื่น ๆ ของแผลในปาก ไดXแก? การแพXสารบางชนิดที่สัมผัส เช?น สารในยาสีฟkน ยาบXวนปากท่ี

เพิ ่งเปลี ่ยนยี ่หXอ ยาบางอย?างมีรายงานถึงผลขXางเคียงท่ีทำใหXเกิดแผลหรือความผิดปกติในปากไดX เช?น  

ยาตXานการอักเสบท่ีไม?ใช?สเตียรอยด6 (NSAIDs) ยาลดความดันเลือดประเภทบีตาบล็อกเกอร6 (beta-blocker) 

ยานิโคเรนดิล (nicorandil) 

 

ข<อควรปฏิบัติเม่ือมีแผลในปาก 

1) ใชXแปรงสีฟkนขนน่ิม งดรับประทานอาหารแข็งและอาหารรสจัด เช?น อาหารเผ็ด  

2) ถXาเจ็บแผลมาก อาจบXวนปากดXวยน้ำเกลืออุ?น ๆ โดยผสมเกลือคร่ึงชXอนชากับน้ำอุ?น ๑ แกXว 



 

 

 

๒๐ 

3) กรณีเป^นแผลรXอนในหรือแผลบาดเจ็บที ่ไม?มีการติดเชื ้อ อาจทายาลดการอักเสบจำพวก 

สเตียรอยด6เพื่อบรรเทาอาการและช?วยใหXแผลหายเร็วขึ้น  อนึ่ง ถXาใชXยาแลXวเจ็บมากขึ้น ควรงดใชX

ยาทันทีเพราะอาจเป̂นแผลติดเช้ือ 

4) แผลส?วนใหญ?มักหายไดXเองภายในไม?เกิน ๒ สัปดาห6  ถXาอาการไม?ดีขึ้น ขนาดแผลไม?เล็กลง เป̂น

แผลเร้ือรัง ควรรีบไปรับการตรวจรักษา 

 

ส่ิงท่ีควรสังเกตเม่ือเปWนแผล 

1) ปkจจัยที่สัมพันธ6กับการเป^นแผล ซึ่งมักแตกต?างกันในแต?ละบุคคล เช?น การถูกกระทบกระแทก 

อาหารบางชนิด ความเครียด การงดสูบบุหร่ี 

2) บริเวณท่ีเป̂นแผลในแต?ละคร้ัง ลักษณะของแผลท่ีสังเกตเห็น ต้ังแต?เร่ิมเป̂นแผล และระยะต?อ ๆ มา  

3) อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น อาการแสบรXอนในปาก สิ่งที่ช?วยบรรเทาอาการ หรือสิ่งทำใหXอาการ

รุนแรงข้ึน  

4) อาการขXางเคียงอื่นที่เกิดร?วมดXวย เช?น เป^นไขX อ?อนเพลีย เจ็บคอ ผื่นที่ผิวหนัง แผลที่บริเวณอื่น ๆ 

ในร?างกาย ปากบวม คัน รอยขาวรอยแดงในปาก  

5) ระยะเวลาที่เป^นแผลตั้งแต?เริ่มแรกจนถึงแผลหายในแต?ละครั้ง หรือจนถึงตอนท่ีมาพบแพทย6ใน

กรณีท่ีเป̂นแผลเร้ือรังมานาน 

ขXอมูลต?าง ๆ เหล?าน้ี รวมถึงโรคประจำตัว ยาท่ีรับประทาน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การเคี้ยวหมาก  

ใชXยาเสXน จะเป̂นประโยชน6อย?างมากเม่ือใชXประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาท่ีเหมาะสม 

 

แนวทางการวินิจฉัยแผลในปาก  

ใชXขXอมูลจากการซักประวัติ ปkจจัยต?าง ๆ ที่เกี่ยวขXอง อาการที่เกิดร?วมดXวย ระยะเวลาที่เป^นแผล  

การตรวจร?างกาย การตรวจลักษณะของแผล รูปร?าง ขนาด จำนวน ตำแหน?งของแผล ความผิดปกติอื่น ๆ ของ

ร?างกาย ในบางกรณีจากประวัติการตรวจร?างกาย และลักษณะของแผลสามารถช?วยการวินิจฉัยและการรักษา

ไดX แต?แผลบางประเภทจำเป̂นตXองตัดเนื้อออกตรวจเพื่อการวินิจฉัยขั้นสุดทXาย การตรวจเลือดอาจจำเป̂น   

เมื่อไดXรับการวินิจฉัยขั้นสุดทXายแลXว จะไดXรับการรักษาอย?างถูกตXองเหมาะสม เช?น การใหXยาทาเพื่อลดอาการ

เจ็บปวดและลดการอักเสบ ยายับยั้งการติดเชื้อทั้งแบบรับประทานและยาทา ยาบXวนปากบรรเทาอาการ

เจ็บปวดและยับย้ังเช้ือ ยารับประทานท่ีเหมาะกับโรค 

 

บทสรุป 

แผลในปากเกิดไดXจากสาเหตุหลายอย?าง แผลส?วนใหญ?มักหายไดXเองภายในเวลาไม?เกิน ๒ สัปดาห6 

กรณีที่แผลไม?หาย เป^นเรื้อรังและ/หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ ร?วมดXวย เช?น มีไขX ปวดแปลบ มีอาการชา ล้ิน

ขยับไดXนXอยลง ควรรีบไปพบแพทย6เพ่ือรับการตรวจรักษาท่ีเหมาะสม  

 



 

 

 

๒๑ 

เอกสารอ<างอิง 

Fitzpatrick SG, Cohen DM, Clark AN. Ulcerated Lesions of the Oral Mucosa: Clinical and 

Histologic Review. Head Neck Pathol. 2019 Mar;13(1):91-102. doi: 10.1007/s12105-018-

0981-8. Epub 2019 Mar 7. PMID: 30701449; PMCID: PMC6405793. 

Glick M, editor. Burket's Oral Medicine. 12th ed. Beijing: PMPH; 2015. 

Mortazavi H, Safi Y, Baharvand M, Rahmani S. Diagnostic Features of Common Oral Ulcerative 

Lesions: An Updated Decision Tree. Int J Dent. 2016;2016:7278925. doi: 

10.1155/2016/7278925. Epub 2016 Oct 3. PMID: 27781066; PMCID: PMC5066016. 

Tarakji B, Gazal G, Al-Maweri SA, Azzeghaiby SN, Alaizari N. Guideline for the diagnosis and 

treatment of recurrent aphthous stomatitis for dental practitioners. J Int Oral Health. 

2015 May;7(5):74-80. PMID: 26028911; PMCID: PMC4441245. 

 

 

 

 

 

 


