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धेरै जसो माननसहरूले समय-समयमा अस्थायी रूपमा श्वास गन्हाउन ेसमस्या भोनगरहकेा 
हुन सक्छन।् 

 मुखको स्वास््य सवके्षण (Oral Health Survey) 2011 का अनसुार, हङकङमा 

हरेक चार जना वयस्कहरू मध्य े तीन जनाल े श्वास गन्हाउन े समस्या भोगकेो 

दखेाएको छ। 

 अन्य राष्ट्रका सवके्षणहरूका अनसुार, 10 दनेख 30% वयस्कहरू ननरन्तर रूपमा 

श्वास गन्हाउन ेसमस्याको सामना गरररहकेा छन।् 

 अन्य मानमलाहरू बाह्य तत्व वा मनोवजै्ञाननक तत्वहरूको कारणल ेगदाा अस्थायी 

रूपमा भएको हुनसक्छ। 

 

ममा श्वास गन्हाउन ेसमस्या छ? 

A) अस्थायी रूपमा श्वास गन्हाउने 

 ननदाएको बलेामा थकु नननक्लन े काया प्राय: घट्दो हुन्छ। यसल े मखुमा 

ब्याक्टेररयाको सखं्यालाई वनृि गराउन सक्छ। त्यसकारण, व्यनिलाई सतुरे 

उठेपनछ अस्थायी रूपमा मखु गन्हाउन ेहुनसक्छ। दााँत ब्रस गरेपनछ भन ेसमस्या 

हराएर जानछे। 

 लसनु, प्याज जस्ता कडा गन्ध आउन ेखानकुेरा खानाल ेपनन अस्थायी रूपमा श्वास 

गन्हाउन ेहुनसक्छ तर यो ननरन्तर भन ेहुाँदनै।  

 

B) ननरन्तर रूपमा श्वास गन्हाउने 

 90% मानमलाहरू मखुको समस्याहरूल ेगदाा उत्पन्न हुन्छन।् 

 बााँकी मानमलाहरू पाचन वा श्वास-प्रश्वास प्रणालीको नचककत्सा समस्याहरू जस्ता 

अन्य धरैे रोग र नबमारीहरूसाँग सम्बनन्धत हुन सक्छन।् कलजेो वा मगृौला फेल हुन े

र मधमुहेहरूल ेपनन श्वास गन्हाउन ेबनाउन सक्छन।् 

 

मुखबाट उत्पन्न हुने श्वास गन्हाउन ेसमस्या 

मुखको क्यानभटीका फुसोब्याकटेररयम, नप इन्टरमेनडया र रट डनेन्टकोला जस्ता ब्याक्टेररयाले 

प्रोरटनहरूलाई भोलाटाइल सल्फाइड कम्पाउण्डहरूमा लैजानन्छन् जसले नराम्रो गन्ध आउाँछ र 

श्वास गन्हाउने हुन्छ। 

kimmy
文字方塊



 

श्वास गन्हाउन ेहुनमा केले प्रेररत गछा? सम्भानवत समस्याहरू कहााँ हुन्छन?् 

श्वास गन्हाउने समस्या वृनि हुनका लानग अनक्सजन आवश्यक नहुने ब्याक्टेररयाले हुन्छ। यी 

ब्याक्टेररया दााँत ब्रस पुग्न नसके्न ठाउाँहरूमा बस्न ेगछान्।  

 दााँत खराब भएको अवस्था 

दााँतको खराबी भएमा क्यानभटीमा दन्त प्लेक जम्मा हुने हुन्छ। दााँतको खराबी 

गगाँजा पल्पमा फैनलन, पल्पलाई माना सक्छ र नराम्रो गन्ध नननक्लन सक्छ। 

 

 

 

 

 

 

 गगाँजासम्बन्धी रोग लागेको 

गगाँजाका छेउछाउ र दााँतहरूको बीचमा रहकेो खाली ठाउाँहरूमा दन्त प्लेक जम्मा 

हुन थाल्छन्। यसले गगाँजा दखु्ने (जलन हुने) हुनसक्छ र पररणामस्वरूप गगाँजाको 

तन्तुलाई मन्द बनाउने गछा।  गगाँजाका पकेटहरू ननमााण हुनेछन् र उि क्षेत्रमा थप 

प्लेक ब्याक्टेररया जम्मा भई श्वास गन्हाउने हुन्छ। 

 

 

 

 

 

 संक्रमण भएको 

दााँतमा फोडा ननस्कन े वा बुनि बंगारोमा हुने सकं्रमणले पनन श्वास गन्हाउन े

हुनसक्छ। 

 सफा नगररएका डने्चरहरू लगाउने 

उनचत रूपमा सफा नगररएका डने्चरहरूमा ब्याक्टेररया र खानेकुराका टुक्राहरू 

लुक्न सक्छन् जसले गदाा श्वास गन्हाउने समस्या हुन्छ। 

 सुख्खा मुख 

मुख सुख्खा हुने धेरै प्रकारका औषनधहरूको पाश्वा प्रभावहरूको कारणले हुनसक्छ। 

यकद ननदाएको बेलामा थुक नननक्लने काया अपयााप्त छ भने थुकको मुख सफा गन े

प्रभाव घट्नेछ र यसले श्वास गन्हाउने हुन्छ। 

 धुम्रपान गने 

धुम्रपान गनााले मुखबाट नराम्रो गन्ध ननकाल्न सक्छ र साथसाथै मुख सुख्खा हुन े

गछा। धुम्रपान गने व्यनिहरू गगाँजासम्बन्धी रोग हुने अझ उच्च जोनखममा हुन्छन् 

जसले श्वास गन्हाउने हुनसक्छ। 



 

 नजब्रोको असमतल सतहल ेब्याक्टेररयालाई बासस्थान उपलब्ध गराउाँछ जसले गदाा 

श्वास गन्हाउने हुन्छ। 

 

श्वास गन्हाउन ेसमस्याको बारेमा मलै ेगनुापछा? 

A) मुखबाट उत्पन्न हुने श्वास गन्हाउने समस्या 

सम्पणूा दन्त नचककत्सा जााँचहरूका लानग तपाईं आफ्नो दन्त नचककत्सककोमा जानपुछा 

 गगाँजासम्बन्धी रोग, दााँतको खराबी वा ब्याक्टेररयल संक्रमणले जस्ता मुखको 

रोगहरूका कारणले श्वास गन्हाउने समस्या भएको हो वा होइन भनी 

ननधाारण गनुाहोस्। 

 यस समस्यालाई अझ नबनिनबाट रोकथाम गना उनचत उपचार प्राप्त 

गनुाहोस्। 

 दााँतहरूलाई सध ैसफा राख्नुहोस्। दन्त नचककत्सकले तपाईंलाई सही दााँत ब्रस 

गने र फ्लोस गने तररका जस्ता मुखको स्याहार सम्बन्धी सुझाव पनन 

कदनुहुनेछ। 

 

B) अन्य स्वास््य सम्बन्धी अवस्थाहरूले ननम्त्याउने श्वास गन्हाउने समस्या  

यकद नचककत्सकल ेतपाईंमा मखु सम्बन्धी कुन ैसमस्याहरू छैनन ्भनी आश्वस्त पानुाभयो भन,े 

तपाईंको श्वास गन्हाउन ेसमस्या अन्य नचककत्सा अवस्थाहरूको कारणल ेभएको हुनसक्छ। 

तपाईं श्वास गन्हाउन ेसमस्याको कारण फेला पाना कान, नाक, घााँटी र पाचन प्रणाली जस्ता 

शरीरका अन्य भागहरूको नचककत्सा अवस्थाहरूको बारेमा जााँच गराउन आफ्नो 

पाररवाररक नचककत्सकलाई भटे्न सकु्नहुन्छ।  

 

माउथवाशल ेश्वास गन्हाउने समस्या ननराकरण हुन्छ?  

 थेराप्युरटक माउथवाशले श्वास गन्हाउने समस्या ननम्त्याउने धेरै ब्याक्टेररयालाई 

अस्थायी रूपमा कम गनासक्छ। 

 यद्यनप, तपाईंलाई गगाँजासम्बन्धी रोग लागेको छ भने, माउथवाशले गगाँजाको 

प्याकेटको नभत्रनतर लकेुका ब्याक्टेररयालाई हटाउन सक्दनै। त्यसकारण, यसले श्वास 

गन्हाउने समस्याको प्रमुख कारणलाई ननराकरण गना मद्दत गदनै। 

 

च्यइुङ्गम चपाउनाले श्वास गन्हाउन ेसमस्या ननराकरण हुन्छ? 

 गुनलयो नहुन ेचुइङ्गम चपाउनाले थुक नननक्लने कायालाई प्रेररत गना सक्छ। यसले 

धेरै ब्याक्टेररयालाई घटाउन अस्थायी रूपमा मद्दत गनासक्छ। 

 

श्वास गन्हाउने समस्या मुखको रोगको लक्षण हुनसक्छ। माउथवाशको प्रयोग वा च्युइङ्गम 

चपाउनाले गन्धलाई अस्थायी रूपमा छोप्न सक्छ र नननित मुखको रोगको उपचारमा किलाई 

हुनसक्छ। 



 

श्वास गन्हाउन ेसमस्या रोकथाम गनाका लानग मलैे के गनासक्छु? 

1) मुखको राम्रो सरसफाई गन े

 असल मुखको स्याहारको बानी बसाल्नहुोस ्

 फ्लोराइड टुथपेस्टले कदनमा दईुपटक उनचत तररकाल ेआफ्ना दााँत ब्रस 

गनुाहोस्। गगाँजाका छेउछाउमा र साथसाथै दााँतका सतहहरूभर ब्रस गना 

सुनननित गनुाहोस्।  

 

 

 

 

 आसन्न दााँतका सतहहरू सफा गना प्रत्येक कदन फ्लोस गनुाहोस्। 

     

     

     

     

     

 आवश्यक परेमा टङ स््यापर वा टुथब्रसले नजब्रोको सतहलाई नबस्तारै सफा 

गनुाहोस्। 

 डेन्चरलाई सफा राख्नहुोस ् 

 तपाईंले हटाउन नमल्ने डने्चर लगाउनुहुन्छ भने, नतनीहरूलाई रातीमा 

ननकाल्नहुोस् र नडटजेन्टले राम्रोसाँग ब्रस गनुाहोस्।  

 त्यसपनछ डने्चरलाई रातभर एक नगलास पानीमा डुबाएर राख्नुहोस्। 

2) आफ्नो आहारमा ध्यान कदनहुोस् 

 अत्यनधक गन्ध आउन ेलसनु र प्याज जस्ता खानकुेरा नखानहुोस।् 

 आफ्नो मखुलाई नचसो राख्न बारम्बार पानी नपउनहुोस।्  

 

3) स्वास््यको बारेमा सावधान रहनहुोस् 

 धमु्रपान गनाबाट टािै रहनहुोस/्धमु्रपान त्याग्नहुोस ् 

 स्वस्थकर जीवनशलैी अपनाउनहुोस ्

 

4) ननयनमत रूपमा दन्त परीक्षण गराउनुहोस ् 

 दन्त नचककत्सकल ेहामीलाई पेशवेर दााँतको सफाई गन ेकाया गनुाहुनछे र आवश्यक भएमा 

उनचत उपचार उपलब्ध गराउनहुुनछे।  




