
บที่ความวิชุาการ

ชื้ม่รม่รอยัโรคช่ื้องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

กล่�นปาก (Halitosis or Malodor) หม่ายัถ่ึง กลิุ�นี้ไม่่พ่้งปีระสงค�ท้ี่�ออกม่าที่างช่ื้องปีากหร้อลุม่หายัใจอยั่างเร้�อรัง (chronic

bad breath) ซ่ึ่�งกลิุ�นี้นัี้�นี้อาจออกม่าจากปีาก หร้อจม้่ก หร้อในี้ลุำาคอก็ได้ กลิุ�นี้ปีากเป็ีนี้ปัีญหาท้ี่�พ้บได้ปีกติของคนี้ทัี่�วไปี	อาจที่ำาให้เกิด

ความ่ร้้ส่กไม่่สบายัใจ ขาดความ่มั่�นี้ใจในี้การเข้าสังคม่	แลุะส่งผ่ลุระยัะยัาวต่อสภูาวะจิตใจได้ โดยัทัี่�วไปีกลิุ�นี้ปีากนัี้�นี้ก่อให้เกิดความ่รำาคาญ

เพ้้ยังชัื้�วคราวเท่ี่านัี้�นี้

ควิามชุกุ

	 กลุิ�นี้ปีากเปี็นี้ภูาวะที่้�พ้บได้บ่อยัในี้ปีระชื้ากรที่ั�วไปี	 ในี้ปีระเที่ศที่้�พ้ัฒนี้าแลุ้ว

ม้่ปีระชื้ากรท้ี่�รับร้้ว่าตนี้เองม้่กลิุ�นี้ปีากปีระม่าณร้อยัลุะ 8-50	ข่�นี้อย่้ักับแต่ลุะการศ่กษา

พยาธิิกำาเนิดของกลิิ่�นปาก

	 กลุไกการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก

เกิดจากเช้ื้�อแบคท้ี่เร้ยักรัม่ลุบท้ี่�ไม่่ชื้อบออกซิึ่เจนี้ท้ี่�สาม่ารถึย่ัอยัสลุายั

โปีรต้นี้ได้ (proteolytic gram-negative anaerobic bacteria)

ยั่อยัสลุายัโปีรต้นี้จากคราบอาหารท้ี่�ตกค้างอยั้่ท้ี่�ฟัันี้	ลิุ�นี้	ซึ่อกหลุ้บ

ของต่อม่ที่อนี้ซิึ่ลุ		เสม่หะในี้ลุำาคอ โปีรต้นี้ในี้นี้ำ�าลุายั	หร้อนี้ำ�าร่องเหง้อก

(crevicular fluid) เกิดสารระเหยัท้ี่�ม้่กลิุ�นี้เหม็่นี้ข่�นี้	โดยัเฉีพ้าะก๊าซึ่

ท้ี่�ม้่องค�ปีระกอบของซัึ่ลุเฟัอร�ท้ี่�เร้ยักว่า volatile sulfur-containing

compounds (VSCs)		ท้ี่�สำาคัญม้่อยั้่	3	ชื้นิี้ด	ค้อ ไฮโดรเจนี้ซัึ่ลุไฟัด�	

(hydrogen sulfide) เม่ทิี่ลุเม่อร�แคปีแที่นี้	(methyl mercaptan)

แลุะไดเม่ทิี่ลุซัึ่ลุไฟัด�	(dimethyl sulfide) ซ่ึ่�งสารเหลุ่าน้ี้�เกิดจากการ

ย่ัอยัสลุายัโปีรต้นี้ท้ี่�ม้่กรดอะมิ่โนี้	–SHgroup เช่ื้นี้	ซิึ่สเตอินี้	(cysteine)

เม่ทิี่โอนิี้นี้	(methionine)		ที่ริปีโตเฟันี้	(tryptophan)		แลุะไลุซิึ่นี้	

(lysine) เป็ีนี้ต้นี้	(ดังภูาพ้ท้ี่� 1)	นี้อกจากน้ี้�พ้บว่าอาจม้่สารอ้�นี้	ๆ ท้ี่�ที่ำาให้

เกิดกลิุ�นี้ปีากได้ เช่ื้นี้	สารระเหยัจำาพ้วกกรดไขมั่นี้	(volatile fatty

acid) เช่ื้นี้	บิวไที่เรต (butyrate)		โพ้รพิ้โอเนี้ต (propionate) เป็ีนี้ต้นี้	

แลุะ สารระเหยัจำาพ้วกไดเอม่้นี้	 (diamines) เชื้่นี้	 คาดาเวอร้นี้	

(cadaverine)	พิ้วที่ริซ้ึ่นี้	(putrescine) เป็ีนี้ต้นี้	

	 เนี้้�องจากเชื้้�อแบคที่เ้รย้ัที่้�ผ่ลุติก๊าซึ่	VSCs ได้ส่วนี้ใหญ่เป็ีนี้

เชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้	ซึ่่�งภูาวะที่้�ไม่่ม่้ออกซึ่ิเจนี้สาม่ารถึ

พ้บได้ในี้ช่ื้องปีากบรเิวณร่องลุ่กปีริทัี่นี้ต�	รวม่ถ่ึงคราบจุลิุนี้ที่ร้ยั�ท้ี่�หนี้า

โดยัเฉีพ้าะคราบจุลิุนี้ที่ร้ยั�บนี้ลิุ�นี้	คราบจุลิุนี้ท้ี่รยั�บนี้ลิุ�นี้ท้ี่�หนี้าเพ้้ยัง

0.1-0.2	 ม่ิลุลิุเม่ตร	 ก็สาม่ารถึสร้างภูาวะที่้�ไม่่ม้่ออกซิึ่เจนี้ให้เช้ื้�อ

แบคท้ี่เร้ยักลุุ ่ม่ที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้เจริญได้ด้	 ตัวอยั่างของเช้ื้�อ

แบคท้ี่เร้ยักลุุ่ม่น้ี้�ได้แก่	 ฟิัวโซึ่แบคท้ี่เร้ยัม่	นี้วิคลุเิอตัม่	 (Fusobact-

erium		nucleatum)		ที่ร้โพ้นิี้ม่่าเดนี้ติโคลุ่า(Treponemadenticola)

พ้ร้โวเที่ลุลุ่า	อินี้เที่อร�มิ่ด้ยั	(Prevotella intermedia)		พ้อร�ไฟัโลุ

โม่นี้าส	จินี้จิวาลิุส (Porphyromonas gingivalis)		แที่นี้-เนี้อณ�เรลุลุ่า

ฟัอร�ไซึ่เท้ี่ยั	(Tannerella forsythia)		เป็ีนี้ต้นี้	ซ่ึ่�งก๊าซึ่	VSCs แต่ลุะชื้นิี้ด

ม้่พ้ยัาธิุ์กำาเนิี้ดท้ี่�แตกต่างกันี้	เกิดลัุกษณะกลิุ�นี้ไม่่พ่้งปีระสงค�ท้ี่�แตกต่าง

กันี้ออกไปี	

1. ไฮโดรเจนี้ซัึ่ลุไฟัด�	ก๊าซึ่ชื้นิี้ดน้ี้�กลิุ�นี้คลุ้ายัไข่เน่ี้า (rotten egg)	มั่ก

เกิดจากฝ้าขาวท้ี่�ติดอยั้่บนี้ลิุ�นี้	(coated tongue)	นี้อกจากนัี้�นี้อาจ

เกิดจากเสม่หะในี้ลุำาคอ หร้อเศษอาหารท้ี่�ตกค้างอยั้่ในี้ร่อง หร้อ

ซึ่อกหลุ้บของต่อม่ที่อนี้ซิึ่ลุ	

2. เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้	 ก๊าซึ่ชื้นี้ิดน้ี้�ม้่กลิุ�นี้คลุ้ายัอุจจาระ (feces)

มั่กเกิดจากฟัันี้ผุ่ลุ่ก แลุะร่องลุ่กปีริทัี่นี้ต�	จ่งพ้บม่ากในี้ผ้้่ท้ี่�ม้่อนี้ามั่ยั

ช่ื้องปีากไม่่ด้	ม้่โรคฟัันี้ผุ่ โรคเหง้อกอักเสบ แลุะโรคปีริทัี่นี้ต�อักเสบ

เม่ทิี่ลุเม่อร�แคปีแที่นี้เป็ีนี้ก๊าซึ่	VSCs ท้ี่�ม้่กลิุ�นี้รุนี้แรงท้ี่�สุดแลุะสัม่พั้นี้ธุ์�

กับการพิ้ส้จนี้�กลิุ�นี้ด้วยัการดม่	(organoleptic; OLT)

3. ไดเม่ทิี่ลุซัึ่ลุไฟัด�	 ก๊าซึ่ชื้นิี้ดน้ี้�ม้่กลิุ�นี้เหม้่อนี้ผั่กเน่ี้า	มั่กพ้บในี้ผ้้่ท้ี่�ม้่

ปีัญหาเก้�ยัวกับระบบที่างเดินี้อาหาร เชื้่นี้	 ที่้องอ้ด อาหารไม่่ยั่อยั	

กรดไหลุย้ัอนี้	หร้อเป็ีนี้ผ่ลุม่าจากขบวนี้การย่ัอยัสลุายัอาหารบางชื้นิี้ด

แลุ้วขับออกม่ากับลุม่หายัใจ เชื้่นี้	 กระเท้ี่ยัม่	 ทีุ่เร้ยันี้	 กะหลุำ�าปีลุ้	

บร็อคโคลุ้�	บ้ที่ร้ธุ์	หน่ี้อไม้่ฝรั�ง	ข้าวโพ้ด แลุะอาหารที่ะเลุ	เป็ีนี้ต้นี้	

กลิิ่�นปาก (Halitosis)กลิิ่�นปาก (Halitosis)
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ภาพท่� 1		กลุไลุการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีากผ่ลุิตก๊าซึ่ที่้�ม่้กำาม่ะถึันี้เปี็นี้องค�ปีระกอบ

ที่้�ม่า:	Suzuki	N,	Yoneda	M,	Takeshita	T,	Hirofuji	T,	Hanioka	T.	Induction	and	inhibition	of	oral	malodor.	Mol	Oral	Microbiol.	2019	

Jun;34(3):85-96.

การจำำาแนกประเภทัของกลิ่ิ�นปาก

กลุิ�นี้ปีาก	สาม่ารถึแบ่งออกเปี็นี้	3	ปีระเภูที่	ค้อ

1.	กล้ิ�นปากแที่้	(genuine	halitosis) หม่ายัถึ่ง	การม่ก้ลุิ�นี้ผ่ิดปีกติจริง	ซึ่่�งสาม่ารถึตรวจพ้บ	แลุะวินี้ิจฉีัยัได้จริง	กลุิ�นี้ปีากปีระเภูที่นี้้�แบ่งยั่อยั

ออกเปี็นี้	2	ชื้นี้ิด	ค้อ	

	1.1	กลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุที่างกายัภูาพ้	(physiologic	halitosis)	เปี็นี้กลุิ�นี้ปีากที่้�เกิดจากกระบวนี้การยั่อยัสลุายัปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก	

เกิดข่�นี้กับทีุ่กคนี้ตาม่ธุ์รรม่ชื้าติ	เชื้่นี้	กลุิ�นี้ปีากหลุังต้�นี้นี้อนี้ในี้เวลุาเชื้้า	กลุิ�นี้ปีากในี้ขณะที่้�หิว	หร้อกลุิ�นี้ปีากในี้สภูาวะขาดนี้ำ�า	(dehydrate)	

เปี็นี้ต้นี้	กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้เพ้้ยังชื้ั�วคราวแลุ้วหายัไปีได้เอง	โดยัไม่่รบกวนี้การดำาเนี้ินี้ชื้้วิตปีกติของผ่้้ปี่วยั

	1.2	กลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุม่าจากโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติ	(pathologic	halitosis)	กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้แบบเร้�อรัง	อาการไม่ ่

สาม่ารถึหายัไปีได้เองหร้อจากการที่ำาความ่สะอาดชื้่องปีากตาม่ปีกติเที่่านี้ั�นี้	แต่จะต้องรักษาที่้�ต้นี้เหตุของโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกตินี้ั�นี้	กลุิ�นี้ปีาก

ชื้นี้ิดนี้้�สาม่ารถึแบ่งตาม่สาเหตุได้เปี็นี้	2	ชื้นี้ิด	ค้อ

		1.2.1	สาเหตจุากภูายัในี้ชื้อ่งปีาก	พ้บไดปีระม่าณรอ้ยัลุะ	90	โดยัเกดิจากการสะสม่ของเศษอาหารแลุะคราบ 

จุลุินี้ที่ร้ยั�บนี้ตัวฟัันี้แลุะลุิ�นี้	โรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก	

		1.2.2		สาเหตุจากภูายันี้อกชื้่องปีาก	พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ	10	สาเหตุส่วนี้ใหญ่เกิดจากโรคที่างระบบ	โดยัเฉีพ้าะโรค

ของระบบที่างเดินี้หายัใจส่วนี้บนี้	ระบบที่างเดินี้อาหารแลุะโรคเม่ตตาบอลุิก	เชื้่นี้	โรคเบาหวานี้	โรคไต	

2.	กล้ิ�นปากเที่่ยม	(pseudo	halitosis)	หม่ายัถึ่ง	การที่้�ตนี้เองร้้ส่กว่าม่้กลุิ�นี้ปีาก	ที่ั�งที่้�จริง	ๆ	แลุ้วไม่่ได้ม่้กลุิ�นี้ปีาก	แลุะผ่้้อ้�นี้ก็ไม่่ได้ร้้ส่กถึ่งกลุิ�นี้นี้ั�นี้	 

3.	อาการกล้ัวการม่กล้ิ�นปาก	(Halitophobia	or	Psychological	halitosis	or	Delusional	halitosis)	ค้อ	ผ่้้ปี่วยัที่้�ร้้ส่กวิตกกังวลุต่ออาการ

กลุิ�นี้ปีากของตนี้เองม่ากกว่าปีกติ		ม่ักครุ่นี้คิดอยั้่ตลุอดเวลุาว่าตนี้เองม่ก้ลุิ�นี้ปีาก	ถึ่งแม่้ว่าจะได้รับการตรวจ	รักษาเปีนี้ที่้�เร้ยับร้อยัแลุ้วก็ตาม่	

ซึ่่�งม่ักเกิดกับผ่้้ที่้�รักความ่สะอาดม่ากกว่าปีกติ	ถึอ้เปี็นี้ความ่ผ่ิดปีกติที่างด้านี้จิตใจ	โดยัอาจเกิดในี้ผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้กลุิ�นี้ปีากเที่ยัม่	หร้อม่้กลุิ�นี้ปีาก 

แที่้แลุะได้รับการบำาบัดรักษาเร้ยับร้อยัแลุ้วก็ได้	
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ภาพท่� 1		กลุไลุการเกิดกลิุ�นี้ปีากท้ี่�ม้่สาเหตุจากภูายัในี้ช่ื้องปีากผ่ลิุตก๊าซึ่ท้ี่�ม้่กำาม่ะถัึนี้เป็ีนี้องค�ปีระกอบ

ท้ี่�ม่า:	 Suzuki	N,	Yoneda	M,	Takeshita	T,	Hirofuji	T,	Hanioka	T.	 Induction	and	 inhibition	of	oral	malodor.	Mol	Oral	Microbiol.	 2019	

Jun;34(3):85-96.

การจำำาแนกประเภทัของกลิิ่�นปาก

กลิุ�นี้ปีาก	สาม่ารถึแบ่งออกเป็ีนี้	3	ปีระเภูที่	ค้อ

1.	กลิ้�นปากแท้ี่	(genuine	halitosis) หม่ายัถ่ึง	การม้่กลิุ�นี้ผิ่ดปีกตจิริง	ซ่ึ่�งสาม่ารถึตรวจพ้บ	แลุะวนิิี้จฉัียัได้จรงิ	กลิุ�นี้ปีากปีระเภูที่น้ี้�แบ่งยัอ่ยั

ออกเป็ีนี้	2	ชื้นิี้ด	ค้อ	

	 1.1	กลิุ�นี้ปีากที่้�ม้่สาเหตุที่างกายัภูาพ้	(physiologic	halitosis)	เป็ีนี้กลิุ�นี้ปีากที่้�เกิดจากกระบวนี้การย่ัอยัสลุายัปีกตภิูายัในี้ช่ื้องปีาก	

เกิดข่�นี้กับทุี่กคนี้ตาม่ธุ์รรม่ชื้าติ	เช่ื้นี้	กลิุ�นี้ปีากหลัุงต้�นี้นี้อนี้ในี้เวลุาเช้ื้า	กลิุ�นี้ปีากในี้ขณะท้ี่�หิว	หร้อกลิุ�นี้ปีากในี้สภูาวะขาดนี้ำ�า	(dehydrate)	

เป็ีนี้ต้นี้	กลิุ�นี้ปีากชื้นิี้ดน้ี้�จะเกิดข่�นี้เพ้้ยังชัื้�วคราวแลุ้วหายัไปีได้เอง	โดยัไม่่รบกวนี้การดำาเนิี้นี้ช้ื้วิตปีกติของผ้้่ป่ีวยั

	 1.2	กลิุ�นี้ปีากท้ี่�ม้่สาเหตุม่าจากโรคหร้อความ่ผิ่ดปีกติ	 (pathologic	halitosis)	กลิุ�นี้ปีากชื้นิี้ดน้ี้�จะเกิดข่�นี้แบบเร้�อรัง	อาการไม่่ 

สาม่ารถึหายัไปีได้เองหร้อจากการที่ำาความ่สะอาดช่ื้องปีากตาม่ปีกติเท่ี่านัี้�นี้	แต่จะต้องรักษาท้ี่�ต้นี้เหตุของโรคหร้อความ่ผิ่ดปีกตินัี้�นี้	กลิุ�นี้ปีาก

ชื้นิี้ดน้ี้�สาม่ารถึแบ่งตาม่สาเหตุได้เป็ีนี้	2	ชื้นิี้ด	ค้อ

	 	 1.2.1	 สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก	 พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ	 90	 โดยัเกิดจากการสะสม่ของเศษอาหารแลุะคราบ 

จุลิุนี้ที่ร้ยั�บนี้ตัวฟัันี้แลุะลิุ�นี้	โรคหร้อความ่ผิ่ดปีกติภูายัในี้ช่ื้องปีาก	

	 	 1.2.2		สาเหตุจากภูายันี้อกช่ื้องปีาก	พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ	10	สาเหตุส่วนี้ใหญ่เกิดจากโรคที่างระบบ	โดยัเฉีพ้าะโรค

ของระบบที่างเดินี้หายัใจส่วนี้บนี้	ระบบที่างเดินี้อาหารแลุะโรคเม่ตตาบอลิุก	เช่ื้นี้	โรคเบาหวานี้	โรคไต	

2.	กลิ้�นปากเท่ี่ยม	(pseudo	halitosis)	หม่ายัถ่ึง	การท้ี่�ตนี้เองร้้ส่กว่าม้่กลิุ�นี้ปีาก	ทัี่�งท้ี่�จริง	ๆ 	แลุ้วไม่่ได้ม้่กลิุ�นี้ปีาก	แลุะผ้้่อ้�นี้ก็ไม่่ได้ร้้ส่กถ่ึงกลิุ�นี้นัี้�นี้	 

3.	อาการกลั้วการม่กลิ้�นปาก	(Halitophobia	or	Psychological	halitosis	or	Delusional	halitosis)	ค้อ	ผ้้่ป่ีวยัท้ี่�ร้้ส่กวิตกกังวลุต่ออาการ

กลิุ�นี้ปีากของตนี้เองม่ากกว่าปีกต	ิ	มั่กครุ่นี้คดิอย่้ัตลุอดเวลุาว่าตนี้เองม้่กลิุ�นี้ปีาก	ถ่ึงแม้่ว่าจะได้รับการตรวจ	รักษาเป็ีนี้ท้ี่�เร้ยับร้อยัแลุ้วกต็าม่	

ซ่ึ่�งมั่กเกิดกับผ้้่ท้ี่�รักความ่สะอาดม่ากกว่าปีกติ	ถ้ึอเป็ีนี้ความ่ผิ่ดปีกติที่างด้านี้จิตใจ	โดยัอาจเกิดในี้ผ้้่ป่ีวยัท้ี่�ม้่กลิุ�นี้ปีากเท้ี่ยัม่	หร้อม้่กลิุ�นี้ปีาก 

แท้ี่แลุะได้รับการบำาบัดรักษาเร้ยับร้อยัแลุ้วก็ได้	
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การจำัดการกบัผู้้�ทั่�ม่ปัญหากลิ่ิ�นปาก

	การจดัการกบัผ่้ที่้�ม่ปีญัหากลุิ�นี้ปีาก	สิ�งแรกที่้�ตอ้งที่ำาคอ้	

การวนี้จิฉียัยันี้ยันี้แลุะหาสาเหตที่้�อาจที่ำาใหเ้กดิกลุิ�นี้ปีากข่�นี้	โดยั 

การซึ่ักปีระวัติ	การตรวจชื้่องปีากอยั่างลุะเอยัด	แลุะการปีระเม่ินี้ 

กลุิ�นี้ปีาก	นี้ำาข้อม่้ลุต่าง	ๆ	นี้ั�นี้	ม่าปีระม่วลุวิเคราะห�	เพ้้�อนี้ำาไปีส้่การ

วินี้ิจฉีัยัแลุะแผ่นี้การรักษาผ่้้ที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีากต่อไปี	ดังตารางที่้�	1	

แลุะแผ่นี้ภูาพ้ที่้�	2

แผนการรักษาผู้ท่�ม่ปัญหากล่�นปาก	ม่้	5	แผ่นี้	ข่�นี้อยั้่กับปีระเภูที่ของผ่้้ปี่วยั	

	TN	1	ควรเนี้้นี้ให้ที่ันี้ตสุขศ่กษา	ที่ั�งการที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลุิ�นี้	รวม่ที่ั�งให้ความ่ร้้เร้�องการใชื้้ผ่ลุิตภูัณฑ์�ลุด	

		กลุิ�นี้ปีาก	เชื้่นี้	ยัาส้ฟัันี้หร้อนี้ำ�ายัาอม่บ้วนี้ปีาก

	TN	2		การรกัษาปีญัหาหรอ้พ้ยัาธุ์สิภูาพ้ภูายัในี้ชื้อ่งปีากที่้�อาจที่ำาใหเ้กดิปีญัหากลุิ�นี้ปีาก	เชื้นี้	วสัดอุดุฟันี้ 

		สภูาพ้ไม่ด่้		ฟัันี้ผุ่		เศษอาหารติดซึ่อกฟัันี้		โดยัเฉีพ้าะโรคปีริที่ันี้ต�	เปี็นี้ต้นี้

	TN	3		การส่งต่อผ่้้ปี่วยั	เพ้้�อปีร่กษากับอายัุรแพ้ที่ยั�หร้อแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างอ้�นี้	ๆ	

	TN	4			การอธุ์ิบายัถึ่งข้อม่้ลุที่้�ตรวจพ้บแลุะการวินี้ิจฉีัยั	โดยัอ้างอิงความ่ร้้พ้้�นี้ฐานี้ด้านี้กลุิ�นี้ปีาก	

	TN	5		การส่งต่อผ่้้ปี่วยั	เพ้้�อปีร่กษากับแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างจิตเวชื้

ภูาพ้ที่้�	2		แผ่นี้ภูาพ้แนี้วที่างการรักษากลุิ�นี้ปีาก

ที่้�ม่า:	Coil	JM,	Yaegaki	K,	Matsuo	T,Miyazaki	H.	Treatment	Needs	(TN)	and	practical	remedies	for	halitosis.	International	

Dental	Journal.	2002;	52(5):	187-91.
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Table 1	The	classification	of	halitosis	and	treatment	needs	(TN)6-8

ClassificationTreatment	needsa

I				Genuine	halitosis

					A.		Physiologic	halitosis

					B.		Pathologic	halitosis

										a.	Oral	patholosis	halitosis

										b.	Extraoral	pathologic	halitosis

I				Pseudo-halitosis

III			Halitophobia

TN-1

TN-1	and	TN-2

TN-1	and	TN-3

TN-1	and	TN-4

TN-1	and	TN-5
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การจำดัการกับผู้้�ท่ั�มป่ญัหากลิิ่�นปาก

	 การจัดการกับผ่้้ท้ี่�ม้่ปีัญหากลิุ�นี้ปีาก	 สิ�งแรกท้ี่�ต้องที่ำาค้อ	

การวินิี้จฉีัยัยั้นี้ยัันี้แลุะหาสาเหตุที่้�อาจที่ำาให้เกิดกลิุ�นี้ปีากข่�นี้	 โดยั 

การซัึ่กปีระวัติ	 การตรวจช่ื้องปีากอยั่างลุะเอ้ยัด	แลุะการปีระเมิ่นี้ 

กลิุ�นี้ปีาก	นี้ำาข้อม้่ลุต่าง	ๆ 	นัี้�นี้	ม่าปีระม่วลุวิเคราะห�	เพ้้�อนี้ำาไปีส่้การ

วินิี้จฉัียัแลุะแผ่นี้การรักษาผ้้่ท้ี่�ม้่ปัีญหากลิุ�นี้ปีากต่อไปี	ดังตารางที่้�	1	

แลุะแผ่นี้ภูาพ้ท้ี่�	2

แผนการรักษาผู้ท่�ม่ปัญหากล่�นปาก	ม้่	5	แผ่นี้	ข่�นี้อยั้่กับปีระเภูที่ของผ้้่ป่ีวยั	

	 TN	1	 ควรเน้ี้นี้ให้ทัี่นี้ตสุขศ่กษา	ทัี่�งการที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลิุ�นี้	รวม่ทัี่�งให้ความ่ร้้เร้�องการใช้ื้ผ่ลิุตภัูณฑ์�ลุด	

	 	 กลิุ�นี้ปีาก	เช่ื้นี้	ยัาส้ฟัันี้หร้อนี้ำ�ายัาอม่บ้วนี้ปีาก

	 TN	2		 การรักษาปีัญหาหร้อพ้ยัาธิุ์สภูาพ้ภูายัในี้ชื้่องปีากท้ี่�อาจที่ำาให้เกิดปีัญหากลิุ�นี้ปีาก	 เชื้่นี้	 วัสดุอุดฟัันี้ 

	 	 สภูาพ้ไม่่ด้		ฟัันี้ผุ่		เศษอาหารติดซึ่อกฟัันี้		โดยัเฉีพ้าะโรคปีริทัี่นี้ต�	เป็ีนี้ต้นี้

	 TN	3		 การส่งต่อผ่้้ปี่วยั	เพ้้�อปีร่กษากับอายัุรแพ้ที่ยั�หร้อแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างอ้�นี้	ๆ	

	 TN	4			 การอธุ์ิบายัถึ่งข้อม่้ลุที่้�ตรวจพ้บแลุะการวินี้ิจฉีัยั	โดยัอ้างอิงความ่ร้้พ้้�นี้ฐานี้ด้านี้กลุิ�นี้ปีาก	

	 TN	5		 การส่งต่อผ่้้ปี่วยั	เพ้้�อปีร่กษากับแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างจิตเวชื้

ภูาพ้ท้ี่�	2		แผ่นี้ภูาพ้แนี้วที่างการรักษากลิุ�นี้ปีาก

ท้ี่�ม่า:	Coil	JM,	Yaegaki	K,	Matsuo	T,Miyazaki	H.	Treatment	Needs	(TN)	and	practical	remedies	for	halitosis.	International	

Dental	Journal.	2002;	52(5):	187-91.
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Table 1	The	classification	of	halitosis	and	treatment	needs	(TN)6-8

Classification Treatment	needsa

I				Genuine	halitosis

					A.		Physiologic	halitosis

					B.		Pathologic	halitosis

										a.	Oral	patholosis	halitosis

										b.	Extraoral	pathologic	halitosis

I				Pseudo-halitosis

III			Halitophobia

TN-1

TN-1	and	TN-2

TN-1	and	TN-3

TN-1	and	TN-4

TN-1	and	TN-5
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ปีัจจุบันี้เริ�ม่ม้่ความ่สนี้ใจนี้ำาโพ้รไบโอติก (Probiotics)

ม่าใช้ื้รักษาผ้้่ป่ีวยัท้ี่�ม้่ปัีญหากลิุ�นี้ปีาก เน้ี้�องจากการรักษาส่วนี้ใหญ่

ท้ี่�ให้กับผ้่้ปี่วยัในี้ปีัจจุบันี้	 เชื้่นี้	 การที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลิุ�นี้		

การข้ดหินี้ป้ีนี้เกลุารากฟัันี้	การใช้ื้ยัาส้ฟัันี้	นี้ำ�ายัาอม่บ้วนี้ปีาก สาม่ารถึ

ควบคุม่กลิุ�นี้ปีากได้เพ้้ยังชัื้�วคราวเที่่านัี้�นี้	 แลุะการใชื้้สารท้ี่�ม้่ฤที่ธิุ์�

antimicrobial ในี้การยัับยัั�งเช้ื้�อแบคท้ี่เร้ยัท้ี่�เปี็นี้ต้นี้เหตุกลิุ�นี้ปีาก

เปี็นี้ระยัะเวลุานี้านี้	 จะส่งผ่ลุเส้ยั	 ที่ำาให้สม่ดุลุของเช้ื้�อในี้ชื้่องปีาก

เปีลุ้�ยันี้แปีลุงไปี	 โพ้ไบโอติก	 ค้อ การนี้ำาเช้ื้�อจุลิุนี้ที่ร้ยั�ชื้นิี้ดด้ม่าใชื้้

เพ้้�อป้ีองกันี้โรค โพ้รไบโอติกส�ถ้ึกใช้ื้อยั่างแพ้ร่หลุายัในี้การป้ีองกันี้

โรคระบบที่างเดินี้อาหาร เช่ื้นี้	 โรคลุำาไส้แปีรปีรวนี้	 อาหารไม่่ยั่อยั	

ท้ี่องผุ่	ปีกติการเกิดกลิุ�นี้ปีากม้่สาเหตุจากเช้ื้�อแบคท้ี่เร้ยักรัม่ลุบท้ี่�ไม่่

ชื้อบออกซึ่เิจนี้	แลุะพ้บว่าผ่้ท้้ี่�ม้่ปัีญหากลิุ�นี้ปีากจะพ้บเช้ื้�อแบคท้ี่เร้ยั

ปีระจำาถิึ�นี้	โดยัเฉีพ้าะ Streptococcus salivarius 	ลุดลุง

	 จากการศ่กษาแบบ systematic review แลุะ meta-

analysis ถ่ึงปีระสทิี่ธิุ์ผ่ลุของโพ้รไบโอตกิส�	กับกลิุ�นี้ปีาก	พ้บว่าการ

1. Coil JM, Yaegaki K, Matsuo T,Miyazaki H. Treatment Needs (TN) and practical remedies for halitosis,

2. International Dental Journal. 2002; 52(5): 187-91.

3. Karbalaei M, Keikha M, Kobyliak NM, Khatib Zadeh Z, Yousefi B, Eslami M. Alleviation of halitosis by use of probiotics

and their protective mechanisms in the oral cavity. New Microbes New Infect. 2021;42:100887.		

4. Suzuki N, Yoneda M, Takeshita T, Hirofuji T, Hanioka T. Induction and inhibition of oral malodor. Mol Oral Microbiol.

2019 Jun;34(3):85-96.

5. Yaegaki K, Coil JM.		Examination, classification, and treatment of halitosis; clinical perspectives.		J Can Dent Assoc.

2000 May;66(5):257-61.

6. Yoo JI, Shin IS, Jeon JG, Yang YM, Kim JG, Lee DW. The Effect of Probiotics on Halitosis: a Systematic Review and

Meta-analysis. Probiotics Antimicrob Proteins. 2019 Mar;11(1):150-157.

เอกสารอ้างอิง

ศ่กษาส่วนี้ใหญ่ใช้ื้		Lactobacillus strains		สาม่ารถึลุดระดับ OLT scores (P<0.0001) ได้อย่ัางม้่นี้ยััสำาคัญที่างสถิึติ แต่ไม่่พ้บความ่แตกต่าง

ของระดับความ่เข้ม่ข้นี้	VSC (P=0.98) ซ่ึ่�งอาจเป็ีนี้ผ่ลุม่าจาก การท้ี่�การศ่กษาส่วนี้ใหญ่นัี้�นี้ใช้ื้เช้ื้�อ Lactobacillus strains เป็ีนี้โพ้รไบโอติกส�	

แที่นี้ท้ี่�จะเป็ีนี้	Streptococcus salivarius ซ่ึ่�งเป็ีนี้เช้ื้�อหลัุกท้ี่�พ้บในี้ช่ื้องปีากของผ้้่ท้ี่�ไม่่ม้่ปัีญหากลิุ�นี้ปีาก		ขณะท้ี่�การศ่กษาแบบ clinical trial

ท้ี่�นี้ำา	Streptococcus salivarius  ม่ารักษาผ้้่ท้ี่�ม้่ปัีญหากลิุ�นี้ปีาก		พ้บว่าสาม่ารถึลุดทัี่�งระดับก๊าซึ่	VSCs แลุะลุดปีริม่าณเช้ื้�อแบคท้ี่เร้ยัท้ี่�

เป็ีนี้สาเหตุของการเกิดกลิุ�นี้ปีากลุงได้ โดยั	Streptococcus salivarius K12 สาม่ารถึผ่ลิุต lantibiotics ได้ 2	ชื้นิี้ด	ค้อ salivaricin A2

(SalA2) แลุะ salivaricin B (SboB) ซ่ึ่�งม้่ฤที่ธิุ์�ยัับยัั�งแบคท้ี่เร้ยัตัวอ้�นี้	ๆ
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Table 1 The classification of halitosis and treatment needs (TN)6-8

Classification Treatment needsa

I				Genuine halitosis

					A.		Physiologic halitosis

					B.		Pathologic halitosis

										a. Oral patholosis halitosis

										b. Extraoral pathologic halitosis

I				Pseudo-halitosis

III			Halitophobia

TN-1

TN-1 and TN-2

TN-1 and TN-3

TN-1 and TN-4

TN-1 and TN-5
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