บที่ความวิชุาการ

กลิ่ิ�นปาก (Halitosis)
ชื้ม่รม่รอยัโรคชื้่องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

กล่�นปาก (Halitosis or Malodor) หม่ายัถึ่ง กลุิ�นี้ไม่่พ้ง่ ปีระสงค�ที่้�ออกม่าที่างชื้่องปีากหร้อลุม่หายัใจอยั่างเร้�อรัง (chronic
bad breath) ซึ่่�งกลุิ�นี้นี้ั�นี้อาจออกม่าจากปีาก หร้อจม่้ก หร้อในี้ลุำาคอก็ได้ กลุิ�นี้ปีากเปี็นี้ปีัญหาที่้�พ้บได้ปีกติของคนี้ที่ั�วไปี อาจที่ำาให้เกิด
ความ่ร้ส้ ก่ ไม่่สบายัใจ ขาดความ่ม่ันี้� ใจในี้การเข้าสังคม่ แลุะส่งผ่ลุระยัะยัาวต่อสภูาวะจิตใจได้ โดยัที่ัว� ไปีกลุินี้� ปีากนี้ันี้� ก่อให้เกิดความ่รำาคาญ
เพ้้ยังชื้ั�วคราวเที่่านี้ั�นี้
ควิามชุุก
กลุิ�นี้ปีากเปี็นี้ภูาวะที่้�พ้บได้บ่อยัในี้ปีระชื้ากรที่ั�วไปี ในี้ปีระเที่ศที่้�พ้ัฒนี้าแลุ้ว
ม่้ปีระชื้ากรที่้ร� บั ร้ว้ า่ ตนี้เองม่้กลุินี้� ปีากปีระม่าณร้อยัลุะ 8-50 ข่นี้� อยั้ก่ บั แต่ลุะการศ่กษา
พยาธิิกำาเนิดของกลิ่ิ�นปาก
กลุไกการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก
เกิดจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยักรัม่ลุบที่้ไ� ม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ที่้ส� าม่ารถึยั่อยัสลุายั
โปีรต้นี้ได้ (proteolytic gram-negative anaerobic bacteria)
ยั่อยัสลุายัโปีรต้นี้จากคราบอาหารที่้�ตกค้างอยั้่ที่้�ฟัันี้ ลุิ�นี้ ซึ่อกหลุ้บ
ของต่อม่ที่อนี้ซึ่ิลุ เสม่หะในี้ลุำาคอ โปีรต้นี้ในี้นี้ำา� ลุายั หร้อนี้ำา� ร่องเหง้อก
(crevicular fluid) เกิดสารระเหยัที่้ม่� ก้ ลุินี้� เหม่็นี้ข่นี้� โดยัเฉีพ้าะก๊าซึ่
ที่้ม่� อ้ งค�ปีระกอบของซึ่ัลุเฟัอร�ที่เ�้ ร้ยักว่า volatile sulfur-containing
compounds (VSCs) ที่้�สำาคัญม่้อยั้่ 3 ชื้นี้ิด ค้อ ไฮโดรเจนี้ซึ่ัลุไฟัด�
(hydrogen sulfide) เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้ (methyl mercaptan)
แลุะไดเม่ที่ิลุซึ่ัลุไฟัด� (dimethyl sulfide) ซึ่่ง� สารเหลุ่านี้้เ� กิดจากการ
ยั่อยัสลุายัโปีรต้นี้ที่้ม่� ก้ รดอะม่ิโนี้ –SH group เชื้่นี้ ซึ่ิสเตอินี้ (cysteine)
เม่ที่ิโอนี้ินี้ (methionine) ที่ริปีโตเฟันี้ (tryptophan) แลุะไลุซึ่ินี้
(lysine) เปี็นี้ต้นี้ (ดังภูาพ้ที่้� 1) นี้อกจากนี้้พ้� บว่าอาจม่้สารอ้นี้� ๆ ที่้ที่� าำ ให้
เกิดกลุิ�นี้ปีากได้ เชื้่นี้ สารระเหยัจำาพ้วกกรดไขม่ันี้ (volatile fatty
acid) เชื้่นี้ บิวไที่เรต (butyrate) โพ้รพ้ิโอเนี้ต (propionate) เปี็นี้ต้นี้
แลุะ สารระเหยัจำาพ้วกไดเอม่้นี้ (diamines) เชื้่นี้ คาดาเวอร้นี้
(cadaverine) พ้ิวที่ริซึ่้นี้ (putrescine) เปี็นี้ต้นี้
เนี้้อ� งจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยัที่้ผ่� ลุิตก๊าซึ่ VSCs ได้สว่ นี้ใหญ่เปี็นี้
เชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ ซึ่่�งภูาวะที่้�ไม่่ม่้ออกซึ่ิเจนี้สาม่ารถึ
พ้บได้ในี้ชื้่องปีากบริเวณร่องลุ่กปีริที่นี้ั ต� รวม่ถึ่งคราบจุลุนี้ิ ที่ร้ยัที่� ห้� นี้า
โดยัเฉีพ้าะคราบจุลุินี้ที่ร้ยั�บนี้ลุิ�นี้ คราบจุลุินี้ที่้รยั�บนี้ลุิ�นี้ที่้�หนี้าเพ้้ยัง
0.1-0.2 ม่ิลุลุิเม่ตร ก็สาม่ารถึสร้างภูาวะที่้�ไม่่ม่้ออกซึ่ิเจนี้ให้เชื้้�อ
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แบคที่้เร้ยักลุุ่ม่ที่้�ไม่่ชื้อบออกซึ่ิเจนี้เจริญได้ด้ ตัวอยั่างของเชื้้�อ
แบคที่้เร้ยักลุุม่่ นี้้ไ� ด้แก่ ฟัิวโซึ่แบคที่้เร้ยัม่ นี้ิวคลุิเอตัม่ (Fusobacterium nucleatum) ที่ร้โพ้นี้ิม่า่ เดนี้ติโคลุ่า (Treponemadenticola)
พ้ร้โวเที่ลุลุ่า อินี้เที่อร�ม่ิด้ยั (Prevotella intermedia) พ้อร�ไฟัโลุ
โม่นี้าส จินี้จิวาลุิส (Porphyromonas gingivalis) แที่นี้-เนี้อณ�เรลุลุ่า
ฟัอร�ไซึ่เที่้ยั (Tannerella forsythia) เปี็นี้ต้นี้ ซึ่่ง� ก๊าซึ่ VSCs แต่ลุะชื้นี้ิด
ม่้พ้ยัาธุ์ิกาำ เนี้ิดที่้แ� ตกต่างกันี้ เกิดลุักษณะกลุินี้� ไม่่พ้ง่ ปีระสงค�ที่แ้� ตกต่าง
กันี้ออกไปี
1. ไฮโดรเจนี้ซึ่ัลุไฟัด� ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�กลุิ�นี้คลุ้ายัไข่เนี้่า (rotten egg) ม่ัก
เกิดจากฝ้าขาวที่้�ติดอยั้่บนี้ลุิ�นี้ (coated tongue) นี้อกจากนี้ั�นี้อาจ
เกิดจากเสม่หะในี้ลุำาคอ หร้อเศษอาหารที่้�ตกค้างอยั้่ในี้ร่อง หร้อ
ซึ่อกหลุ้บของต่อม่ที่อนี้ซึ่ิลุ
2. เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้ ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�ม่้กลุิ�นี้คลุ้ายัอุจจาระ (feces)
ม่ักเกิดจากฟัันี้ผุ่ลุ่ก แลุะร่องลุ่กปีริที่ันี้ต� จ่งพ้บม่ากในี้ผ่้้ที่้�ม่้อนี้าม่ัยั
ชื้่องปีากไม่่ด้ ม่้โรคฟัันี้ผุ่ โรคเหง้อกอักเสบ แลุะโรคปีริที่ันี้ต�อักเสบ
เม่ที่ิลุเม่อร�แคปีแที่นี้เปี็นี้ก๊าซึ่ VSCs ที่้ม่� ก้ ลุินี้� รุนี้แรงที่้ส� ดุ แลุะสัม่พ้ันี้ธุ์�
กับการพ้ิส้จนี้�กลุิ�นี้ด้วยัการดม่ (organoleptic; OLT)
3. ไดเม่ที่ิลุซึ่ัลุไฟัด� ก๊าซึ่ชื้นี้ิดนี้้�ม่้กลุิ�นี้เหม่้อนี้ผ่ักเนี้่า ม่ักพ้บในี้ผ่้้ที่้�ม่้
ปีัญหาเก้�ยัวกับระบบที่างเดินี้อาหาร เชื้่นี้ ที่้องอ้ด อาหารไม่่ยั่อยั
กรดไหลุยั้อนี้ หร้อเปี็นี้ผ่ลุม่าจากขบวนี้การยั่อยัสลุายัอาหารบางชื้นี้ิด
แลุ้วขับออกม่ากับลุม่หายัใจ เชื้่นี้ กระเที่้ยัม่ ทีุ่เร้ยันี้ กะหลุำ�าปีลุ้
บร็อคโคลุ้� บ้ที่ร้ธุ์ หนี้่อไม่้ฝรั�ง ข้าวโพ้ด แลุะอาหารที่ะเลุ เปี็นี้ต้นี้

DENT NEWS

ภาพท่� 1 กลุไลุการเกิดกลุิ�นี้ปีากที่้�ม่้สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีากผ่ลุิตก๊าซึ่ที่้�ม่้กาำ ม่ะถึันี้เปี็นี้องค�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. กล้ิน� ปากแที่้ (genuine halitosis) หม่ายัถึ่ง การม่้กลุินี้� ผ่ิดปีกติจริง ซึ่่ง� สาม่ารถึตรวจพ้บ แลุะวินี้จิ ฉีัยัได้จริง กลุินี้� ปีากปีระเภูที่นี้้แ� บ่งยั่อยั

ออกเปี็นี้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ
1.1 กลุินี้� ปีากที่้ม่� ส้ าเหตุที่างกายัภูาพ้ (physiologic halitosis) เปี็นี้กลุินี้� ปีากที่้เ� กิดจากกระบวนี้การยั่อยัสลุายัปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก
เกิดข่�นี้กับทีุ่กคนี้ตาม่ธุ์รรม่ชื้าติ เชื้่นี้ กลุิ�นี้ปีากหลุังต้�นี้นี้อนี้ในี้เวลุาเชื้้า กลุิ�นี้ปีากในี้ขณะที่้�หิว หร้อกลุิ�นี้ปีากในี้สภูาวะขาดนี้ำ�า (dehydrate)
เปี็นี้ต้นี้ กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้เพ้้ยังชื้ั�วคราวแลุ้วหายัไปีได้เอง โดยัไม่่รบกวนี้การดำาเนี้ินี้ชื้้วิตปีกติของผ่้้ปี่วยั
1.2 กลุิ�นี้ปีากที่้�ม่ส้ าเหตุม่าจากโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติ (pathologic halitosis) กลุิ�นี้ปีากชื้นี้ิดนี้้�จะเกิดข่�นี้แบบเร้�อรัง อาการไม่่
สาม่ารถึหายัไปีได้เองหร้อจากการที่ำาความ่สะอาดชื้่องปีากตาม่ปีกติเที่่านี้ันี้� แต่จะต้องรักษาที่้ต� นี้้ เหตุของโรคหร้อความ่ผ่ิดปีกตินี้นี้ั� กลุินี้� ปีาก
ชื้นี้ิดนี้้�สาม่ารถึแบ่งตาม่สาเหตุได้เปี็นี้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ
1.2.1 สาเหตุจากภูายัในี้ชื้่องปีาก พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ 90 โดยัเกิดจากการสะสม่ของเศษอาหารแลุะคราบ
จุลุินี้ที่ร้ยั�บนี้ตัวฟัันี้แลุะลุิ�นี้ โรคหร้อความ่ผ่ิดปีกติภูายัในี้ชื้่องปีาก
1.2.2 สาเหตุจากภูายันี้อกชื้่องปีาก พ้บได้ปีระม่าณร้อยัลุะ 10 สาเหตุส่วนี้ใหญ่เกิดจากโรคที่างระบบ โดยัเฉีพ้าะโรค
ของระบบที่างเดินี้หายัใจส่วนี้บนี้ ระบบที่างเดินี้อาหารแลุะโรคเม่ตตาบอลุิก เชื้่นี้ โรคเบาหวานี้ โรคไต

2. กล้ิน� ปากเที่่ยม (pseudo halitosis) หม่ายัถึ่ง การที่้ต� นี้เองร้ส้ ก่ ว่าม่้กลุินี้� ปีาก ที่ัง� ที่้จ� ริง ๆ แลุ้วไม่่ได้ม่ก้ ลุินี้� ปีาก แลุะผ่้อ้ นี้�้ ก็ไม่่ได้รส้ ก่ ถึ่งกลุินี้� นี้ันี้�
3. อาการกล้ัวการม่กล้ิน� ปาก (Halitophobia or Psychological halitosis or Delusional halitosis) ค้อ ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ร� ส้ ก่ วิตกกังวลุต่ออาการ
กลุินี้� ปีากของตนี้เองม่ากกว่าปีกติ ม่ักครุนี้่ คิดอยั้ต่ ลุอดเวลุาว่าตนี้เองม่้กลุินี้� ปีาก ถึ่งแม่้วา่ จะได้รบั การตรวจ รักษาเปี็นี้ที่้เ� ร้ยับร้อยัแลุ้วก็ตาม่
ซึ่่�งม่ักเกิดกับผ่้้ที่้�รักความ่สะอาดม่ากกว่าปีกติ ถึ้อเปี็นี้ความ่ผ่ิดปีกติที่างด้านี้จิตใจ โดยัอาจเกิดในี้ผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้กลุิ�นี้ปีากเที่้ยัม่ หร้อม่้กลุิ�นี้ปีาก
แที่้แลุะได้รับการบำาบัดรักษาเร้ยับร้อยัแลุ้วก็ได้
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การจำัดการกับผู้้�ทั่�มป
่ ญ
ั หากลิ่ิ�นปาก
การจัดการกับผ่้้ที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก สิ�งแรกที่้�ต้องที่ำาค้อ
การวินี้ิจฉีัยัยั้นี้ยัันี้แลุะหาสาเหตุที่้�อาจที่ำาให้เกิดกลุิ�นี้ปีากข่�นี้ โดยั
การซึ่ักปีระวัติ การตรวจชื้่องปีากอยั่างลุะเอ้ยัด แลุะการปีระเม่ินี้
กลุินี้� ปีาก นี้ำาข้อม่้ลุต่าง ๆ นี้ันี้� ม่าปีระม่วลุวิเคราะห� เพ้้อ� นี้ำาไปีส้ก่ าร
วินี้จิ ฉีัยัแลุะแผ่นี้การรักษาผ่้ที่้ ม่้� ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีากต่อไปี ดังตารางที่้� 1
แลุะแผ่นี้ภูาพ้ที่้� 2

ตารางท่� 1 ปีระเภูที่ของผ่้้ปี่วยักลุิ�นี้ปีากแลุะแผ่นี้การรักษา
Table 1 The classification of halitosis and treatment needs (TN)6-8
Classification
I Genuine halitosis
A. Physiologic halitosis
B. Pathologic halitosis
a. Oral patholosis halitosis
b. Extraoral pathologic halitosis
I Pseudo-halitosis
III Halitophobia

Treatment needsa
TN-1
TN-1 and TN-2
TN-1 and TN-3
TN-1 and TN-4
TN-1 and TN-5

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.

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 การรักษาปีัญหาหร้อพ้ยัาธุ์ิสภูาพ้ภูายัในี้ชื้่องปีากที่้�อาจที่ำาให้เกิดปีัญหากลุิ�นี้ปีาก เชื้่นี้ วัสดุอุดฟัันี้
สภูาพ้ไม่่ด้ 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
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ปีัจจุบันี้เริ�ม่ม่้ความ่สนี้ใจนี้ำาโพ้รไบโอติก (Probiotics)
ม่าใชื้้รักษาผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก เนี้้�องจากการรักษาส่วนี้ใหญ่
ที่้�ให้กับผ่้้ปี่วยัในี้ปีัจจุบันี้ เชื้่นี้ การที่ำาความ่สะอาดฟัันี้แลุะลุิ�นี้
การข้ดหินี้ปี้นี้เกลุารากฟัันี้ การใชื้้ยัาส้ฟันี้ั นี้ำา� ยัาอม่บ้วนี้ปีาก สาม่ารถึ
ควบคุม่กลุิ�นี้ปีากได้เพ้้ยังชื้ั�วคราวเที่่านี้ั�นี้ แลุะการใชื้้สารที่้�ม่้ฤที่ธุ์ิ�
antimicrobial ในี้การยัับยัั�งเชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�เปี็นี้ต้นี้เหตุกลุิ�นี้ปีาก
เปี็นี้ระยัะเวลุานี้านี้ จะส่งผ่ลุเส้ยั ที่ำาให้สม่ดุลุของเชื้้�อในี้ชื้่องปีาก
เปีลุ้�ยันี้แปีลุงไปี โพ้ไบโอติก ค้อ การนี้ำาเชื้้�อจุลุินี้ที่ร้ยั�ชื้นี้ิดด้ม่าใชื้้
เพ้้�อปี้องกันี้โรค โพ้รไบโอติกส�ถึ้กใชื้้อยั่างแพ้ร่หลุายัในี้การปี้องกันี้
โรคระบบที่างเดินี้อาหาร เชื้่นี้ โรคลุำาไส้แปีรปีรวนี้ อาหารไม่่ยั่อยั
ที่้องผุ่ ปีกติการเกิดกลุินี้� ปีากม่้สาเหตุจากเชื้้อ� แบคที่้เร้ยักรัม่ลุบที่้ไ� ม่่
ชื้อบออกซึ่ิเจนี้ แลุะพ้บว่าผ่้ที่้ ม่้� ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีากจะพ้บเชื้้อ� แบคที่้เร้ยั
ปีระจำาถึิ�นี้ โดยัเฉีพ้าะ Streptococcus salivarius ลุดลุง
จากการศ่กษาแบบ systematic review แลุะ metaanalysis ถึ่งปีระสิที่ธุ์ิผ่ลุของโพ้รไบโอติกส� กับกลุินี้� ปีาก พ้บว่าการ
ศ่กษาส่วนี้ใหญ่ใชื้้ Lactobacillus strains สาม่ารถึลุดระดับ OLT scores (P < 0.0001) ได้อยั่างม่้นี้ยัั สำาคัญที่างสถึิติ แต่ไม่่พ้บความ่แตกต่าง
ของระดับความ่เข้ม่ข้นี้ VSC (P = 0.98) ซึ่่ง� อาจเปี็นี้ผ่ลุม่าจาก การที่้ก� ารศ่กษาส่วนี้ใหญ่นี้นี้ั� ใชื้้เชื้้อ� Lactobacillus strains เปี็นี้โพ้รไบโอติกส�
แที่นี้ที่้จ� ะเปี็นี้ Streptococcus salivarius ซึ่่ง� เปี็นี้เชื้้อ� หลุักที่้พ้� บในี้ชื้่องปีากของผ่้ที่้ ไ้� ม่่ม่ปี้ ญ
ั หากลุินี้� ปีาก ขณะที่้ก� ารศ่กษาแบบ clinical trial
ที่้�นี้ำา Streptococcus salivarius ม่ารักษาผ่้้ที่้�ม่้ปีัญหากลุิ�นี้ปีาก พ้บว่าสาม่ารถึลุดที่ั�งระดับก๊าซึ่ VSCs แลุะลุดปีริม่าณเชื้้�อแบคที่้เร้ยัที่้�
เปี็นี้สาเหตุของการเกิดกลุิ�นี้ปีากลุงได้ โดยั Streptococcus salivarius K12 สาม่ารถึผ่ลุิต lantibiotics ได้ 2 ชื้นี้ิด ค้อ salivaricin A2
(SalA2) แลุะ salivaricin B (SboB) ซึ่่�งม่้ฤที่ธุ์ิ�ยัับยัั�งแบคที่้เร้ยัตัวอ้�นี้ ๆ
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