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คํ านํ า
 อยากรู้ไหมว่าทำาไมเราถึงมีกล่ินเหง่ือ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ 

ในการระบายความเศรา้แลว้ประโยชนข์องนำา้ตามอีะไรบา้ง อตัราเรว็ 

ในการพุ่งตัวของขี้มูกอยู่ที่เท่าไร “ตาปลา” เกิดจากอะไร หนองมี

ประโยชน์ด้วยหรือ

 เรารวบรวมคำาตอบทั้งหมดมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

 

        นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



น้ําลาย1
นำ้ า ล ายประกอบด้ วยนำ้ า  9 9  

เปอรเ์ซน็ต ์สว่นทีเ่หลอืเปน็อเิลก็โทรไลต ์เมอืก 

สารยับยั้งแบคทีเรีย และเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ  

นำ้าลายผลิตจากต่อมนำ้าลาย 3 คู่ คือ ต่อมข้าง 

กกหู ต่อมใต้ขากรรไกร และต่อมใต้ล้ิน โรงงาน 

เล็ก ๆ  เหล่านี้สร้างนำ้าลายออกมาวันละประมาณ 

1-1.5 ลิตร แต่ตอนกลางคืนต่อมนี้จะหยุดพัก 

จงึชะลอการผลตินำา้ลายไว ้ตอนนัน้แหละทีพ่วก

แบคทเีรยีพากนัเรงิรา่ออกมาฉลองกนัสดุเหวีย่ง

ในช่องปากของเรา 

 ความจรงิแลว้ชอ่งปากคอืสว่นทีส่กปรก 

ท่ีสุดในร่างกาย เพราะมีแบคทีเรียชุมนุมอยู่ถึง

ประมาณ 10,000 ลา้นตวั ตลอดคำา่คนือนัยาว 

นาน แบคทีเรียจะสะสมตัวเพ่ิมจำานวนข้ึนเร่ือย ๆ  

และกลิ่นอันไม่โสภาที่ลอยจากปากใครบางคน
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ก็คือ “กลิ่นตัว” ของบรรดาแบคทีเรียจำานวนนับ 10,000 ล้านชีวิต

ที่อยู่ในช่องปากของเรานั่นเอง แต่ก็ยังโชคดีที่การแปรงฟันตอน

เช้าช่วยลดฝูงแบคทีเรียให้เหลือน้อยลงจนไม่ส่งกลิ่นร้ายกาจออก

มาในปากได้มากนัก

น้ําลาย
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กล่ินปาก
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กล่ินปาก
ช่องปากเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์

กวา่ 300 ชนดิ ซึง่ทำาหนา้ทีย่อ่ยเศษอาหารตกคา้ง ทำา 

ให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์อันเป็นสาเหตุหน่ึงของกล่ินปาก 

ยิ่งถ้าใครเป็นโรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ ใส่ฟันปลอม

หรือมีฟันซ้อน ยิ่งทำาให้กลิ่นปากรุนแรงขึ้น เพราะว่า 

มีกลิ่นหนองหรือเศษอาหารที่ติดค้างผสมอยู่ด้วย 

นอกจากนี้ กลิ่นปากยังบอกโรคได้อีกด้วย เช่น คนที่ 

เป็นโรคเบาหวานจะมีกลิ่นปากหอมหวานคล้ายผลไม้

เป็นต้น 

 กลิ่นปากหลังตื่นนอนเกิดจากการที่นำ้าลาย

หลั่งออกมากวาดล้างเชื้อโรคขณะเรากำาลังหลับตอน 

กลางคืน บางครั้งกลิ่นปากเกิดจากการย่อยโปรตีน 

หรือเกิดจากการที่เราท้องว่าง นอกจากนี้ กลิ่นบุหรี่ 

หัวหอม และกระเทียม สามารถผสมกับแก๊สที่ปอด

ขับออกมา ทำาให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน
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3 อยากปากหอม
    ต้องทํ าอย่างน้ี
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หากอยากมีกล่ินปากหอมสดช่ืน นอกจากการแปรงฟัน 

และขัดฟันบ่อย ๆ  แล้ว ยังมีวิธีอ่ืนด้วย เช่น การแปรงล้ิน นอกจากน้ี 

แบคทเีรยีในชอ่งปากไมไ่ดอ้ยูเ่ฉพาะตามซอกฟนัของเราเทา่นัน้หรอก

นะ แต่มันยังฝังตัวอยู่บนพื้นผิวของลิ้นด้วย เพราะฉะนั้นทุกครั้ง

หลงัจากกนิอาหารเสรจ็แลว้อยา่ลมืดืม่นำา้ตามดว้ย เพราะนำา้ชว่ยจะ

ชว่ยชะลา้งแบคทเีรยีลงไปใหก้รดในกระเพาะอาหารบดขยีอ้กีท ี ดืม่

นำ้าเป็นประจำาจนเป็นนิสัยได้ก็ยิ่งดี

อยากปากหอม
    ต้องทํ าอย่างน้ี
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ปกติร่างกายของคนเรา 

จะขับเหงื่อออกมาประมาณ 500- 

700 มิลลิลิตรต่อวัน เหงื่อมีนำ้า 

เป็นส่วนประกอบ 99 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนอีก 1 เปอร์เซ็นต์ประกอบด้วย 

โซเดียมคลอไรด์ ยู เรีย นำ้าตาล 

เหง่ือ4
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