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คํ านํ า
 อยากรู้ไหมว่าทำาไมเราถึงมีกล่ินเหง่ือ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ 

ในการระบายความเศรา้แลว้ประโยชนข์องนำา้ตามอีะไรบา้ง อตัราเรว็ 

ในการพุ่งตัวของขี้มูกอยู่ที่เท่าไร “ตาปลา” เกิดจากอะไร หนองมี

ประโยชน์ด้วยหรือ

 เรารวบรวมคำาตอบทั้งหมดมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

 

        นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ตวั
อย
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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
2
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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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ไขมัน กรดอะมิโนบางชนิด โพแทสเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก 

ถ้าอากาศร้อนมากเท่าไรปริมาณเหงื่อก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะ

ร่างกายระบายความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อ อีกทั้งเหงื่อยังช่วย

รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ด้วย 

 แต่ทำาไมเหงื่อถึงมีกลิ่นเหม็นล่ะ! 

 ร่างกายมีต่อมเหงื่อ 2 ชนิด คือ ต่อมเหงื่อเอกไครน์ ซึ่ง

กระจายอยู่ทัว่รา่งกาย เหงือ่สว่นใหญห่ลัง่ออกมาจากตอ่มนี ้ซึง่เปน็

เหงื่อที่ประกอบไปด้วยนำ้า 99 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ทำาให้มีกลิ่นตัว แต่

จะทำาให้อุณหภูมิในร่างกายเย็นลง ส่วนต่อมเหงื่ออีกชนิดหนึ่งคือ 

ต่อมเหงื่ออะโพไครน์ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณรักแร้ สะดือ และอวัยวะ

สบืพนัธุ ์โดยมโีปรตนีเปน็องคป์ระกอบ ซึง่เจา้ตวัโปรตนีนีแ่หละคอื

อาหารอันโอชะของแบคทีเรีย เมื่อกรด

ไขมันและแอมโมเนียถูกปล่อยออกมา

ขณะแบคทีเรียกำาลังย่อยสลายโปรตีน

เหล่านี้ กลิ่นเหงื่อเหม็น ๆ  จึงโชยมาจาก

รกัแร ้เพราะมตีอ่มเหงือ่อะโพไครนเ์ปน็

จำานวนมากนั่นเอง

เหง่ือ
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5 กล่ินเท้า 
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รู้ไหมว่าอาการเท้าเหม็นมีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยนะ

เรยีกวา่บรอมไฮโดรซสิ หรอืภาวะกลิน่ตวัแรง ไมไ่ดห้มายถงึอาการ

เท้าเหม็นอย่างเดียว ฟังดูโก้หรูสมเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ไหมล่ะ     

เท้าแต่ละข้างของคนเรามีต่อมเหงื่ออัดกันอยู่ประมาณ 20,000 

ต่อม! เท้าแต่ละข้างผลิตเหงื่อได้วันละครึ่งถ้วยเชียวนะ

 กลิ่นเท้าเกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรีย 

ชื่นชอบบรรยากาศบริเวณเท้า จึงเป็นธรรมดาที่พวกมันจะแห่ไป

เที่ยวที่นั่นกันเป็นฝูง ถึงอย่างไร เท้าชุ่มเหงื่อก็เป็นแหล่งอาหารอัน 

สุดแสนโอชะ ยิ่งมีถุงเท้าชุ่มเหงื่อด้วยก็ยิ่งสนุกสุขสันต์กันใหญ่ 

เพราะถุงเท้ากักเก็บไอร้อนและความชื้นเอาไว้มากมาย เนื่องจาก

พวกแบคทีเรียเติบโตดีในสภาพร้อนชื้น กว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น    

เจ้าพวกตัวจิ๋วนั่นก็จัดงานเลี้ยงฉลองกันแล้ว!

งานเลี้ยงของแบคทีเรียจะมีกลิ่นอะไร

ได้ล่ะ นอกจากกลิ่นเหม็น!

กล่ินเท้า 
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