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  เมื�อมี นํ �ามกู หรือเสมหะ ที�เราบ้วนทิ �งออกมา เรามกัจะไม่ใสใ่จกบัมนั ขอให้สั�ง หรือเช็ดออก หรือขาก

ออกไปได้ ยิ�งเร็วเทา่ไรก็ยิ�งดี เชื�อหรือไมค่รับ วา่สีของนํ �ามกู หรือเสมหะนี � สามารถบง่บอกถึงโรค หรือภาวะสขุภาพ

ของคณุได้ ถ้าไมเ่ชื�อ ลองอ่านบทความนี �ดนูะครับ วา่จริงหรือไม ่

  เชื�อวา่อยา่งน้อยทกุคน คงเคยประสบปัญหานํ �ามกูไหลหรือนํ �ามกูไหลลงคอมาบ้าง ซึ�งเมื�อมีนํ �ามกูไหล เรา

มกัจะหากระดาษชําระมาเช็ด หรือซบั หรือสั�งนํ �ามกู หรือบางครั �ง พอมีนํ �ามกูไหลลงคอ ก็อยากจะขากหรือบ้วนทิ �ง 

บางครั �งอาจเลวร้ายกวา่นั �น ถ้าหากระดาษชําระไมเ่จอ และอยูใ่นที�สาธารณะ อาจต้องสดูนํ �ามกูเข้าไปในจมกู และ

อาจต้องกลืนลงไปในคอ 

นํ �ามูกมาจากไหน 

  ทางเดนิหายใจและทางเดินอาหารของมนษุย์เรา มีเยื�อบทุางเดนิหายใจและทางเดนิอาหาร ซึ�งมีตอ่มสร้าง

นํ �ามกู เมือก หรือเสมหะ ไมว่่าจะเป็นจมกู, ไซนสั, โพรงหลงัจมกู, ชอ่งปาก, ช่องคอ, กลอ่งเสียง, หลอดลม ซึ�ง

นํ �ามกู, เมือก หรือเสมหะ ทําหน้าที�ป้องกนัอวยัวะภายใต้เยื�อบจุากสารพิษ หรือสารระคายเคืองตา่งๆ  ทําให้อวยัวะ

ดงักลา่วชื �นตลอดเวลา ซึ�งถ้าเยื�อบทีุ�คลมุอวยัวะดงักลา่วแห้ง จะทําให้อตัราเสี�ยงตอ่การตดิเชื �อสงูขึ �น 

  นํ �ามกู หรือเมือกในทางเดนิหายใจ จะทําหน้าที�จบักบัสิ�งตา่งๆที�ปนมากบัลมหายใจ เช่น สารก่อภมูิแพ้ (ไร

ฝุ่ น, ละอองเกสร), ควนั, ฝุ่ นบ้าน, เชื �อโรค และในนํ �ามกู หรือเมือก ยงัมีสารตอ่ต้านเชื �อโรค เชน่ แอนตบิอดี, 

เอนไซม์ ด้วย  ทราบหรือไมว่่าร่างกายมนษุย์เราสามารถผลิตนํ �ามกู หรือเมือกได้มากถึง � ลิตร/วนั 

  สว่นใหญ่เราไมค่อ่ยได้ให้ความสนใจกบันํ �ามกูมากนกั จนกระทั�งเรามีปัญหาเรื�องนํ �ามกูไหลมาจากจมกู

หรือไหลลงคอ ซึ�งเราอาจจะสั�งนํ �ามกูออกมา หรือสดูลงคอแล้วขากออกเป็นเสมหะ แล้วบ้วนทิ �ง หรือไมมี่ที�ให้บ้วน

อาจต้องจําใจกลืนลงไป แล้วคณุเคยสงัเกตสีนํ �ามกู หรือเสมหะที�บ้วนออกมาหรือไม ่วา่มีสีอะไร ซึ�งสีของนํ �ามกู

หรือเสมหะ อาจบง่บอกถึงปัญหาเกี�ยวกบัจมกูของคณุได้ 

  �. สีใส นํ �ามกูหรือเสมหะที�ใส มกัประกอบด้วยนํ �า, แอนตบิอดีที�ตอ่ต้านเชื �อโรค, เกลือ และโปรตีน  สว่น

ใหญ่มกัจะไหลลงคอ และเรามกัจะกลืนลงไปในกระเพาะ ซึ�งสาเหตเุกิดจาก หวดั (เยื�อบจุมกูอกัเสบ) หรือการติด



เชื �อในระบบทางเดินหายใจ หรืออาจเกิดจากโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้  ไวรัสมากระตุ้นทําให้เกิดการอกัเสบของเยื�อบุ

จมกู ทําให้มีนํ �ามกูใสๆ ไหลออกมา หรือไหลลงคอได้  สารก่อภมูิแพ้ก็เชน่เดียวกนั สามารถกระตุ้นเยื�อบจุมกูของ

ผู้ ป่วยที�เป็นโรคจมกูอกัเสบภูมิแพ้ ทําให้มีการหลั�งของฮิสทามีน (histamine) ออกมา ซึ�งฮิสทามีนสามารถกระตุ้น

ตอ่มสร้างนํ �ามกูในเยื�อบจุมกูให้ผลิตนํ �ามกูใสๆออกมาได้  การให้ยาต้านฮิสทามีน และการล้างจมกูด้วยนํ �าเกลือ

สามารถบรรเทาอาการนํ �ามกูที�ไหลออกมา หรือไหลลงคอได้ 

  �. สีขาว การที�นํ �ามกูไหลออกมามีลกัษณะหนา เหนียว และขาวขุน่ อาจเนื�องมาจาก การที�นํ �ามกูถกูขงั

อยูใ่นโพรงจมกูเป็นระยะเวลานาน จากเยื�อบจุมกูที�บวม นอกจากนั �นการที�เรารับประทานผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวกบันม

มากเกินไป อาจทําให้นํ �ามกูที�ออกมา หรือไหลลงคอ มีสีขาวขุน่ได้ เนื�องจากไขมนัในผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบันม 

สามารถทําให้นํ �ามกูสญูเสียความชุม่ชื �น ทําให้นํ �ามกู หรือเสมหะมีลกัษณะหนาและเหนียว และมีสีขาวขุน่ตามมา

ได้ 

  �. สีเหลือง ถ้ามีการตดิเชื �อแบคทีเรียในโพรงจมกูหรือไซนสั ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกายเรา จะสง่เซลล์ที�

ตอ่ต้านเชื �อแบคทีเรีย เชน่ เซลล์เม็ดเลือดขาว ออกมาทําลายเชื �อแบคทีเรีย ทั �งเซลล์เม็ดเลือดขาว และเชื �อ

แบคทีเรียที�ตายแล้ว รวมทั �งเมือกและหนองตา่งๆ จะรวมตวักนั ทําให้นํ �ามกูมีสีเหลืองได้  นอกจากนั �นการที�นํ �ามกู

ค้างอยู่ในโพรงจมกูเป็นระยะเวลานานมากๆ เชน่ ทั �งชว่งกลางคืน อาจทําให้นํ �ามกูมีสีเหลืองได้ เวลาตื�นมาตอนเช้า 

โดยที�ไมมี่การติดเชื �อแบคทีเรียก็ได้ แตใ่นกรณีนี � นํ �ามกูมกัจะมีสีเหลือง เวลาตื�นนอนตอนเช้า แตใ่นชว่งเวลาอื�น

ของวนั นํ �ามกูจะมีสีใส 

  �. สีเทา นํ �ามกูที�มีสีเทา อาจบง่บอกวา่ในจมกูของคณุมีริดสีดวงจมกู (nasal polyp)  ริดสีดวงจมกูเกิด

จากเยื�อบจุมกูหรือไซนสัที�บวมออกมาเป็นก้อนในโพรงจมกู หรือไซนสั ซึ�งไมใ่ชเ่นื �องอกร้ายแตอ่ย่างใด มกัเกิดจาก

การอกัเสบเรื �อรังของเยื�อบจุมกู ซึ�งมีสาเหตมุาจากโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้, โรคไซนสัอกัเสบเรื �อรัง, โรคหืด หรือภาวะ

แพ้ยาแอสไพริน โรคไซนสัอกัเสบจากเชื �อรา สามารถทําให้นํ �ามกูหรือเสมหะมีสีเทาได้ ซึ�งมกัเกิดจากสปอร์ของเชื �อ

รามาเกาะที�ผิวเยื�อบจุมกู และเจริญเตบิโตมากขึ �น  มกัมีสาเหตมุาจากการบาดเจ็บของเยื�อบจุมกูเรื �อรัง หรือภมูิ

ต้านทานของร่างกายลดน้อยลง 

  �. สีเขียว แสดงถึงระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย กําลงัทํางานตอ่ต้านเชื �อแบคทีเรีย เหมือนกบัการที�นํ �ามกู

มีสีเหลือง  สีเขียวเกิดจากเอนไซม์ ซึ�งสร้างโดยเม็ดเลือดขาว นํ �ามกูที�มีสีเขียว มกัเกิดจากการติดเชื �อแบคทีเรีย

ภายในโพรงจมกูหรือไซนสั (ไซนสัอกัเสบ) 

  �. สีแดง มกัเกิดจากมีเส้นเลือดในโพรงจมกูแตก แล้วปนมากบันํ �ามกู ซึ�งเส้นเลือดที�แตก อาจเกิดจาก

หลายสาเหต ุเชน่ การระคายเคือง หรือบาดเจ็บบริเวณจมกู, การอกัเสบในโพรงจมกู, เนื �องอก, โรคของหลอดเลือด



ชนิดตา่งๆ หรือแม้แตก่ารที�เยื�อบจุมกูแห้ง ทําให้เส้นเลือดในเยื�อบโุพรงจมกูอยูช่ิดกบัผิวมากขึ �น ทําให้มีการแตก

ของเส้นเลือดได้ง่าย ซึ�งในกรณีที�นํ �ามกูมีสีแดง โดยเฉพาะออกจากจมกูเพียงข้างใดข้างหนึ�ง ควรรีบไปปรึกษา

แพทย์เพื�อหาสาเหตทีุ�แนช่ดั  สาเหตขุองจมกูแห้ง ได้แก่ ดื�มนํ �าน้อย, อยูใ่นห้องแอร์ ซึ�งมกัจะทําให้เราต้องสมัผสักบั

อากาศที�เย็นและแห้งเป็นประจํา หรือเปิดพดัลมเป่าจ่อที�หน้า หรือจมกูเป็นระยะเวลานาน หรืออยูใ่นสิ�งแวดล้อมที�

มีอากาศเย็นหรือหนาวจดั อาจต้องพน่นํ �าเกลือเข้าในโพรงจมกูบอ่ยๆ หรือใช้เครื�องปรับอากาศให้อุน่และชื �นขึ �น 

(humidifier) 

  �. สีดาํ การที�นํ �ามกูมีสีดํา มกัพบในผู้ ที�สบูบหุรี�หรือสดูยานตัถ์, ใช้ยาเสพตดิที�ผิดกฎหมาย หรือผู้ ที�อยูใ่น

สิ�งแวดล้อมที�มีมลภาวะทางอากาศมาก หรืออาจเกิดจากการติดเชื �อราของโพรงจมกูหรือไซนสั 

  ดังนั�น ครั�งหน้าที�คุณสั�งนํ �ามูก หรือสูดนํ �ามูกลงคอแล้วขากออกมาเป็นเสมหะ แล้วบ้วนทิ �ง อย่า

ลืมดูสีของนํ �ามูก หรือเสมหะด้วยนะครับ เพราะสีของนํ �ามูก อาจบ่งบอกถงึโรค หรือพยาธิสภาพที�ซ่อน

อยู่ในโพรงจมูกหรือไซนัสคุณได้ แต่ถ้าให้แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ เพื�อให้ได้การวินิจฉัย และการรักษา

ที�ถูกต้องนะครับ 


