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ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและขจัดกลิ่นตัว
-กลิน่ ตัว หรือทีเ่ รียกกันง่ายๆว่า กลิน่ เต่า เมือ่ เกิดขึน้ แล้วมักจะเหม็นฉุน อาจเกีย่ วข้องกับพันธุกรรม
กลิน่ กายเป็นกลิน่ ประจาตัวของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับเสียงหรือลายมือ กลิน่ กายเกิดจากสาร
หลังจากต่
่
อมใต้ผวิ หนังเป็นกลิน่ หอมอ่อนๆ ชวนดม และดึงดูดต่อเพศตรงข้าม แต่การทีค่ นเรามีกลิน่ ตัว
นัน้ มักเกิดจากผิวหนังบริเวณอับชืน้ เช่น รักแร้ ซอกขา ซอกนิ้วเท้า บริเวณเหล่านี้ โอกาสทีส่ งิ่ ขับถ่าย
จากผิวหนัง เช่น เหงือ่ สารหลังจากต่
่
อมกลิน่ ระเหยแห้งออกไปได้ยาก จึงเกิดการหมักหมมและเป็น
อาหารทีด่ ขี องเชือ้ จุลนิ ทรียย์ อ่ ยกลายเป็นสารกลิน่ ฉุนระเหยออกมา ถ้าการหมักหมมมีมากก็จะเกิดกลิน่
รุนแรงฉุนเฉียว อันเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม เครือ่ งสาอางประเภทนี้มกั มีส่วนผสมของสารระงับเหงือ่ และ
สารขจัดกลิน่ ซึง่ มีอานาจฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ นั เป็นสาเหตุของการเกิดกลิน่
การเกิดกลิน่ ตัวมีองค์ประกอบอย่างน้อย
2 อย่างคือ มีการขับเหงือ่ ออกมา และ เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ่ี
อาศัยบนผิวหนังทาให้เกิดการบูดเน่าของเหงือ่ ตามมาจึงเกิดกลิน่ ขึน้
-สาเหตุที่ช่วยส่งเสริ มการเกิ ดกลิ่ นตัวให้มากขึ้น
1. เชื้อชาติ
พวกยุโรป นิโกร และอินเดีย มีกลิน่ ตัวแรงกว่าคนผิวเหลือง นอกจากนี้องค์ประกอบของเหงือ่ ใน
แต่ละคนต่างกันออกไป เช่น มีสารทีเ่ ป็นแหล่งสาเหตุของกลิน่ มากก็อาจทาให้มกี ลิน่ ตัวได้งา่ ย
2. การรักษาอนามัยส่วนบุคคล
พวกทีอ่ าศัยในเขตหนาว โอกาสทีจ่ ะอาบน้าชาระล้างร่างกายมีน้อย หรือ พวกนักกีฬาทีไ่ ม่ชอบ
อาบน้า เหงือ่ ทีอ่ อกมาเกิดการหมักหมมมากจึงมีกลิน่ ตัวแรง
3. อาหารที่รบั ประทาน
อาหารบางประเภท เช่น เครือ่ งเทศ หัวหอม

กระเทียม ไขมัน เนย มีกรดไขมันสูง เมือ่ รับประทาน
เข้าไปจะปนออกมากับเหงือ่ ทาให้เกิดกลิน่ ตัว
4. ภาวะร่างกายและจิ ตใจ
โรคบางชนิดทาให้เกิดสารมีกลิน่ ปนมากับ
เหงือ่ เพิม่ ขึน้ หรืออารมณ์เครียดทาให้มกี ารขับเหงือ่
เพิม่ มากขึน้ ทาให้เกิดกลิน่ ตัวได้งา่ ย
เหงื่อ ขับออกมาจากต่อมเหงือ่ ใต้ผวิ หนังเพื่อลดอุณหภูมใิ ห้รา่ งกาย เหงือ่ ทีข่ บั ออกมาใหม่ๆ จะ
ไม่มกี ลิน่ เป็ นของเหลวใส มีฤทธิ ์เป็ นกรด เหงือ่ มีแร่ธาตุต่างๆ เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก
ทองแดง แคลเซียม แมงกานีส คาร์บอเนต ฟอสเฟต ซัลไฟท์ ไอโอไดต์ โบรไมด์ ฟลูออไรด์ กรดซัค
ซินิค กรดกลูตาริค กรดอะมิโนหลายตัว กลุ่มวิตามินบี และเอนไซม์บางชนิดในปริมาณเล็กน้อย
สารหลังจากต่
่
อมกลิน่ มีลกั ษณะขุน่ ขาว มีส่วนประกอบของไขมันและองค์ประกอบจากเซลล์ ซึง่
มีไนโตรเจนและกรดไขมันในปริมาณทีส่ งู เมือ่ สัมผัสกับเชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ะถูกย่อยกลายเป็นสารเอมีน
และแอมโมเนีย ซึง่ มีกลิน่ ฉุน
ดังนัน้ การเกิดกลิน่ ตัวทีเ่ หม็นฉุนซึง่ มักเกิดบริเวณรักแร้ เกิดจากสารหลังจากต่
่
อมกลิน่ และเหงือ่
ปนกัน และถูกเชือ้ จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลายกลายเป็นสารมีกลิน่ ดังกล่าว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่นร่วม
เช่น ความชืน้ ภายใต้แขนทีอ่ ุ่นของรักแร้ ขนซึง่ ช่วยหมักหมมและกักกันกลิน่ และไขมันทีข่ บั ออกจาก
ต่อมไขมัน โดยเฉพาะองค์ประกอบทีเ่ ป็นกรดไขมันทีม่ นี ้าหนักโมเลกุลสูงช่วยส่งเสริมการเกิดกลิน่
มากยิง่ ขึน้ สรุปได้ว่า ต้นเหตุใหญ่ของกลิน่ เหงือ่ มาจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์
-การขจัดกลิ่ นตัว
การขจัดหรือป้องกันการเกิดกลิน่ ตัวจึงเป็ นสิง่ ไม่ยาก มีผเู้ สนอวิธลี ดหรือป้องกันการเกิดกลิน่ ตัว
ไว้ 5 วิธ ี ดังนี้
1. ทายาระงับการหลังเหงื
่ ่อ
วิธนี ้จี ะปลอดภัยกว่าการให้โดยรับประทาน ซึง่ มีผลข้างเคียงจากยามาก
2. กัน้ เหงื่อมิ ให้ออกมาที่ผิวหนัง

วิธนี ้คี ่อนข้างอันตรายเพราะจะทาให้ท่อเหงือ่ บวมและอักเสบได้ พบว่าสารระงับเหงือ่ ออก
ฤทธิ ์โดยเมือ่ ท่อเหงือ่ บวม ต่อมเหงือ่ จะหยุดทางานไปเอง จึงเป็ นการระงับเหงือ่ ได้ทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ทใ่ี ช้กไ็ ม่พบอาการข้างเคียงเกิดขึน้ ให้เห็น จึงยังคงใช้กนั อยู่ เช่น สาร
พวกแอสตริงเจนท์ทงั ้ หลายทีม่ ฤี ทธิ ์กระชับรูขมุ ขน และรูท่อเหงือ่
3. ขจัดเหงื่อที่ขบั ออกมาที่ผิวโดยเร็ว
วิธนี ้กี ค็ อื การอาบน้าชาระร่างกาย
4. ใช้สารฆ่าเชื้อจุลินทรียท์ งั ้ หลายที่ทาให้เกิ ดกลิ่ นตัว
วิธนี ้กี ห็ มายถึงการออกฤทธิ ์ของสารขจัดกลิน่ (deodorant) นันเอง
่
5. การทาลายสารที่เป็ นสาเหตุของกลิ่ นเหม็นฉุนทัง้ หลายโดยเร็ว
วิธนี ้ที าได้หลายทาง เช่น การใช้สารดูดซับเหงือ่ และกลิน่ การใช้สารทีเ่ ปลีย่ นพวกเอมีนและ
แอมโมเนียเป็นสารอื่นทีไ่ ม่มกี ลิน่ นอกจากนี้ยงั มีผใู้ ช้สารกลิน่ หอมในการกลบกลิน่ เหม็นฉุนที่
เกิดขึน้ เช่น การใช้น้าหอม แต่วธิ นี ้ไี ม่แนะนาให้ใช้ เพราะไม่ได้ขจัดสาเหตุของกลิน่ ตัว
สารระงับเหงือ่ และการขจัดกลิน่ ตัว
สารเหล่านี้ ได้แก่
1. เกลืออะลูมิเนี ยม
ออกฤทธิ ์โดยจะตกตะกอนโปรตีนในผิวหนังทีบ่ ริเวณท่อเหงือ่ ทาให้กนั ้ เหงือ่ มิให้ออกมาที่
ผิวหนัง พบว่ารูท่อเหงือ่ มีประจุลบ เกลืออะลูมเิ นียมมีประจุบวก ทาให้เกิดการจับกันและปิดกัน้
ทางออกของเหงือ่
เกลืออะลูมเิ นียมนอกจากระงับเหงือ่ ยังขจัดกลิน่ ได้ เพราะความเป็นกรดของมันสามารถจับกับ
แอมโมเนียและเอมีนให้กลายเป็นสารทีร่ ะเหยไม่ได้ จึงไม่มกี ลิน่ เกิดขึน้ และความเป็นกรดของเกลือ
อะลูมเิ นียมมีฤทธิ ์ฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียบ์ างชนิดได้ดว้ ย เกลืออะลูมเิ นียมชนิดคลอไฮดรอกไซด์มฤี ทธิ ์ระงับ
เหงือ่ ดีกว่าชนิดคลอไรด์ถงึ 5 เท่า
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้นิยมใช้ในรูปของสเปรย์ ซึง่ สะดวกแต่ไม่ปลอดภัยในการสูดดม ส่วนในรูปของผง
แป้งนิยมใช้มากกว่าเพราะออกฤทธิ ์ได้ยาวกว่า

2. เกลือเซอร์โคเนี ยม
ในผลิตภัณฑ์ลกู กลิง้ โรลออน
3. เกลือของแลนทานัม่ ซีเรียม
เกลือของแทนทานัม่ ซีเรียมม ระงับเหงือ่ ได้ผลดีกว่าเกลืออะลูมเิ นียมและเซอร์โคเนียม แต่ราคา
แพงและหายาก
4. สารลดแรงตึงผิวประจุบวก (cationic surfactants)
ใช้ขจัดกลิน่ ได้เพราะมีฤทธิ ์ฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ และมีฤทธิ ์ระงับเหงือ่ ได้โดยการจับกับประจุลบบน
ผิวบริเวณรูท่อเหงือ่
5. สารฆ่าจุลินทรีย์
เช่น คลอเฮกซาดีน ไตรโคลซาน นีโอมัยซิน แบซิเตรซีน
6. สารดูดซับกลิ่ น
เช่นโซเดียมไบคาร์บอเนต เกลือโลหะของกรดริซโิ นเลอิก คลอโรฟิลล์ เรซินสามารถดูดซับกลิน่
โดยเปลีย่ นไปเป็นเกลือคงตัวทีไ่ ม่มกี ลิน่ หรืออาจใช้สารยับยัง้ เอนไซม์เพื่อยับยัง้ การสลายของ
โปรตีนในเหงือ่ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพ

ปจั จุบนั มีการใช้สารโบท็อก (Botulinum Toxin A) มาฉีดทีบ่ ริเวณรักแร้เพื่อลดการหลังเหงื
่ อ่ ซึง่
ได้ผลค่อนข้างดี แต่ตอ้ งมาฉีดทุก 6-8 เดือน

ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ และขจัดกลิน่ ตัวจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงความระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง และอันตรายของสารเหล่านี้ต่อเสือ้ ผ้าอาภรณ์ดว้ ย ถ้าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มผี ลต่อการ
ทาลายเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ แม้จะขจัดกลิน่ ตัวได้ดคี วามนิยมก็จะลดลง
ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ และขจัดกลิน่ ตัวสามารถผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น ครีม โลชัน่ ลูกกลิง้ แท่ง
สเปรย์ ผง และน้ายาใส รูปแบบของผงจะมีประสิทธิภาพน้อยทีส่ ุดเพราะไม่ค่อยติดผิว นิยมใช้โรย
เท้ามากกว่าใช้กบั รักแร้
สรุปได้ว่า การดูแลตัวเอง อาบน้าทาความสะอาดร่างกายให้สดชื่นจะเป็นการช่วยลดการสะสม
ของเหงือ่ ถ้ามีกลิน่ ตัวก็ให้หายาระงับกลิน่ และยาป้องกันการระเหยของเหงือ่ ทา ซึง่ มีขายตาม
ท้องตลาด ถ้ายังมีกลิน่ อย่าลืมมาพบแพทย์ผวิ หนัง หรือถ้าทายาแล้วมีอาการคันหรือแพ้กม็ าพบ
แพทย์ เพื่อแพทย์จะได้หาสาเหตุทถ่ี ูกต้อง ถ้าท่านปฏิบตั ติ วั ตามทีก่ ล่าวรับรองว่าท่านจะได้มกี ลิน่
กายทีห่ อมกรุน่ สดชื่นตลอดไปครับ

