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กลิ่นตัว 

 ส่วนใหญ่แล้ว กลิ่นตัวมีสาเหตุมาจากการ

รวมตัวกันของเหงื่อและแบคทีเรีย แต่จะมากหรือ

น้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล รวมทั้งภาวะต่างๆ 

เช่น กิจกรรม การงาน อารมณ์ และสภาพอากาศในแต่ละ

วันด้วย 

อาหารก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวเช่นกัน 

โปรตีนและไขมันที่ออกมาจากอาหารและเครื่องเทศ 

บางชนิด เช่น เครื่องแกงกะหรี่และกระเทียมนั้น จะมีกลิ่น

ปะปนอยู่ ในเหงื่ อ หรือ

ของเสียที่ร่างกายขับออก

มาหลายชั่วโมงหลังจาก

รับประทาน 

 

วิธีป้ องกันกลิ่ นตัวขั้ นพื้ นฐานที่ สุด คือ  

การทำความสะอาดชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่น เช่น  

ใต้รักแร้และขาหนีบ ควรใช้สบู่ที่มีตัวยาดับกลิ่นฟอก

หลายๆ ครั้ง เพื่อชะลอการกลับคืนมา และขัดขวางการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งจะสามารถหยุดปัญหากลิ่น

ตัวได้ชั่วคราว จากนั้นใช้ยาดับกลิ่นตัวที่ผสมในน้ำยาดับ

กลิ่น โรลออน โคโลญจน์ หรือน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆ ดับกลิ่น

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



� คู่มือดูแลสุขภาพ
ฉบับกระเป๋า

และเพิ่มความหอมให้ร่างกายด้วยก็ได้ 

ถึงแม้บางคนจะอาบน้ำเสียจนตัวเหี่ยว แต่ก็ยังคงมี

กลิ่นอยู่ดี ลองสำรวจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายดูว่า เป็นเพราะ

เสื้อผ้าหรือเปล่าที่มีกลิ่น ยิ่งหากเป็นวันที่มีอากาศร้อนจัด

และมีเหงื่อออกมากเป็นพิเศษด้วยแล้ว เสื้อผ้าที่สวมใส่อาจ

ดูดซับเหงื่อไว้จนทำให้เกิดกลิ่นได้ ในหน้าร้อนจึงควรสวม

ใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าเป็นใยฝ้าย เพราะผ้าฝ้ายจะทำให้เหงื่อ

ระเหยไปจากเนื้อผ้าได้ดีกว่าผ้าที่ผลิตขึ้นจากใยสังเคราะห์ 

แต่หากกลิ่นจากเสื้อผ้ายังคงอยู่ก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลย

จะดีกว่า 

ส่วนผู้ที่มีกลิ่นตัวซึ่งไม่สามารถกำจัดได้จริงๆ ลองใช้

ยายับยั้งการขับเหงื่อ หรือยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยตัวยาปฏิชีวนะจะ

ทำงานได้ผลเช่นเดียวกับยากำจัดกลิ่นตัวทั่วไป เพียงแต่

ไม่มีน้ำหอมที่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง (สอบถามเภสัชกร) 

ต
ัว
อ
ย
่าง
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กลิ่นเท้า 

 

งานบางอย่างที่ต้องเดินทั้งวัน ทำให้เท้าถูก

ใช้งานหนัก หรือโครงสร้างของเท้าที่ผิดปกติ เช่น 

เท้าไม่มีส่วนโค้งเว้า ก็มีส่วนทำให้กล้ามเนื้อเท้าทำงาน

หนักขึ้นเช่นกัน เมื่อเท้าเหนื่อยก็เช่นเดียวกับร่างกายส่วน

อื่นๆ ที่จะขับเหงื่อออกมา เหงื่อนี้อาจไม่มีกลิ่น แต่ความ

เปียกชื้นที่มากับเท้าจะเป็นตัวเชื้อเชิญให้แบคทีเรียเจริญ

เติบโตและเกิดกลิ่นขึ้นในที่สุด 

ต่อมเหงื่อที่เท้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกับต่อมเหงื่อที่

รักแร้และที่ฝ่ามือ ซึ่งจะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียก็ตาม โดยจะมีการขับ

เหงื่อออกมา ทำให้แบคทีเรียในรองเท้าเพิ่มมากขึ้น และมี

กลิ่นตามมา 

 

รกัษาความสะอาดของเทา้อยา่งพถิพีถินั โดย

ใช้สบู่ผสมกับน้ำอุ่น และล้างเท้าบ่อยๆ วันละ

หลายๆ ครั้ง (ถ้าเหงื่อออกมาก 

และมกีลิน่) ถเูบาๆ ดว้ยแปรงออ่น

ระหว่างนิ้วเท้าและเช็ดให้แห้ง  

จากนัน้โรยแปง้ฝุน่หรอืแปง้ขา้วโพด 

เพือ่ทำใหเ้ทา้แหง้และเยน็สบาย 

ใช้งานหนัก หรือโครงสร้างของเท้าที่ผิดปกติ เช่น 

ต
ัว
อ
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กลิ่นปาก 

 

 หากเวลาพูดกับคนอื่น แล้วคู่สนทนาหงาย

หลังหรือผละหน้าหนีไป อาจต้องสันนิษฐานว่า

เป็นเพราะกลิ่นปากหรือเปล่า ลองมาสำรวจกลิ่นปาก ด้วย 

2 วิธีง่ายๆ ดังนี้ 

ประสานมือเข้าหากัน 

หายใจออกทางปากแรงๆ 

แล้วสูดดมกลิ่นดู ถ้ามีกลิ่น 

แสดงว่าคนอื่นๆ ที่พูดคุย

ด้วยก็ต้องได้กลิ่นเหมือนกัน  

ใช้ ไหมขั ดฟัน ( เส้ น

ด้ายที่ ใช้ ขจัด เศษอาหาร 

ตามร่องฟัน) ดึงเข้าดึงออก

ระหว่างซอกฟัน แล้วลอง

ดมกลิ่นดู ถ้าได้กลิ่นก็แสดง

ว่าคุณมีกลิ่นปาก 

อาหารที่มีรสจัดหรือมีกลิ่นแรงนั้นจะตกค้างอยู่ 

ในปากเป็นเวลานานหลังจากรับประทาน ขึ้นอยู่กับว่า 

รับประทานเข้าไปมากเท่าไร กลิ่นของอาหารเหล่านี้ อาจ

ตกค้างอยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะแปรงฟันบ่อยครั้ง

เท่าไรก็ตาม ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือมีกลิ่น

แรง ได้แก่ หัวหอม พริกไทย กระเทียม สะตอ หวัหอมใหญ่ 

 หากเวลาพูดกับคนอื่น แล้วคู่สนทนาหงาย

ต
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‰ข้หวัด 

  

เมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูง มีอาการครั่นเนื้อ

ครั่นตัว สะบัดร้อนสะบัดหนาว เหมือนจะเป็นไข้ 

ก่อนที่จะลงมือบรรเทาอาการ ต้องแน่ใจเสียก่อนว่า คุณ

เป็นไข้จริงๆ เพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุและ

ภาวะเงื่อนไขต่างๆ เช่น อุณหภูมิของร่างกายแต่ละคนที่

แตกต่างกัน อาหารที่รับประทานเข้าไป ชนิดของเสื้อผ้าที่

สวมใส่ อารมณ์ตื่นเต้น และแม้กระทั่งการออกกำลังกาย 

ซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงได้ถึง 39 องศาเซลเซียส จาก

อุณหภูมิปกติ 37 องศาเซลเซียส 

ไข้นั้นไม่ใช่โรคร้ายแรง เพียงแต่เป็นอาการที่บ่งบอก

ถึงการต่อสู้และป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย และยังมี

ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

ของร่างกาย ทำให้อาการป่วยหายเร็วขึ้น และป้องกัน 

การติดต่อของเชื้อโรคได้อีกด้วย  

  

ต
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่าง
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เมื่อเป็นไข้ ร่างกายจะขับเหงื่อออกมามาก

เพื่อทำให้ร่างกายเย็นลง แต่หากสูญเสียน้ำใน

ร่างกายมากเกินไป (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีไข้สูง) 

ร่างกายก็จะปิดท่อทางเดินของเหงื่อเพื่อป้องกันการสูญเสีย

น้ำ ทำให้ตัวร้อนและไม่สบายมากขึ้น ดังนั้นในขณะเป็นไข้

ควรดื่มน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

นอกจากการดื่มน้ำเปล่าให้มากแล้ว แพทย์ยังแนะนำ

ให้ดื่มสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย 

- น้ำที่คั้นจากผักและผลไม้ ซึ่งมีวิตามินและแร่ธาตุ  

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำแครอตและน้ำ

มะเขือเทศ 

- ช า จ า ก ใ บ ไ ม้

ดอกไม้ หรือเปลือกไม้

ต่ า งๆ น้ ำ ชา เหล่ านี้  

จะทำให้เหงื่อออกมาก 

บรรเทาอาการอักเสบ 

หรือช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้  

- ถ้ามีอาการคลื่นไส้และไม่สามารถดื่มน้ำได้ อาจดูด

ก้อนน้ำแข็งเปล่า หรือก้อนน้ำแข็งที่ทำจากน้ำผลไม้   

เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติและสารอาหาร  

ใช้ผ้าจุ่มลงในน้ำร้อนแล้วบีบให้พอเปียกหมาดๆ   

ต
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อ
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‰ข้หวัด„หญ่ 

 

ไข้หวัดใหญ่ โดยทั่ ว ไปแล้วจะมีอาการ 

ร้ายแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามาก ผู้ป่วยที่ เป็น 

ไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลียเมื่อยล้า และ 

มีอาการไอ 

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด เรียกว่า

ไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ บี และซี ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่มีความ

สามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ คุณสมบัติ และ

ลักษณะที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ด้วยเหตุนี้เอง ถึง

แม้ว่าร่างกายจะต่อสู้ป้องกัน และหายจากเชื้อไวรัสชนิดใด

ชนิดหนึ่งแล้ว แต่ในอนาคต ผลของการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบเชื้อไวรัสนี้ ก็อาจทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาได้อีก 

ต
ัว
อ
ย
่าง
 




