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สวยทันใจสวยสั่งไดดวยมือหมอ กอนไปพบแพทย ควรรูอะไรบาง? 
กลายเปนเรื่องคอนขางปกตแิลวสําหรับการเห็นดารานกัรองและบุคคลสําคัญที่ปรากฏในจอทีวลีวนแต

เตงตึง ไมพบริ้วรอยบนใบหนาแมเพียงนอยนิด คนท่ีมอีายุรวม 60 กลับดูเหมือนเพยีง 30 ปลายเทานั้นเอง ดารา
หรือนักรองวยัรุนที่ไมมดีั้ง คางสั้น กลับกลายเปนมดีั้ง จมูกโดง คางแหลม ค้ิวโกง สวนดาราสูงวยักลับดูเด็กลง
อยางมากมาย ใบหนาปราศจากริว้รอยตนีกา ปราศจากรองแกมลึก  หางตาไมตก และไมมีรองลึกใตตา แลดูสวย
ไปหมดเพียงชัว่ขามคืน ภาพความสวยความสาวของดารานกัรองและสาวไฮโซไฮซอทั้งหลายในตูทีวี รวมถึง
การโฆษณาคลินิคแพทยทีใ่หความหวังในการฟนฟูความสวยความสาวชางยัว่ยวนใหผูหญิงทั้งหลาย รวมถึง
วัยรุนเขารับบริการอยางมากมาย เพื่อเสริมแตงใบหนาใหไดรูปตามที่ปรารถนา บทความนี้จึงอยากแนะนําขอมูล
สําคัญที่ควรรูกอนเขารับบรกิารเสริมความงามจากแพทย 
สารเติมเต็ม (Fillers) คืออะไร 

สารเติมเต็ม ถกูจัดหมวดหมูใหเปน ‘อุปกรณการแพทย’ ชนิดหนึ่ง ซึง่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศรับรองและอนญุาตใหใชเพ่ือฉีดเขาใตผวิหนาเพื่อไปเติมเต็ม
สวนที่พรองไปใหกลับเตงตงึขึ้น ชวยลบเลือนริ้วรอย รองลึกตามสวนตางๆบนใบหนา ปจจุบันมีการนํามาใชฉีด
ในบริเวณตางๆของใบหนา เพื่อเติมเต็มรองลึกขางจมกูและรอบริมฝปาก เติมเต็มวงลกึใตตา ใชฉีดเขาหางตาเพื่อ
ยกหางตาและหางคิ้วไมใหตก นอกจากนีย้ังนิยมใชฉีดเขาปลายจมูกใหมีติ่งเปนหยดน้ํา หรือฉีดเขาปลายคางให
แหลม หรือฉีดเพื่อเสริมดั้งจมูกใหโดงขึน้ บางคนฉีดเพื่อใหริมฝปากนูน เทคโนโยยีทางวิทยาศาสตรการแพทย
เหลานี้ ชวยทําใหหญิงชายในยุคปจจุบนัสวยไดทันใจ โดยไมตองทําศลัยกรรมผาตัดเพื่อดึงหนาหรอืยกกระชับ
เหมือนสมัยกอน อยางไรกต็าม ผูที่สนใจควรจะศึกษาขอมูลประกอบ จะไดทําความรูจกักับสารหรือวัสดุท่ีคุณ
หมอจะฉีดให และควรคัดเลอืกศุนยบริการหรือแพทยเฉพาะทางกอนเขารับบริการ 
 
วัสดวุิทยาศาสตรท่ีใชเปนสารเติมเต็ม 
วัสดุวิทยาศาสสตรที่ใชเปนสารเติมเต็ม มอียู 2 กลุม คือ ชนิดใหผลถาวร และชนดิใหผลช่ัวคราว 

ชนิดถาวร  
โพลีเมทธฺิลเมทาไคลเลต (Polymethylmethacrylate, PMMA) มีลักษณะเปนเมด็บีดสหรือลูกบอลขนาด

ละเอยีดและเรยีบ สามารถเขากับเนื้อเยื่อของคนเราไดดีและไมถูกดดูซับหรือดูดซึมโดยรางกาย นิยมใชฉดีเพื่อ
เติมเต็มรองแกมรอบปากและขางจมูก ขอเสียคือเมื่อฉีดแลว หากไมพอใจตองใหแพทยผาเอาออก 

ชนิดชัว่คราว 
วัสดุวิทยาศาสตรเหลานี้ จะใหผลเพียงชั่วคราวเทานั้น มคุีณสมบัติคลายคลึงกับวัสดธุรรมชาติทีร่างกาย

คนเรามีอยู ซ่ึงเมื่อฉีดเขาใตผวิหนัง เพียงชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็จะสลายไป สารเติมเต็มบางชนิดจะประกอบไปดวย



2 
 

2 
 

ยาชา เชน ลิโดเคน เพ่ือชวยลดความเจ็บปวดระหวางการฉีดสารเขาใตผวิหนัง ตัวอยางของสารเติมเต็มที่ใช
ทั่วไป มี 4 ชนดิ คือ 

1. คอลลาเจน (Collagen) คือโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อสวนอ่ืนๆของรางกาย สารสกัดคอลลาเจนทีถู่กใชเปนสารเติมเต็ม สวนใหญมักจะสกดั
จากววัหรือเซลของคน ใหผลระยะส้ันเพียง 3-4 เดือน นบัเปนวัสดุทีใ่หผลสั้นที่สุด 

2. ไฮยารูโลนิค แอซิด (Hyaluronic acid) หรือที่รูจกักันทัว่ไปในชื่อ ‘เรสไตเลน’ (Restylane) 
จัดเปนน้ําตาลชนิดหนึ่ง (มโีครงสรางทางเคมีคลายน้ําตาล) ซึ่งเปนวัสดธุรรมชาติทีร่างกาย
คนเรามีอยูในเนื้อเยื่อชนิดตางๆ เชน กระดกูออน และผวิหนัง วัสดุชนดินี้สามารถรวมกับน้ํา
หรือความชื้นไดดีและบวมน้ํากลายเปนเจลนุมๆ เมื่อนํามาฉีดเขาใตผิวหนังที่มีริ้วรอยหรือรอง
ลึกขางจมกู ทาํใหริ้วรอยเห่ียวยนเลือนหายไปทันตา ผวิหนังบริเวณนั้นจะเรียบขึน้ รองลึกจะถูก
ลบเลือนจนหมดหรือเกือบหมดทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของสารเติมเต็มที่ถูกฉีดเขาใตผิวหนัง 
วัสดุชนิดนี้มักจะถูกสกัดและเตรียมขึ้นจากไบโอเทคโนโลยีหรือใชเชือ้แบคทีเรยีเปนสารตั้งตน
ในการเตรยีม ในปจจุบนัมีการดดัแปลงโครงสรางโมเลกลุของสารกลุมนี้ใหมีขนาดใหญข้ึน 
เพ่ือใหสามารถมีอายุไดนานขึ้นใตผวิหนังประมาณ 6-12 เดือน 

3. แคลเซี่ยม ไฮดรอกซ่ีอปาไทด (Calcium hydroxylapatite) จัดเปนวัสดแุรธาตุชนิดหนึง่ที่พบ
ทั่วไปในฟนและกระดกู การใชเปนสารเตมิเต็ม สารชนดินี้จะถกูเตรียมโดยแขวนกระจายใน
น้ํายาคลายเจล และนํามาฉีดเขาใตผวิหนังบริเวณที่ตองการ ระยะเวลาทีใ่หผลประมาณ 1 ปหรือ 
1 ปครึ่ง 

4. โพลี่ แอล แลคติด แอซิด (Poly-L-lactic acid, PLLA) จดัเปนวัสดุโพลีเมอรที่ยอยสลายเองได
ในรางกาย นับเปนวัสดวุิทยาศาสตรที่ถกูสังเคราะหข้ึนเพือ่ใหเขากับรางกายคนเราไดด ีใชมาก
ในการชวยละลายไหมเย็บแผลและสกรูกระดูกในศลัยกรรมกระดูก สารเติมเต็มชนิดนี้นิยมใช
กันมากในยุโรปและอเมริกา กลไกการทํางานของวัสดุชนิดนี้คือชวยกระตุนการสรางคอลลา
เจนใตผวิหนังขึ้นใหม เพ่ือเตมิเต็มลองลึกและริว้รอยเห่ียวยน มีอายุประมาณ 2 ป 

ความเสี่ยงของการฉีดสารเตมิเต็ม 
เชนเดยีวกับขัน้ตอนทางการแพทยท่ัวไป สารเติมเต็มก็มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายได และมี

ขอจํากัดในการใชงานบางประการ ผูบรโิภคจึงควรทําความเขาใจใหดกีอนเขารับการบริการ อาการขางเคียงสวน
ใหญจะเกดิขึ้นทันทีภายหลังจากการฉีดเขาใตผวิหนัง และมักจะเลือนหายไปเองภายในระยะเวลาเพยีงไมกีว่ัน 
ในบางกรณีอาจมีอาการขางเคียงประมาณ 1-2 สัปดาห หรือเปนปได สารเติมเต็มทุกชนิดสามารถทําใหเกิด
อาการขางเคยีงไดในระยะยาว หรืออาการขางเคียงถาวร หรือท้ังสองชนิดได อาการขางเคียงที่พบไดท่ัวไป เชน 



3 
 

3 
 

บวม แดง เปนผื่น คัน เจ็บ ฟกช้ํา สวนอาการขางเคียงทีพ่บไดไมบอยนกั เชน ผิวหนังมีลักษณะเปนเนื้อนูน ซึ่ง
ตองใหแพทยผาตัดออก, ความเสี่ยงในการติดเชื้อ, มีแผลเปด, มีอาการแพ, หรือเกิดเนื้อตายบริเวณท่ีฉีดสารเติม
เต็ม เปนตน 

นอกจากนี้ยังปรากฏพบอาการขางเคยีงทีม่ีรายงาน เชน การเคลื่อนที่ของสารเติมเต็มจากตําแหนงเดิม, 
การรัว่ไหลของสารเติมเต็มออกสูผิวหนังชัน้บน ซึ่งกรณน้ีีมักจะเกดิจากการอักเสบจากการติดเชื้อหรือเกิดจาก
ปฎิกิรยิาของสารเติมเต็มตอผวิหนังบริเวณที่ฉีด หรือบางคนอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดใหญหรือมีสายตาพรา
ฟาง 

หากตัดสินใจจะเอาสารเติมเต็มออกเพราะไมถูกใจหรือไมถูกที่ท่ีตองการ ตองใหแพทยผาตดัออก ซึ่งจะ
มีความเสี่ยงเชนเดียวกับการผาตัดท่ัวไป ดงันั้นจึงควรตดัสินใจกอนเขารับบริการ เพราะขอจํากดัและรางกายแต
ละคนมีความออนไหวและละเอยีดออนตอสารเคมีหรือวัสดุวิทยาศาสตรไมเทากัน คนสวนใหญอาจจะไมแพ 
ฉีดหลายๆครั้งก็ไมเปนไร แตบางคนฉีดเพียงเลก็นอยก็อาจสรางปญหาใหญหลวงได 
ขอมลูสําหรับผูบริโภคที่ตองการรับบรกิารจากสารเติมเต็ม 

- ควรจะรับบริการจากแพทยเฉพาะทางดานผิวหนัง หรือ ศัลยกรรมตกแตงความงามโดยตรง 
- ควรเลือกแพทยที่ชํานาญและผานประสพการณการใชสารเติมเต็มโดยตรง เนื่องจากการฉีดสารเตมิ

เต็มจัดเปนขั้นตอนของทางการแพทย ไมใชการบํารุงรักษาดวยวิธีทางเครื่องสําอางทั่วไป 
- ควรจะรูวาผลติภัณฑที่แพทยเลือกฉีดใหคืออะไร ช่ืออะไร และมีอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึน้กับเรา

เปนอยางไร 
- ควรจะขอดูฉลากที่ขวดยาวา เปนชนิดทีผ่านการรับรองจากอย.หรือไม 
- ควรจะปรึกษาแพทยทีใ่หบรกิารถึงผลคาดหวังท่ีจะไดรับ วาเราคาดหวังอยางไร และแพทยผู

ใหบริการคาดหวังอยางไร ตรงกนัหรือไม เชน รองแกมทีล่ึกมาก ควรฉดีสารมากนอยเทาไหร หรือ
ใหผลนานกีเ่ดอืน รวมถึงราคาที่ตกลงกันในปริมาณของสารเติมเต็มทีฉี่ด 

- นอกจากนีผู้บรโิภคควรรูวา สารเติมเต็มทีอ่ย.รับรองใหใชนี้ เปนผลท่ีไดจากการศกึษาทดลองจาก
การศึกษาทางคลินิคบนผิวหนา สวนการฉดีซ้ําหลายๆครัง้หรือบอยๆ ทกุๆระยะเวลาเมื่อสาร
เสื่อมสภาพนัน้ ยังไมไดผานการประเมนิความปลอดภยั 

- ปญหาท่ีเกิดขึน้จากขั้นตอนการใชสารเติมเต็มจะไมไดอยูครอบคลุมอยูในเงื่อนไขของการประกัน
สุขภาพ 

- ความปลอดภยัที่จะใชในคนทองหรือหญงิท่ีอยูระหวางใหนมบุตร และผูรับบริการทีม่ีอายุต่ํากวา 
18 ยังไมมีขอมูล 
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ผูท่ีไมควรเขารับบรกิารสารเติมเต็ม 
- ผูที่ผวิหนังยังมีอาการตดิเชือ้ หรืออักเสบ หรือพบตุม ผืน่แดง ควรงดเวน จนกวาอาการดังกลาวจะ

หายหมด 
- ผูที่มีผวิแพงายผิดปกติหรือผวิออนไหวหรอืเปนแผลงาย  
- ผูที่มีเลือดไหลออกงาย หรือมีปญหาเลือดไหลไมหยุดท่ีผิดปกต ิ
- ผูที่แพไขหรือคอลลาเจน หากสารเติมเต็มที่ใชไดมาจากไขหรือคอลลาเจน 
- ผูที่แพผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว หากสารเติมเต็มที่ใชไดมาจากสวนประกอบจากสัตว เชน ววั 
-  ผูที่แพยาชา เชน ลโิดเคน 

 
บทความโดย รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานกุลุ  
ภาควชิาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 
 
เอกสารอางอิง 

1. http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/CosmeticDevices/WrinkleFiller
s/default.htm 

2. http://www.wisegeek.com/what-is-a-wrinkle-filller.htm 
3. http://www.fda.gov/consumer/updates/wrinklefillers062608.html. 
4. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/08/briefing/2008-4391b1-01%20-

%20FDA%20Executive%20Summary%20Dermal%20Fillers.pdf  
 
 
 
 


