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เกาหลี..ดีจริงหรื อ
พญ.สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ
ที่มาของบทความ..........คนไข้ที่เข้ามาปรึ กษาแต่ละส่ วน มักมีคาํ ถามเดียวกัน เช่น ต้องการตาหรื อจมูก
ทรงเกาหลีตอ้ งการแก้ไขหางตาตก ต้องการปลายจมูกหยดนํ้า
ปฏิเสธเรื่ องเทรนด์หรื อกระแสไม่ได้ เพราะเป็ นค่านิยม ยิง่ คนไทยก็ไม่ได้แปลก เพราะส่ วนใหญ่ทาํ อะไรทําตาม
กัน ใครคิดต่างกลับจะถูกมองว่าเป็ นคนแปลก
ที่เขียนไม่ได้บอกว่าต้องคิดให้แปลกแตกต่าง แต่อยากกระทุง้ หรื อติงความคิดเรื่ องการทําศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อ
เสริ มความงามว่า ไม่จาํ เป็ นต้องทําตามเทรนด์หรื อกระแสเป็ นหลัก เพราะ trend หรื อ ค่านิยม มักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่การผ่าตัดตกแต่งเสริ มสวย เป็ นการกระทําต่อเนื้อเยือ่ ร่ างกาย ผลที่เกิดแล้วเป็ นผลถาวร
คือ จะย้อนกลับคืนเดิมไม่ได้ เพราะการผ่าตัดย่อมต้องเกิดบาดแผลมากหรื อน้อย
คําว่า บาดแผลไม่ใช่ว่าต้องเป็ นรอยแผลให้เห็น แต่ทุกครั้งที่ทาํ การผ่าตัดแทรกเข้าในเนื้อเยือ่ ถือว่าเกิดบาดแผล
หรื อเกิดเยือ่ พังผืดที่คงต้องหลงเหลือไว้ภายใต้ผิวหนัง ไม่มีทางหายไปหมด เมื่อเวลาผ่านไป ร่ างกายของตัวเราเอง
จะปรับแต่งให้แผลเป็ นที่อยูด่ า้ นใต้หรื อเยือ่ พังผืดน้อยลง บางลงได้บา้ ง แต่ไม่หมด
ถ้าเปรี ยบเนื้อเยือ่ เราเป็ นขนมปัง การผ่าตัดแทรกเข้าในเนื้อเยือ่ สมมุติว่าคล้ายกับทาแยมลงบนขนมปั ง ทาลงไป
แล้ว ผิวของขนมปังย่อมไม่เหมือนเดิม หรื อจะยกอีกตัวอย่างที่พบบ่อยมากขึ้น คือ การฉี ดสารเข้าเนื้อเยือ่ จะ
เปรี ยบเทียบเสมือนว่าหยอดกาวตราช้างลงไปบนขนมปัง ฉี ดหรื อหยอดไปแล้ว เปลี่ยนใจอยากเอาสารที่ฉีดออก
ย่อมหมายถึงคุณต้องขูดหรื อตัดเอาเนื้อขนมปังออกด้วย
กลับมาเรื่ องเทรนด์ต่อ เทรนด์เกาหลีกาํ ลังบูม ใครตอบได้บา้ งว่าจมูกหรื อตาทรงเกาหลีเป็ นอย่างไร เคยถาม
ศัลยแพทย์ตกแต่งเกาหลี เค้ายังไม่รู้ว่า จมูกหรื อตาแบบเกาหลีคืออะไร เวลาไปเที่ยวเกาหลี ผูห้ ญิงเกาหลีกม็ ีความ
แตกต่าง ไม่เห็นเป็ นแบบที่เหมือนกันหรื อสวยจนเป็ นมาตรฐาน ที่จะเอามาเป็ นตัวอย่างให้ทาํ เลียนแบบได้ แต่พอ
สรุ ปจากความต้องการของคนที่เอารู ปตัวอย่างดาราเกาหลีมาให้ดู ก็พอจะสรุ ปว่าอยากได้เลียนแบบลักษณะตาที่ดู
โตๆชั้นตาเล็กๆเกือบหลบใน แต่จะทําให้ได้ตามที่ตอ้ งการ คงต้องขึ้นกับโครงสร้างกระดูกเบ้าตาด้วย ถ้ามีที่ว่าง
ในกระดูกเบ้าตามาก ก็พอจะทําได้ แต่ถา้ ช่องว่างมีนอ้ ยเหลือเกิน หากจะอยากได้แบบที่ว่า คงต้องใช้เทคนิกถ่ายรู ป
ก้มหน้า มองขึ้นบนมากๆ ใส่ บิ๊กอายเลนส์ แล้วยกคิว้ สู ง เหมือนทําตาเหลือกๆ ก็จะพลอยทําให้ดูเหมือนหางตา
ยกขึ้นไปด้วย ดูเหมือนตุ๊กตา ซึ่ งเป็ นเพียงภาพถ่าย ในชีวิตจริ งจะไปทําท่าทางแปลกๆแบบนี้คงไม่ได้
สิ่ งที่ทาํ ได้จริ ง คือ เข้าใจว่าโครงกระดูกเบ้าตาของตัวเราเอง เป็ นทรงไหน กดเล่นตามโครงกระดูกเบ้าตาด้านบนดู
ก็พอจะได้ขอ้ มูล และเข้าใจว่า โค้งหางตาของคนปกติ เมื่อไปถึงสุ ดหางตาย่อมต้องโค้งลง ไม่มีใครชี้ข้ นึ เพียงแต่
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คนที่ดูหางตายกหรื อเฉี่ ยว มักจะมีช้ นั ตาบริ เวณหัวตาที่มีขนาดเล็กมากๆ ทําให้ช้ นั ตาส่ วนหางดูหลอกตาคล้ายว่า
ยกสู งขึ้น หรื อเบ้าตาใครที่มีความกว้างก็ได้เปรี ยบกว่า เพราะกว่าจะลากเส้นไปถึงหางตา เส้นชั้นตาจะขวางอีก
ช่วงหนึ่งก่อนจะตกลง เลยดูเหมือนหางยกขึ้น
โครงสร้างกระดูกเบ้าตาของแต่ละคนก็ได้มาจากพ่อแม่ ให้แพทย์พยายามฝื นธรรมชาติกไ็ ด้ระดับหนึ่งเท่าที่
ธรรมชาติจะคล้อยตามหมอ คงไม่ใช่ฝืนได้ท้ งั หมด ดังนั้นความคาดหวังในผลที่จะได้ควรจะให้พอเหมาะกับผลที่
จะได้จริ ง ไม่ใช่การเพ้อฝัน บางรายเลือกที่จะตัดเอ็นยึดส่ วนหางตาเพื่อย้ายขึ้นไปเกาะที่ใหม่ โดยหวังว่าจะให้ดู
หางตายกชี้ข้ ึน โดยส่ วนตัวไม่เห็นด้วย ยกเว้น ใช้ในกรณี รักษาโรค หรื อเป็ นการปรับแต่งความผิดรู ปจากอุบตั ิเหตุ
ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าต้องการทําศัลยกรรมตกแต่ง เสริ มสวย เพื่อให้ได้ผลที่ดูเป็ นธรรมชาติ แพทย์ไม่ควรจะทําลาย
ธรรมชาติมากเกินจําเป็ น แต่ควรคงสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติเหลือไว้ให้มากที่สุด
เรื่ องปลายจมูกรู ปหยดนํ้า เป็ นเพราะโครงหน้าของคนไทยออกแนวกว้าง แต่ค่านิยมยังชอบสัดส่ วนรู ปหน้าแบบ
ชาวตะวันตกหรื อออกเรี ยวยาว โดยเฉพาะดารา เวลาเข้ากล้องออกทีวีหน้าบาน เลยต้องคัดแบบหน้าเรี ยวเล็ก เวลา
ดูตวั จริ งจะดูหน้าแคบเรี ยวเล็กกว่ามาตรฐานหญิงไทย จึงยังเป็ นกระแสที่ไม่ตกเทรนด์ ยกเว้นมีการพัฒนาระบบ
กล้องหรื อโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสัดส่ วนจริ งให้ออกจอได้ ดังนั้นเมื่อวัดสัดส่ วนหน้าส่ วนกลางคือ ความยาวจมูกจะ
ดูเหมือนสั้น เมื่อทําให้ปลายจมูกถ่วงลง จะทําให้หน้าตรงดูยาวหลอกตาว่าโครงหน้าแคบลงได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทํา
ได้ในทุกราย เพราะเนื้อเยือ่ อาจไม่เพียงพอที่จะยืด อาจเสี่ ยงต่อปัญหาการบางหรื อทะลุในระยะหลัง หรื อในรายที่
มีริมฝี ปากบนสั้นมากๆ แล้วพยายามดันปลายจมูกให้คล้อยเป็ นหยดนํ้า จะดูเหมือนนกแก้วแทน
ข้างต้นต้องการเล่าตัวอย่าง เพื่อสามารถนึกภาพหรื อเข้าใจเกี่ยวกับข้อจํากัดของความพยายามอยากเป็ นอยากได้
เลียนแบบคนอื่น โดยลืมที่จะมองหรื อคิดว่าความสวยงามมีได้หลากหลายรู ปแบบ ทุกคนมีส่วนที่สวยงามอยูใ่ น
ตัว บางคนมีโครงสร้างกระดูกเบ้าตาที่สวย มีโครงสร้างกระดูกจมูกที่สวย เพียงแค่ไม่มีช้ นั ตาหรื อความโด่งของ
จมูกยังไม่มากหรื อไม่เด่นพอ แล้วเกิดความกังวลหรื อไม่มนั่ ใจ ก็สามารถเพิ่มเติมส่ วนที่ยงั มีไม่พอด้วยการ
ทําศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อให้ภาพรวมของใบหน้าดูสมส่ วนมากขึ้นได้
หลายคนมีฐานหรื อโครงสร้างที่ดีกว่าแบบที่นาํ มาด้วยซํ้า ไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนของเดิมทั้งหมดตามกระแส เพราะ
บางรู ปแบบที่ดูดีสาํ หรับคนอื่นๆอาจจะไม่เหมาะกับหน้ารวมของตัวเรา
ข้ อสุ ดท้ ายที่ อยากฝากไว้ การทําศัลยกรรมตกแต่ งเสริ มสวย หากจะทําควรทําเพื่ อตัวเองมีความสุ ขหลังทํา ความสุ ข
จะเกิ ดได้ เมื่อมีความเข้ าใจความต้ องการที่ ชัดเจนของตัวเอง รู้ จักความสวยในมุมมองของตัวเอง โดยมีแพทย์ เป็ น
ผู้ให้ ข้อมูลการผ่ าตัดอย่ างละเอี ยด ช่ วยให้ คาํ แนะนําได้ ในบางเรื่ อง แต่ เมื่อไหร่ ที่ ยังไม่ แน่ ใจ สั บสน ลังเล ไม่ ควร
ตัดสิ นใจทํา
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