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การเสริมจมูกให้ สวย
พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ
Beautiful Nose Job
การผ่าตัดปรับแต่งรู ปร่ างของจมูกให้ดูดีข้ ึน ทําได้หลายวิธีข้ ึนกับรู ปเดิมของจมูกของเราว่าขาด
ส่ วนใดหรื อส่ วนใดเกินทั้งนี้ท้ งั นั้น ผูท้ ี่สนใจจะทําการตกแต่งจมูกควรศึกษาข้อมูลและทําการ
ปรึ กษาแพทย์ผทู ้ าํ การรักษาก่อนทุกครั้ง ว่าจะได้ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ มีขอ้ จํากัดไหม เพราะรู ป
หน้าและผิวพรรณแตกต่างกันย่อมมีผลทําให้ผลการเสริ มจมูกออกมาต่างกัน

อยากให้ จมูกโด่ งเหมือนดาราทีช่ ื่อ....
บางท่านที่ตอ้ งการจมูกที่โด่งมาก ต้องพิจารณาดูวา่ เข้ากับใบหน้าหรื อไม่ เช่นหากหน้าผากราบ
แต่จมูกสู งมากจะทําให้ดูไม่ธรรมชาติ นอกจากนี้ตอ้ งดูที่เนื้อผิวหนังด้วย หากผิวหนังบางเนื้อน้อย
การเสริ มให้จมูกโด่งมากอาจมีปัญหาซิลิโคนทะลุ หรื อเห็นเป็ นสันขอบได้ สุ ดท้ายต้องเข้าใจด้วยว่า
ผิวหนังของเราจะบางลงเมื่ออายุมากขึ้น หากเสริ มมากมีโอกาสต้องกลับมาแก้ไขในอนาคตสูงด้วย
ส่ วนเรื่ องที่ตอ้ งการให้จมูกเหมือนดาราที่ชื่นชอบ หรื อเหมือนเพื่อนที่เคยทํามาแล้ว ต้องเรี ยนให้
ทราบก่อนว่าแม้แต่แพทย์คนเดียวกันทําให้ผปู ้ ่ วยสองคนผลยังออกมาไม่เหมือนกันเลยเนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆที่มีผลแตกต่างกันเช่นความหนาของปลายจมูก ความกว้างของสันจมูกเดิม รวมถึงความ
กว้างของปี กจมูกด้วย เมื่อมองภาพรวมหลังทําจึงทําให้ดูแตกต่างกันได้ เอาเป็ นว่าเสริ มให้เหมาะกับ
ใบหน้าของเราจะดีที่สุด

เสริ มจมูกด้ วยอะไรได้ บ้าง....
โดยทัว่ ไปใช้ซิลิโคนทางการแพทย์ชนิดแท่ง อาจใช้แบบสําเร็ จรู ปหรื อแบบที่แพทย์เหลาเองก็
ได้ ส่ วนซิลิโคนเหลวหรื อของเหลวอื่นใดที่ใช้เสริ มจมูกเป็ นการถาวรนั้นไม่ผา่ นอย.และเป็ น
อันตราย อาจทําให้จมูกอักเสบเน่าหรื อเบี้ยวผิดรู ปได้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาเอาออกจะยาก
ต้องขูดเนื้อดีของเราออกด้วยเพราะมันเข้าไปแทรกตัวอยู่ ต่างกับซิลิโคนแท่งที่ไม่ค่อยมีผลแทรก
ซ้อนและหากจําเป็ นต้องเอาออกก็สามารถทําได้ไม่ยาก สําหรับสารฉี ดเติมเต็ม(filler)แบบชัว่ คราว
สามารถฉี ดได้แต่จะสลายตัวไปหลังฉี ดประมาณ6เดือน และราคายังค่อนข้างสูงอยู่ สุ ดท้ายที่มีผถู ้ าม
มากคือการเสริ มจมูกด้วยไขมัน โดยแพทย์จะตัดไขมันมาจากบริ เวณอื่นโดยมากนิยมที่ใต้สะดือมา
เสริ มที่จมูกให้ ข้อดีคือเป็ นเนื้อเยือ่ ของเราเองไม่มีส่ิ งแปลกปลอม ข้อเสี ยคือหลังจากใส่ ไปแล้ว
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ไขมันบางส่ วนจะสลายทําให้จมูกดูยบุ ลงกว่าตอนเสริ มใหม่ๆและคาดเดาได้ยากว่าจะสลายมากน้อย
เท่าใด หรื อบางครั้งไขมันที่ตายบางส่ วนจับตัวเป็ นก้อนแข็งๆได้

ขั้นตอนการเสริ มจมูกเป็ นอย่ างไร....
ขั้นตอนแรกที่ควรทําทุกคนคือปรึ กษาแพทย์ ควรได้พดู คุยกับแพทย์ที่จะทําการผ่าตัดให้ก่อน
เพื่อสามารถบอกความต้องการและรับทราบข้อจํากัดหรื อผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและวิธีปฏิบตั ิ
ตัวต่างๆ
โดยทัว่ ไปก่อนมาทําผ่าตัดไม่ตอ้ งงดนํ้าและอาหาร เนื่องจากเป็ นการทําภายใต้ยาชาเฉพาะที่
แพทย์บางท่านอาจเสริ มยานอนหลับเพื่อให้ผปู ้ ่ วยคลายความกังวล เมื่อเตรี ยมผูป้ ่ วยที่เตียงผ่าตัดแล้ว
แพทย์จะทําความสะอาดและปูผา้ คลุมที่ปลอดเชื้อให้โผล่เฉพาะบริ เวณที่จะทําผ่าตัด ขั้นตอนนี้และ
ต่อไปห้ามเอามือมาจับผ้าที่ปูไว้น้ ีเพราะจะทําให้สกปรกและเสี่ ยงต่อการติดเชื้อได้ ให้ดีคือนอนนิ่งๆ
แต่สามารถพูดคุยได้เท่าที่จาํ เป็ น
จากนั้นแพทย์จะฉี ดยาชาบริ เวณจมูกแล้วเปิ ดแผลด้านในรู จมูก แล้วทําการเลาะโพรงสําหรับใส่
ซิลิโคน จากนั้นทําการใส่ ซิลิโคน(หากเป็ นซิลิโคนที่แพทย์เหลาเองแพทย์จะเหลาในช่วงที่รอยาชา
ออกฤทธิ์) อาจมีการนําซิลิโคนออกมาแต่งอีกเล็กน้อย เมื่อได้ทรงที่ตอ้ งการแล้วแพทย์จะทําการเย็บ
ปิ ดแผล

ควรปฏิบัติตัวอย่ างไรหลังการผ่ าตัด....
• หลังผ่าตัดให้นอนศีรษะสู ง ใช้ผา้ เย็น หรื อเอานํ้าแข็งใส่ ถุงห่ อด้วยผ้า หรื อเอาเจลที่ใช้ประคบแช่

ช่องนํ้าแข็งในตูเ้ ย็นแล้วเอาออกมาห่อด้วยผ้าประคบเพื่อลดอาการบวมใน1-2วันแรก

• ห้ามสัง่ นํ้ามูก หากเป็ นหวัดควรทานยาลดนํ้ามูกรวมถึงห้ามถูกแดดนานๆ ประมาณ8สัปดาห์
• ระวังการกระทบกระแทกแรงๆที่จมูก อาทิ เล่นกับเด็กหรื อสุ นขั หรื อกีฬาที่อาจมีการประทะ
• หากมีน้ าํ เหลืองหรื อเลือดจางๆออกจากแผลในรู จมูกใช้ผา้ ซับ โดยไม่ขยี้จมูก
• เลี่ยงกิจกรรมบางอย่างเช่นวิง่ ว่ายนํ้า หรื อก้มหน้านานๆประมาณ2-3สัปดาห์
• ในรายที่สวมแว่น ใช้เทปติดกลางแว่นไว้กบั หน้าผาก หรื อเปลี่ยนเป็ นใส่ คอนแทคเลน์ 6-7

สัปดาห์
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มีผลแทรกซ้ อนอะไรทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ บ้างหลังการเสริ มจมูกด้ วยซิลิโคน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดเสริ มจมูกด้วยซิลิโคนที่พบคือ เกิดการเอียง การติด
เชื้อ หรื อการทะลุได้
1. จมูกเอียง อาจเกิดได้ต้ งั แต่การเหลาซิ ลิโคนที่ไม่สมมาตร และการใส่ ซิลิโคนที่ยาวเกินไปเหล่านี้ หาก

เกิดขึ้นมักต้องทําการผ่าตัดใหม่ แต่หากเกิดในระยะแรกหลังผ่าตัดแพทย์อาจสอนให้ดดั ซิ ลิโคนซึ่ งส่ วน
หนึ่งจะหายเอียงได้ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะเวลาที่ทาํ การผ่าตัดจะเลาะโพรงใหญ่กว่าขนาดซิ ลิโคนเล็กน้อย
หากดูแลหลังผ่าตัดไม่ดีพอหรื อถูกกระทบกระแทกในระยะแรกหลังการผ่าตัด ซิ ลิโคนอาจขยับออกจาก
ตําแหน่งได้ โดยในระยะแรกโพรงที่เลาะไว้ยงั อยูแ่ พทย์กจ็ ะสามารถดัดให้กลับมาอยูใ่ นตําแหน่งเดิมได้
2. การติดเชื้อ ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวด และบวมแดงบริ เวณจมูก ควรเอาซิ ลิโคนออกและรักษาโดยให้ยา
ปฏิชีวนะจนหายดีแล้วจึงพิจารณาใส่ ซิลิโคนใหม่ ไม่ควรยื้อโดยการไม่เอาซิ ลิโคนออกเพราะจะทําให้
หายช้าและโอกาสที่ติดเชื้อมากขึ้นจนทะลุซ่ ึ งจะทําให้จมูกผิดรู ป รักษายากได้
3. การทะลุซิลิโคนก็ถือเป็ นสิ่ งแปลกปลอมอย่างหนึ่ ง เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมร่ างกายอันมหัศจรรย์ของเราจะ
พยายามกําจัดออก แต่หากสิ่ งแปลกปลอมนั้นไม่ใหญ่จนเกินไปร่ างกายจะสร้างพังผืดมาหุม้ ไว้กเ็ พียงพอ
เช่นเดียวกัน การใส่ ซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปย่อมเสี่ ยงต่อการทะลุได้ หากเลือกขนาดที่พอดีร่างกายก็จะ
ยอมรับได้และไม่เกิดการทะลุ

ทั้งนี้ท้ งั นั้นการผ่าตัดทุกชนิดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนทําผ่าตัดทุกครั้ง
ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข หากเข้าใจและรับได้จึงทําการผ่าตัด หากรับไม่ได้กไ็ ม่ควรผ่าตัด
เพราะเมื่อไม่ผา่ ตัดก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากหากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วไม่เตรี ยมรับมือ
ไว้อาจทําให้เสี ยใจภายหลังว่ารู ้อย่างนี้ไม่ทาํ ตั้งแต่แรกซึ่งเป็ นไปไม่ได้แล้ว ในทางกลับกันควรมีสติ
และปรึ กษากับแพทย์ผทู ้ าํ การผ่าตัดร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจะดีกว่า เพราะแพทย์ทุกท่านย่อม
พยายามหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนให้ผปู ้ ่ วยให้มากที่สุดอยูแ่ ล้วแต่หากยังเกิดผลแทรกซ้อนย่อมยินดี
ดูแลต่อให้ หรื อหากไม่แน่ใจก็มีสิทธิจะถามแพทย์ท่านอื่นอีกได้

จมูกปุ้ มเหมือนลูกชมพู่แก้ ไขได้ หรื อไม่ ....
ปัญหานี้พบบ่อยในคนไทยซึ่งทําให้การเสริ มจมูกได้ไม่เหมือนคนเกาหลีเพราะปลายจมูกคน
เกาหลี หรื อญี่ปุ่นจะไม่หนาและปุ้ มเท่าคนไทย กรณี น้ ี หากมีปัญหาดั้งจมูกแบนด้วยแพทย์มกั แก้
ปลายจมูกไปพร้อมกับการเสริ มจมูกโดยการเหลาซิลิโคนแบบพิเศษ หรื อใช้กระดูกอ่อนมาเสริ มที่
ปลายซิลิโคนเพื่อให้ปลายจมูกดูเรี ยวโด่งขึ้น
หากแก้เฉพาะปลายจมูกโดยไม่เสริ มดั้งจมูกอาจแก้ได้โดยเลาะไขมันที่อยูก่ ลางระหว่างกระดูก
อ่อนปี กจมูกออกแล้วทําการเย็บกระดูกอ่อนเข้าหากัน โดยอาจเสริ มแกนกลางของปลายจมูกด้วย
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กระดูกอ่อนจากหูหรื อจากแกนกึ่งกลางของจมูกเองด้วย หากปลายจมูกบานออกอาจทําการตัดปี ก
จมูกร่ วมด้วย
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