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Complication of injectable filler: cause,
treatment and prevention
อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เจริญขึ้นมาก ประชาชน
มีสุขภาพทางกายดีขึ้น ประชาชนบางคนต้องการ การเปลี่ยนแปลงลักษณะบริเวณใบหน้าให้ดูงดงาม
ขึ้นเพื่อเสริมบุคลิกภาพและลดปมด้อยในจิตใจของตนเอง การฉีดสารเติมเต็มบนใบหน้าจึงเป็นที่นิยม
มากขึ้น เนื่องจากเป็นหัตถการที่ท�าได้ง่าย ไม่ต้องดมยาสลบ เห็นผลทันทีหลังการท�า ไม่ต้องมีการ
พักฟื้น หรือระยะพักฟื้นสั้น แต่เมื่อมีการฉีดสารเติมเต็มกันมากขึ้น กลับพบผลแทรกซ้อนจากการฉีด
สารเติมเต็มมากขึน้ ด้วยเช่นกัน ทัง้ ผลแทรกซ้อนทีเ่ ล็กน้อย จนกระทัง่ เกิดผลแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงทีท่ า� ให้
พิการได้ เช่น ตาบอด เป็นอัมพาตชั่วคราวหรือถาวร การมีแผลเนื้อตายบริเวณใบหน้าเป็นต้น(1,2)
คนไข้ทมี่ ารับการรักษาทีค่ ลินกิ ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส่วนหนึง่ เป็นคนไข้ทไี่ ด้รบั ผลแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณใบหน้า
การเกิดผลแทรกซ้อนนัน้ ไม่ได้จา� กัดเฉพาะการใช้สารเติมเต็มทีผ่ ดิ กฎหมายและไม่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น แต่สารเติมเต็มที่ถูกกฎหมายและผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการอาหารและยา ก็สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน แต่จะพบสัดส่วนในการเกิดผล
แทรกซ้อนจากการใช้สารเติมเต็มทีผ่ ดิ กฎหมายมากกว่า เช่น การก่อให้เกิดการอักเสบเป็นก้อนแข็งบน
ใบหน้า การเกิดปฏิกิริยาแกรนูโลมาตัส (granulomatous reaction) การเคลื่อนย้ายต�าแหน่งของ
สารเติมเต็ม(2,3,4) โดยในบทความนีจ้ ะมุง่ เน้นไปทีภ่ าวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการการฉีดสารเติมเต็มทีถ่ กู
กฎหมาย ส่วนการฉีดสารเติมเต็มที่ผิดกฎหมายควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่ม
ความระมัดระวังมากขึ้น

Causes of complications
การแบ่งภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉีดสารเติมเต็ม อาจแบ่งเป็นผลแทรกซ้อนทั่วๆไป
เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียหลังการฉีด การบวมช�้ามีรอยฟกช�้าจากการฉีดโดนหลอดเลือด กับ
ผลแทรกซ้อนเฉพาะซึ่งแม้จะมีโอกาสเกิดไม่บ่อย แต่ก็ท�าให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับคนไข้ คือการฉีด
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สารเติมเต็ม แล้วสารเข้าไปในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดด�า ท�าให้เกิดตาบอด เป็นอัมพาต มีแผล
เนื้อตายเสียโฉมพิการได้(2,3)

Anatomical consideration
ลักษณะทางกายวิภาคพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีจ่ า� เป็น ทีใ่ ช้ในการอธิบายการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการฉีดสารเติมเต็มคือกายวิภาคของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�าบริเวณใบหน้า ทีส่ า� คัญคือ
แขนงของระบบหลอดเลือด internal carotid artery และระบบของหลอดเลือด external carotid
artery ซึ่งมีการเชื่อมต่อกัน (anastomosis)(5,6) บริเวณจมูกด้านบนและใต้ตา ผ่านทางแขนง
infratrochlear artery ซึ่งเป็นแขนงมาจากระบบ internal carotid artery ผ่านหลอดเลือด
ophthalmic artery มาเป็น supratrochlear artery, supraorbital artery, infratrochlear artery
และ dorsal nasal artery เชื่อมกับหลอดเลือด angular artery และ lateral nasal artery ซึ่งเป็น
และเชื
่อมกับartery
หลอดเลื
(5) อดและ
แขนงของระบบ
external carotid artery ผ่านหลอดเลือด facial
ดังรูปที่ 1 และ 2(6)

ซึ่งเปนแขนงของระบบผานหลอดเลือดดังรูปที่และ


่แสดงความสั
พันธของระบบหลอดเลื
อดกั
บระบบหลอดเลื
อด
รูรู
ปที่ 1.ปทีแสดงความสั
มพันธ์ขมองระบบหลอดเลื
อด internal
carotid artery กับระบบหลอดเลื
อด
external carotid artery
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รูปที่แสดงความสัมพันธของระบบหลอดเลือดกับระบบหลอดเลื
กฤษฎา โกวิทวิอบูลด



รูปที่แสดงลักษณะกายวิภาคของหลอดเลือดแดงบริเวณใบหนา
รูปที่ 2. แสดงลักษณะกายวิภาคของหลอดเลือดแดงบริเวณใบหน้า(6)



Blindness
กลไกในการเกิดตาบอด อาจเกิดได้จากการทีเ่ ข็มเจาะผ่านหลอดเลือด และมีแรงดันมากพอ
จากกระบอกฉีดยา ท�าให้สาร filler ท้นกลับจากหลอดเลือด supratrochlear artery, infratrochlear
artery, dorsal nasal artery หรือ angular artery เข้าสู่ ophthalmic artery ซึ่งมีแขนงของหลอด
เลือดที่ส�าคัญ คือ central retinal artery สาร filler ที่ท้นเข้ามาทาง ophthalmic artery ผ่านไป
อุดหลอดเลือด central retinal artery ได้โดยตรง หรือท้นไป proximal ต่อ central retinal artery
แล้วถูกแรงดันของหลอดเลือด ophthalmic artery ดันกลับเข้าไปอุดหลอดเลือด central retinal
artery ซึ่งท�าให้ตาบอดได้(9) ดังแสดงในรูปที่ 3(9)
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รูปที่กลไกการเกิดตาบอดจากการฉีดสารเติมเต็ม 
รูปที่ 3. กลไกการเกิดตาบอดจากการฉีดสารเติมเต็ม(9)



รูปที่กลไกการเกิ
ดสารเติมเต็มดสาร
  ก็อธิบายในแนวทางเดียวกัน คือ การที่เข็ม
Stroke
กลไกการเกิดตาบอดจากการฉี
อัมพาตของรางกายจากการฉี

เจาะผ
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ดและมี
แรงดั
นจ่ ของกระบอกฉี
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้คือ
(9)
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เข้า่มสูีอ่ าการอั
anterior
cerebral
cerebral
artery
และสารมี
ปริมกาณมากพอที
จ่และ
ะทนmiddle
เขาสูหลอดเลื
อดเข
ในผู
ปวยที
มพาตทุ
รายมัartery
กมีอาการทางสายตาด
วยเสมอ
 ท�าให้เกิดอัมพาตได้าสู
ดังรูปที่ 4 มีการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนกลไกนี้ คือ ในผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตทุกรายมักมีอาการทาง
และทําใหเกิดอัมพาตได ดังรูปที่มีการศึกษาที่ชว ยสนับสนุนกลไกนี้คือ
สายตาด้วยเสมอ(5,11)
ในผูปวยที่มีอาการอัมพาตทุกรายมักมีอาการทางสายตาดวยเสมอ




รูปที่ 4. กลไกการเกิดอัมพาตจากการฉีดสารเติมเต็ม(9)
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รูปที่กลไกการเกิดอัมพาตจากการฉีดสารเติมเต็ม
Skin necrosis

การเกิดเนื้อตายจากการฉีดสารเติมเต็ม   เกิดไดจากสาร  เขาไ
การเกิดเนื้อตายจากการฉีดสารเติมเต็ม (skin necrosis) เกิดได้จากสาร filler เข้าไป
อดโดยตรงทํ
เลือดไปเลี
้ยงผิงไม่วหนั
งไมไดาเกิดมากกว
าเกิ่ ดfiller
จากการที
่  ฉีดไปรอบ
อุดตันในหลอดเลือเลืดโดยตรงท�
าให้เลืาให
อดไปเลี
้ยงผิวหนั
ได้ มากกว่
จากการที
ฉีดไปรอบๆ

(10)
มาณมากแล
วกดหลอดเลื
ปด ลงไม
สามารถมี
อดผานไปได
 ถึงแมจะมีการศึก
หลอดเลือดเป็นปริปริ
มาณมากแล้
วกดหลอดเลื
อดให้อดให
ปิดลงไม่
สามารถมี
เลือดผ่เาลืนไปได้
ถึงแม้จะมี
การศึกษาว่าบริเวณของใบหน้
มีหลอดเลื
อดมาเลี
ย้ งมากและมี
การเชื่ออ่มต
มต่ออกักันน โดยเฉพาะบริ
เวณจมู
ก กมีการเชื่อม
ใบหนามีหาลอดเลื
อดมาเลี
้ยงมากและมี
การเชื
โดยเฉพาะบริ
เวณจมู
(8)
มีการเชื่อมต่อกันเป็แบบ
นร่างแหแบบ polygonalดั
system
ดังรูปเทีนื่ ่อ5งจากกายวิ
แต่เนื่องจากกายวิ
ภาคของหลอด
งรูปที่ แต
ภาคของหลอดเลื
อดบริเวณใบหนาม
เลือดบริเวณใบหน้ามีความหลากหลาย (variation) มีการเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อในหลายรูปแบบ
  มีการเชื่อมตอและไมเชื่อมตอในหลายรูปแบบ ทําใหการคาดเดารูปแบบทําได
ท�าให้การคาดเดารูปแบบท�าได้ยาก และเมื่อสาร filler ไปอุดในหลอดเลือดจริง หลอดเลือดที่มาช่วย
งหลอดเลื
่มาชวยเลี้ยงที่เชื่อได้มตอกันก
เลี้ยงที่เชื่อมต่อกันไปอุ
(collateralดในหลอดเลื
branch) ก็ไอม่ดจริ
สามารถท�
าให้เกิอดดที
revascularization
เกิดได



 อกันเป็นร่างแหแบบ polygonal system ของหลอดเลือดแดงบริเวณจมูก ตา
รูปที่ 5. การเชื่อมต่
และริมฝีรูปปากที(8)่การเชื่อมตอกันเปนรางแหแบบของหลอดเลือดแดงบริเวณจมูกต


Treatment 
การรั
อนจากการฉีดอสารเติ
มเต็ม สิง่ดทีสารเติ
จ่ า� เป็นมต้เต็องทราบก่
 กษาภาวะแทรกซ้
การรักษาภาวะแทรกซ
นจากการฉี
ม สิ่งอทีนการรั
่จําเปกนษา
ตองทราบกอนการ
คือสารเติมเต็มที่ใช้ฉีดนั้นเป็นสารอะไร เป็นสารชนิดไหน เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ควรทราบ หากสารที่ฉีด
เต็มที่ใชฉีดนัน้ เปนสารอะไรเปนสารชนิดไหนเปนสิ่งที่สําคัญที่ควรทราบหากสารที่ฉีดเ
เป็นกรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) ก็สามารถที่จะใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase)
นิก   ก็สามารถที่จะใชเอนไซมไฮยาลูโรนิเดส  ในการสล
การศึกษาแนะนําใหฉดี โดยวิธี      โดยใช เอนไซม
865 ไฮยาลูโรนิเดส
ประมาณ  มล  ยูนิตมล ฉีดเขาบริเวณ  ใกลกับหลอดเลือดที่มีป
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ในการสลายสาร filler มี ก ารศึ ก ษาแนะน� า ให้ ฉี ด โดยวิ ธี retrobulbar injection โดยใช้
เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) ประมาณ 2-4 มล. (150-200 ยูนิต/มล.) ฉีดเข้าบริเวณ
intraconal ใกล้ กั บ หลอดเลื อ ดที่ มี ป ั ญ หามากที่ สุ ด(10) มี ร ายงานว่ า เอนไซม์ ไ ฮยาลู โรนิ เ ดส
(hyaluronidase) สามารถย่อยสลาย กรดไฮยาลูโรนิก โดยการฉีดไปรอบๆหลอดเลือดทีก่ รดไฮยาลูโรนิก
อุดตันได้ โดยไม่จา� เป็นต้องฉีดเข้าหลอดเลือดนัน้ (12,13) ซึง่ วิธนี นี้ า่ จะเป็นวิธที ไ่ี ด้ผลมากทีส่ ดุ ในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนกับดวงตาจากการฉีดสารเติมเต็ม(10)
แนวทางในการรักษาภาวะทางสายตาจากการฉีดสารเติมเต็ม ส�าคัญที่สุดต้องรับรู้ถึงการมี
ผลแทรกซ้อนเมื่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีเวลาเพียงประมาณ 60–90 นาทีเท่านั้น ในการรักษา
ให้เลือดกลับมาเลีย้ งทีจ่ อประสาทตาอีกครัง้ (6,10) แนวทางการรักษาอืน่ ๆนอกเหนือจากการใช้เอนไซม์ไฮ
ยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อาจแบ่งได้ดังนี(6)้
1. การนวดดวงตา (globe massage) ให้นวดโดยใช้นวิ้ มือหรือฝ่ามือนวดกดบริเวณดวงตา
ประมาณ 10–15 วินาทีแล้วปล่อยมือออกทันที ท�าสลับกันเป็นเวลา 3-5 นาที
2. การใช้ 0.5 % timolol หยอดตา
3. การฉีดยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดด�า เช่น ยา acetazolamide 500 มก.
4. การให้ยาลดการแข็งตัวของเลือด เช่น heparin
5. การให้แอสไพริน
6. การท�า isovolemic hemodilution ในคนไข้ที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดมากกว่า
40% โดยใช้ 500 มล.ของเลือดผสมกัน 10% hydroxyethyl starch ฉีดเข้าหลอดเลือดด�าใน
15-30 นาที
7. การหายใจก๊าซ carbogen ซึ่งเป็นส่วนผสมของ 5% คาร์บอนไดออกไซด์ และ 95%
ออกซิเจน
8. การลดความดันของ anterior chamber โดยการใช้เข็มหรือมีดเจาะ เป็นการลด
ความดันภายในลูกตา (intraocular pressure)
9. การใช้ห้องปรับความดันให้ออกซิเจนเข้มข้น (hyperbaric oxygen therapy)
10. การให้ corticosteroids ทั้งทาง systemic และ topical
11. การให้ systemic และ local intraarterial fibrinolyses
12. การให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�า
มีการศึกษาว่าผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสายตาจากการฉีดสาร filler มีโอกาสที่จะ
ล้มเหลวถ้าได้รับการรักษาในข้อที่ 1-6 ไม่ครบทั้ง 6 ข้อ(6) ส่วนการรักษาในข้ออื่นๆยังมีข้อขัดแย้ง
อยู่บ้าง มีบางการศึกษาได้ผล แต่บางการศึกษาก็ไม่ได้ผล(6)
ส� า หรั บ การรั ก ษาภาวะเนื้ อ ตายที่ เ กิ ด จากการฉี ด สารเติ ม เต็ ม นั้ น เช่ น เดี ย วกั บ ภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดกับดวงตา ต้องมีการรับรู้ที่ไวและรวดเร็ว ถ้าฉีดสาร filler แล้วผิวหนังมีสีซีดลงทันที
(blanching) ให้หยุดการฉีดสาร filler ทันที ท�าการฉีดเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) รอบๆ
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บริเวณทีม่ ปี ญ
ั หา แปะแผ่นไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin patch) ให้ยาปฏิชวี นะ ให้ corticosteroids
ทั้งทาง systemic และ topical ท�าการตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการแสดงว่า
เนื้อตายลุกลาม ควรพิจารณาท�าการตัดเนื้อส่วนที่ตายออก (surgical debridement) และท�าการ
ดูแลแผลให้ดี เตรียมการป้องกันและรักษาการหดรั้งของแผล และการเกิดแผลเป็น

Prevention
เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการฉีดสารเติมเต็มนั้น การรักษาท�าได้ยากและ
ซับซ้อน อีกทัง้ ผลแทรกซ้อนนัน้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และอาจเกิดความพิการตามมาได้ ดังนัน้ การ
ป้องกันที่ดีน่าจะจ�าเป็นและท�าได้ง่ายกว่าการรักษา
วิธีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็ม(6,7)
1. ท�าการ aspiration ว่ามีเลือดเข้ากระบอกฉีดยาหรือไม่ ก่อนการฉีดสาร filler
2. ฉีดช้าๆ และใช้แรงดันกระบอกฉีดน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การฉีดเร็วๆ และใช้แรงดัน
มากๆมีโอกาสที่สาร filler เข้าสู่หลอดเลือดได้
3. ฉีดปริมาณน้อยๆ หลายๆครั้ง ดีกว่าฉีดเป็นก้อน ปริมาณมาก (no bolus injection)
4. ขยับปลายเข็มตลอดเวลาที่ฉีด โดยเคลื่อนที่ช้าๆ การขยับปลายเข็มไม่อยู่นิ่งท�าให้
ถึงแม้ปลายเข็มจะโดนหลอดเลือด แต่โอกาสที่สาร filler จะเข้าสู่หลอดเลือดเป็นปริมาณมากจะ
ลดน้อยลง
5. ใช้กระบอกฉีดขนาดเล็ก และใช้เข็มที่ยาวและเล็ก ในการฉีดสาร filler ความดันที่ออก
จากปลายเข็มขึน้ กับพืน้ ทีห่ น้าตัดของกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ความดันจะสูงหากใช้กระบอกฉีดยา
ใหญ่กับเข็มฉีดยาที่ขนาดเล็กมากๆ
6. อาจใช้สารที่มีฤทธิ์ vasoconstriction เช่น การฉีด xylocaine with adrenaline
ก่อนที่จะฉีดสารfiller เพื่อท�าให้หลอดเลือดบริเวณนั้นหดตัว
7. ใช้เข็มปลายทู่ (blunt cannula) ถ้าต้องฉีดในบริเวณทีอ่ นั ตรายและมีหลอดเลือดมาก
ท�าให้ลดโอกาสเกิดอันตรายกับหลอดเลือด
8. ใช้มอื ข้างทีไ่ ม่ถนัดหรือให้ผชู้ ว่ ยกดปิดหลอดเลือดทีอ่ ยูใ่ กล้ๆบริเวณทีฉ่ ดี เพือ่ ลดโอกาส
ที่จะฉีดสาร filler เข้าหลอดเลือด

บทสรุป
การฉีดสารเติมเต็มมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากสามารถท�าได้สะดวก เห็นผล
ทันที ไม่ต้องมีระยะพักฟื้น แต่การฉีดบางครั้งก็มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ ผลแทรกซ้อนที่เกิดอุดตัน
หลอดเลือด พบได้ไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นตาบอด เป็นอัมพาต เป็น
แผลเนื้อตายและอาจพิการได้ การเข้าใจถึงลักษณะกายวิภาคของหลอดเลือดบริเวณใบหน้า การมี
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ความรู้ในการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จะท�าให้แพทย์ที่ท�าการฉีดสารเติมเต็มมีความ
มั่นใจ และลดความเสี่ยงในการเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการฉีดสารเติมเต็มได้
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