
"เบบี้เฟซ" BABY FACE 

 
 

 1. ความเปนมาของเบบี้เฟซ  

  เบบี้เฟซ (Baby Face) เปนกรรมวิธีการลอกหนา โดยการทําลายผิวหนังช้ันนอกใหหลุด ออกไป
และมีผิวใหมงอกทดแทนขึ้นมาเพื่อใหใบหนาเตงตึง สดใส ดูออนวัยกลวิธีเบบี้ เฟซเริ่มขึ้นในวง
การศัลยกรรมตกแตงในประเทศตะวันออก โดยศัลยแพทยจะใชสารเคมี บางชนิดลดรอยยนที่อาจ
หลงเหลือบนใบหนาหลังจากทําศัลยกรรมตกแตง หลังดึงหนา หรือการทําหนาใหเตงตึงกรณีที่ใบ
หนาเหี่ยวยนไมมากนักการทําเบบี้เฟซในตางประเทศ จะจํากัดอยูเฉพาะคนกลุมเล็กๆและอยูใน
ความดูแลของแพทย แตเมื่อกระบวนการนี้เขาสู เมืองไทย ก็ไมไดจํากัดการใชอยูเฉพาะในคลีนิก
แพทยศัลยกรรมตกแตง แตไดแพรระบาด ออกไปสูรานเสริมสวยซึ่งใชช่ืออื่นไมเรียกวาเบบี้เฟซ
เหมือนกันทุกราน แตมี กระบวนการ ที่คลาย ๆ กัน 

 2. สารเคมีท่ีใชในการทําเบบี้เฟซ  

  สารเคมีที่นิยมใชในการลอกหนา ไดแก ฟนอล (Phenol) กรดไตรคลออะซีติก (Trichoroacetic 
acid) กรดซาลิซัยลิก (Salicylic acid) กรดแล็กติก (Lactic acid) รีซอรซินอล (Reaorcinol) และกรด
ไกลคอลิก (Glycolic acid) สารเคมีเหลานี้จะมีฤทธิ์ทําลายผิวหนังช้ันนอกไปจนถึง ช้ันตนของหนัง
แทใหหลุดลอกออกมา หลังจากที่ทําแลวผิวหนังบางลงเหลือแตหนังแท ทํา ใหดูเตงตึงและออน
นุมแตอาจเหอแดงและบวม เนื่องจากอักเสบ และไวตอแสงเปนพิเศษเกิด ฝาดําหรือดางขาวไดงาย
โดยเฉพาะฟนอลนั้น มีรายงานจากตางประเทศวาเคยทําใหคนเสีย ชีวิตมาแลว การใชสารตัวน้ีจึง
ถูกควบคุมเขมงวดในสหรัฐอเมริกา  

 3.การทําเบบี้เฟซ  

  เบบี้เฟซหรือการลอกหนาดวยสารเคมีนั้น คือการที่แพทยใชน้ํายาเคมีทาผิวหนัง เพื่อทําใหผิว 
หนังเกิดบาดแผลตื้น ๆ สารเคมีจะทําลายผิวหนังสวนบนทําใหผิวหนังบางสวนหลุดลอกออกมา 
และมีผิวหนังใหมงอกทดแทนขึ้นการลอกหนาดวยสารเคมีแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก การลอก 
หนาชนิดต้ืนและการลอกหนาชนิดลึก  

 3.1 การลอกหนาชนิดต้ืน  



  กอนลอกหนาแพทยจะทําความสะอาดผิวหนาของผูมารับบริการ แลวจะใช
ไม พันสําลีจุมสารเคมีมาทาลงบนใบหนาทีละสวน จะเริ่มมีความรูสึกรอน
บริเวณที่ ถูกน้ํายาตอมาก็มีอาการปวดแสบปวดรอน อาการรอนและปวดแสบ
ปวดรอน นั้นจะมากนอยขึ้นอยูกับแตละคน โดยทั่วไปแลวถาเปนการลอกหนา
ชนิดต้ืน จะรูสึกปวดแสบปวดรอนที่ใบหนาประมาณ 6 นาที ผิวหนังมักลาย
เปนขุยดํา และหลุดลอกออกไปภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห การลอกหนา
ชนิดต้ืนนั้น สารเคมีจะซึมลงมาไมเกินช้ันหนังกําพราซึ่งเปนผิวหนังช้ันบนสุด
จะทําใหผิว หนังดูเรียบเนียนสดใสขึ้นได การลอกแบบนี้ไดผลดีกับผิวหนังที่มี
ลักษณะบาง เชน ตามรอบดวงตา หลังมือ ลําคอ การลอกหนาชนิดต้ืนจะชวย
ใหสิวหัวดํา และหัวสิวหลุดออกได และชวยแกไขรอยเหี่ยวยนต้ืน ๆ และรอย
ดางดําของผิว หนังใหดีขึ้นหลังจากลอกหนาแลวจะตองหลีกเลี่ยงแสงแดด 
และใชผลิตภัณฑ กันแดดรวมดวย  

 3.2 การลอกหนาชนิดลึก  

  การลอกหนาชนิดลึกนั้น แพทยจําเปนตองตรวจรางกายของผูมารับบริการ
อยาง ละเอียด โดยเฉพาะการทํางานของไต และหัวใจ เพราะน้ํายาฟนอลที่ใช
ลอก หนาชนิดลึกจะมีผลเสียตอไตและหัวใจได โดยทั่วไปการลอกหนาชนิด
ลึกตอง ทําในโรงพยาบาลเพราะตองคอยใหน้ําเกลือและตรวจการทํางานของ
หัวใจอยู ตลอดเวลา ใบหนาจะมีลักษณะบวมแดง มีน้ําเหลืองไหลและตก
สะเก็ดและดู นากลัว หลังการลอกหนาชนิดลึกนั้นผิวหนังจะงอกขึ้นมาใหมใน
เวลา 10 - 14 วันหลังจากลอกหนาแลวจําเปนที่จะตองหลีกเลี่ยงแสงแดด และ
ใชผลิต ภัณฑกันแดดชวยดวยการลอกหนาชนิดลึกนั้นนิยมใชฟนอล การลอก
หนา ชนิดนี้ชวยแกไขรอยเหี่ยวยนที่อยูลึก ยิ่งรอยเหี่ยวยนลึกเพียงใด ก็ตองยิ่ง
ลอกให ลึกเทานั้น แตอยางไรก็ดี การใชฟนอลนั้นอาจมีอันตรายตอรางกายเชน 
ทําให หัวใจเตนผิดปกติได จึงจําเปนตองทําโดยแพทยผูเช่ียวชาญเทานั้น  

 3.3.บุคลากรที่ทําการลอกหนา  

  การลอกหนาตองทําโดยแพทยเทานั้น ถือเปนการผาตัดอยางหนึ่ง คือเปนการ
ผา ตัดดวยสารเคมี (Chemosurgery) จึงมีขอแทรกซอนและเกิดอันตรายได ดัง
นั้น การทําเบบี้เฟซตองทําโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เทานั้น เพราะแพทยจะตัดสิน 
ใจไดวา จะใชสารเคมีชนิดใด ในปริมาณเทาใด และใชในระยะเวลานานเทาใด 
จึงจะเหมาะสม และแพทยจะสาามารถวินิจฉัยรวมทั้งทําการรักษาไดทันทวงที 



หากมีโรคแทรกซอนหรือปฏิกริยาที่เปนผลเสีย อาการขางเคียง หรือเกิด
อันตรายขึ้น  

 4.ผลท่ีไดรับ  

  การลอกหนาดวยสารเคมีจะทําใหผิวหนังมีคุณภาพดีขึ้น ชวยขจัดริ้วรอยเหี่ยวแกดางดําที่อยู ต้ืน ๆ 
ที่เรียกวา actinic keratosis ที่ทิ้งไวนาน ๆ อาจกลายเปนมะเร็งไดดวยแตอยางไรก็ตาม การลอกหนา
จะไมสามารถชวยแกไขรอยหยอนยาน เชน ถุงใตตาไดอยางไรก็ตาม ความเตง ตึงออนใสของใบ
หนาจะเปนอยูแคระยะหนึ่งเทานั้น เพราะรางกายก็จะสรางผิวหนังทด แทนผิวหนังที่หลุดลอกไป 
อีกทั้งเมื่อเจอแสงแดด ก็จะเปนฝาดําดางขาวไดงาย จึงตองทํา เบบี้เฟซ กันอยูเรื่อย ๆ  

 5. ปญหาที่เกิดจากเบบี้เฟซ 

 5.1 เบบี้เฟซหรือการลอกหนาดวยสารเคมี  

  ตองทําโดยแพทยผูเช่ียวชาญเทานั้น แตปรากฏวา ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอีก 
หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ไดมีบุคลากรที่ไมใชแพทยใช 
เทคนิคมาลอกหนาใหคนที่ตองการสวย องคการอาหารและยาของสหรัฐ 
อเมริกา หรือที่เรียกยอวา FDA ไดออกแถลงการณเตือนวา การลอกหนาที่ ไม
ไดทําโดยแพทยนั้น อาจกอใหเกิดอันตราย เชน ใบหนาไหมและเปน แผลเปน
ได (ทั้งนี้ไมรวมถึงการลอกหนาโดยใชหนากาก(Mask) ซึ่งทําโดย ชางเสริม
สวย) โดยเฉพาะในขณะนี้รานเสริมสวยหรือรานเสริมความงามซึ่งมีการ
โฆษณาการทําเบบี้เฟซอยางแพรหลาย  

 5.2 สารเคมีท่ีใช  

  โดยเฉพาะฟนอล ซึ่งจัดเปนยาอันตราย และเปนสารที่มีอันตรายตอรางกาย
มาก โดยจะมีผลตอการทํางานของไต หัวใจ ทําใหหัวใจเตนผิดปกติ และ 80% 
ของ สารที่ถูกขับถายทางปสสาวะ อาจทําใหไตพิการ และมีผลรุนแรงตอผูที่
เปนโรคหัวใจ  

 5.3 จากขอเท็จจริง  

  ที่รานเสริมสวย หรือสถานเสริมความงามซึ่งไดบริการทําเบบี้เฟซใหกับลูกคา 
สุภาพสตรีหลายทานไดรับอันตรายจากการทําเบบี้เฟซ ตัวอยางเชน มีอาการ 
รอนที่ใบหนา บวม เหอ มีน้ําเหลืองไหล ตองไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา ซึ่ง



ตองใชเวลาในการรักษานาน และอาจทําใหเสียโฉมอยางไรก็ดีสุภาพ สตรีเหลา
นี้เมื่อประสบกับภาวะเคราะหรายจากเบบี้เฟซมักจะไมมีการ รองเรียนหรือแจง
ความเอาผิดกับผูทําแตอยางไร ขอมูลที่หนวยงานของ รัฐไดรับ มักจะไดรับจาก
แพทยที่ทําการรักษาเมื่อเกิดอันตรายแลว ดังนั้น การที่ผูรับไดรับความเสียหาย
ไมเปดเผยขอมูล ทําใหเปนอุปสรรค ในการตรวจสอบหรือติดตามดําเนินคดี
กับผูกระทําผิด  

 6."เบบี้เฟซ" กับกฎหมายที่เก่ียวของ 

 6.1 สารเคมีในการทําเบบี้เฟซ 
สารเคมีที่นิยมใชในการทําเบบี้เฟซ ไดแก 

(1) Phenol ซึ่งนิยมใชมากที่สุด 
(2) Resorcinol 
(3) Trichloracetic acid หรือ Trichloroacetic acid 
(4) Salicylic acid 
(5) Lacitic acid 
(6) Glycolic acid 

สารเคมีที่ใชในการทําเบบี้เฟซขางตนมีความเกี่ยวของกับกฎหมายเครื่องสําอาง
และกฎหมายยา ดังนี้  

   

 

Phenol 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: เปนสารหามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง ยกเวน 
กรณีที่ใชเปนสารกันเสียในสบูและแชมพูในปริมาณไมเกินรอยละ 1.0 
พระราชบัญญัติยา: เปนยาอันตรายยกเวน ฟนอลไมเกินรอยละ 5 ที่ใชเฉพาะกับผิว
หนัง  

Resorcinol 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: เปนสารหามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง ยกเวน
กรณีตอไปนี้ 
- ใชผลิตภัณฑยอมผม ไมเกินรอยละ 5 
- ใชกับเสนผม ไมเกิน รอยละ 5 



พระราชบัญญัติยา: เปนวัตถุที่ระบุอยูในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศ  

Trichloroacetic Acid 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: -  
พระราชบัญญัติยา: เปนยาอันตราย 

Salicylic Acid 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: -  
พระราชบัญญัติยา: เปนยาอันตราย ยกเวนที่ผลิตขึ้นเปนยาบรรจุเสร็จฯ ที่ใชเฉพาะกับ
ผิวหนัง 

Lactic Acid 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: -  
พระราชบัญญัติยา: เปนวัตถุที่ระบุอยูในตํารับยาที่รัฐมนตรีประกาศ 

Glycolic Acid 
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง: ใหใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอางจัดเปนเครื่องสําอาง
ทั่วไป 
พระราชบัญญัติยา: -  

 6.2 การทําเบบี้เฟซ  

  จากทรรศนะของแพทยผิวหนัง กลาววา การทําเบบี้เฟซ ซึ่งเปนการลอก หนา
ดวยสารเคมีนั้น ถือวาเปนการผาตัดดวยสารเคมี (Chemosurgery) ซึ่งอาจมีขอ
แทรกซอนและเกิดอันตรายได ปจจุบันพบวาแพทยที่ทํา ศัลกรรมลดรอยเหี่ยว
ยนมีการใช Glycolic acid ความเขมขน 30% 50% หรือ 70% ในการทําศัลย
กรรมเพื่อใหใบหนาออนเยาวขึ้น  
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