
ผลิตภัณฑแกปญหาทรวงอก ไดผลจริงหรือ??? 

 
 

สุภาพสตรีบางทานมีปญหาเรื่องหนาอกเล็ก มักจะมีความกังวล และแสวงหาวิธีการที่จะทําใหหนา
อกมีขนาดใหญขึ้น ประกอบกับมีการโฆษณาผลิตภัณฑที่อางวา สามารถทําใหหนาอกมีขนาดใหญ
ขึ้นซึ่งการโฆษณาตลอดจนการใชผลิตภัณฑตามคําโฆษณาอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูใช หรือถูก
หลอกลวงจากการโฆษณาที่เกินจริงได 

ขอมูลผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 
ในปจจุบันพบวา ความนิยมในการทําใหหนาอกเล็กขยายใหญขึ้นเปนที่นิยมกันมากดวยวิธีการ
ตางๆกัน ตัวอยางเชน  
วิธีท่ี 1  การบริหารรางกายชวงแขน และกลามเนื้อหนาอก 
วิธีท่ี 2  การผาตัด 
วิธีท่ี 3  การใชผลิตภัณฑ ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 
กลุมยาฮอรโมนส ที่นิยมกันมากคือ ยาเม็ดคุมกําเนิด ซึ่งมีสวนผสมของ Cyproterone acetate และ 
Ethinylestradiol สาเหตุที่สุภาพสตรีนิยมรับประทานเพื่อเพิ่มขนาดของหนาอก เนื่องจากไดมี
แพทยประจําคอลมันในหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึ่ง แนะนําใหใชยาคุมกําเนิดในกลุมนี้เพื่อเพิ่ม
ขนาดของหนาอกใหใหญขึ้น 

กลุมท่ี 2 
เครื่องมือแพทย มีลักษณะเปนเครื่องนวด เพื่อนวดกลามเนื้อ และกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 
จากการประสานกับกองควบคุมเครื่องมือแพทยแลว สรุปไดวาปจจุบันเครื่องมือหรืออุปกรณดัง
กลาว จัดเปนเครื่องมือแพทยทั่วไป ในการนําเขามาราชอาณาจักรจะพิจารณาจาก Certificateof 
Free Sale เปนหลัก  

กลุมท่ี 3 
เครื่องสําอาง สวนใหญจะมีลักษณะเปนครีมใชทาหรือนวดบริเวณทรวงอก ซึ่งจากการตรวจสอบ 
พบวาเครื่องสําอางประเภทนี้ ที่นําเขามาจําหนายในราชอาณาจักรจัดเปนเครื่องสําอางทั่วไปเนื่อง
จากไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษสารควบคุมรวมทั้งมิไดเปน ประเภทที่กําหนดใหเปน
เครื่องสําอางควบคุมโดยทั่วไปเครื่องสําอางประเภทที่ใชทาทรวงอก จะมีสวนประกอบหลักสําคัญ 
3 สวนไดแก 



- Humectant Moisturizer หรือ Emollient 
- Skin Conditioning agent 
- สารสกัดจากพืช ซึ่งผูผลิตมักจะแจงหนาที่ของสารกลุมนี้ในสูตรวาเปน Biological additive 

จากการตรวจสอบฉลากของเครื่องสําอางที่ใชทาบริเวณหนาอก ที่ขอนําเขา และไดรับหนังสือรับ
แจงใหนําเครื่องสําอางเขามาจําหนายในราชอาณาจักร พบวา ฉลากของผลิตภัณฑที่มาจากตาง
ประเทศ จะกลาวถึงสรรพคุณในทํานองวา ชวยทําใหผิวนุม ชุมช้ืน ผิวกระชับ โดยใชทาบริเวณ
ทรวงอก แลวนวดเบาๆและใหใชติดตอกันทุกวัน 

คําถามขอ 1. วิธีการหรือผลิตภัณฑตางๆที่อางวา ชวยทําใหทรวงอกใหญขึ้น เชื่อถือไดหรือไม  
คําตอบ  
ปญหาเรื่องขนาดของทรวงอก เปนเรื่องของนานาจิตตัง บางทานใหญอยากใหเล็กบางทานเล็กก็
อยากใหใหญ สําหรับกรณีหลัง ถากลาวโดยรวมวิธีการตางๆที่จะทําใหทรวงอกมีขนาดใหญขึ้นนั้น
มีหลายวิธี ไดแก 

(1)  การบริหารรางกาย  
กรณีนี้ควรสอบถามวิธีบริหารรวมทั้งขั้นตอนที่ถูกตองจากผูที่มีความรูดานนี้เพื่อใหไดผลและ
ปลอดภัย การบริหารเพื่อใหทรวงอกใหญขึ้นนั้นจะทํานองเดียวกันกับการเลนกลามของสุภาพบุรุษ 
ซึ่งจะตองทําอยางถูกวิธีและติดตอกันจึงจะไดผล 

(2) การผาตัดใส Silicone ซึ่งตองทําโดยศัลยแพทยที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะเทานั้น 

(3)  การใชเคร่ืองนวด   
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชนวดทรวงอก จัดเปนเครื่องมือแพทยหลักการทํางานของเครื่อง คือ การ
กระตุนดวยกระแสไฟฟาทําใหกลามเนื้อบริเวณทรวงอกสะเทือนเปนผลใหระบบการไหลเวียน
ของโลหิตดีขึ้นเนื่องจากเครื่องมือหรืออุปกรณเหลานี้ตองใชไฟฟาในการกระตุนกลามเนื้อ ดังนั้น 
หากทานใดที่มีโรคประจําตัว หรือเพื่อใหปลอดภัยควรปรึกษาแพทย กอนตัดสินใจใช 

(4)  การใชยาคุมกําเนิด  
ตามขอเท็จจริงแลว การที่พบวา ยาคุมกําเนิดบางชนิดมีผลตอทรวงอกนั้นเปนอาการขางเคียงที่ทํา
ใหเตานมตึงและคัด ดังนั้น การใชเพื่อหวังผลที่จะทําใหทรวงอกมีขนาดใหญขึ้น ควรพิจารณาถึง
ผลที่ไดกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจพิจารณาเปน 2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1  
หากสุภาพสตรีทานนั้นตองการคุมกําเนิดโดยเลือกวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดอยูแลวกอนเริ่ม
ทานยาคุมกําเนิด ควรจะไดปรึกษาแพทยเพื่อตรวจรางกายวาไมมีความผิดปกติหรือภาวะของโรคที่



เปนขอหามในการรับประทานยาคุมกําเนิดและขณะเดียวกันควรแจงใหแพทยทราบวา ตองการให
ทรวงอกขนาดใหญขึ้นเพื่อแพทยจะไดเลือกใชยาคุมกําเนิดที่มี ผลขางเคียงทําใหเตานมตึงและมีผล
ตอขนาดของทรวงอก 
แนวทางที่ 2  
สําหรับสุภาพสตรีที่ไมประสงคจะคุมกําเนิดแตตองการรับประทานยาคุมกําเนิดเพื่อเพิ่มขนาดของ
หนาอกนั้น อยากฝากเตือนวา ยากลุมนี้จัดเปนยาอันตรายและตองใชติดตอกันเปนเวลานาน ดังนั้
กอนใชควรปรึกษาแพทย หรือเภสัชกร เพื่อใหมั่นใจไดวา ไมมีขอหามใชรวมทั้งตองคํานึงถึง
อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นดวย 

(5)  การใชเคร่ืองสําอาง   
เครื่องสําอางประเภททาทรวงอก ที่ผานการพิจารณาแลว ซึ่งพิจารณาจากสูตรสวนผสมจัดเปน
เครื่องสําอางทั่วไปและใครขอเรียนย้ําวาเครื่องสําอางประเภททาทรวงอกที่ผานการพิจารณาแลว
สรรพคุณที่กลาวไวบนฉลาก กลาวถึงแตเพียงวา ใชทากลามเนื้อบริเวณทรวงอก ชวยทําใหผิวชุม
ช้ืน ทําใหกลามเนื้อกระชับและในขั้นตอนวิธีใช จะระบุใหทาแลวนวดกลามเนื้อบริเวณที่ใช และ
ใหใชติดตอกัน แตไมมีรายการใด ที่อางวา ใชแลวจะชวยทําใหหนาอกเตงตึงหรือทําใหทรวงอกมี
ขนาดใหญขึ้น ซึ่งถาหากมีการอางเชนนี้ ก็จะตองมีการพิสูจนวาเปนจริงหรือไมดั้งนั้น ขอคิดกรณี
นี้คือ ยังไมมีหลักฐานที่พิสูจนไดวา ใชเครื่องสําอางประเภทนี้แลวทําใหทรวงอกมีขนาดใหญขึ้น 

คําถามที่ 2  จากหลากหลายวิธีการที่กลาวมาแลว หากมีบางทานที่ตัดสินใจแลววาอยากลองใชวิธีใด
วิธีหนึ่ง อยากทราบวาจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายมากนอยแคไหน 
 
คําตอบ 
ตามที่ไดเรียนไวขางตนแลววา ทุกวิธีมีจุดออนหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งนั้นตัวอยางเชน 

1. การบริหารรางกาย 
หากผิดวิธี ผิดขั้นตอน อาจมีผลตอกลามเนื้อ ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อมีอาการเจ็บปวด
เกิดขึ้นได  

2. วิธีผาตัด 
วิธีนี้แพงมาก และผาตัดโดยศัลยแพทยเทานั้น และเคยมีขาวออกมาแลววามีคนไขบางรายไดรับ
อันตรายจากการผาตัดเสริมทรวงอก หรือจากสารที่ใสเขาไปในทรวงอก  

3. เคร่ืองมือนวด 
สวนใหญมีราคาแพง และการกระตุนโดยใชไฟฟา ก็ไมแนเหมือนกันวาอาจจะมีผลตอระบบ
อวัยวะสวนอื่นๆของรางกายดวยหรือไม 



4. ยาเม็ดคุมกําเนิด 
เปนยาอันตราย อาการขางเคียงหรืออันตราย ขอหามใช มีระบุไวในเอกสารกํากับยากอนใชควร
ปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได 

5. เคร่ืองสําอาง 
ในสวนของเครื่องสําอาง สวนใหญมีราคาแพงมาก และเชื่อกันวาผลที่อาจเกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจาก
การนวด การที่ผูใชรูสึกวาหนาอกมีขนาดใหญขึ้นนั้นอาจไมไดเกิดจากสรรพคุณผลิตภัณฑตามที่
โฆษณาแตไดผลเนื่องมาจากการใชฝามือนวดจนโลหิตหมุนเวียนทาํใหกลามเนื้อบริเวณหนาอกโต
ขึ้นมาได เพราะถูกกระตุนเปนประจํา เครื่องสําอางที่ทาเพียงแตทําใหผิวนุมชุมช้ืน และมีความ
กระชับตัวบาง ดังนั้น เมื่อคิดเทียบราคากับผลที่ไดก็ไมควรที่จะตองจายราคาแพงขนาดนั้น นอก
จากนี้ เครื่องสําอางประกอบดวยเคมีภัณฑชนิดตางๆผูใชบางรายอาจเกิดอาการแพ หรือระคายเคือง
ได ในกรณีที่มีแผลในบริเวณที่ใช อาจทําให เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นหรือเกิดการอักเสบได 

คําถามที่ 3   จากสาระขางตน นาจะสรุปไดวา ยังไมมีหลักฐานแนชัดวา การใชเคร่ืองนวดกับการใช
เคร่ืองสําอางทาทรวงอกไดผลจริง แตเหตุใดจึงยังคงมีการโฆษณาทํานองนี้อยู 
คําตอบ  
ในประเด็นของการโฆษณาผลิตภัณฑที่ทําใหทรวงอกใหญขึ้น จะขอเรียนย้ําดังนี้ 
 
- เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชนวด จัดเปนเครื่องมือแพทย ซึ่งการโฆษณาตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนทําการโฆษณา และการโฆษณาตองตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตสําหรับการโฆษณาที่มักจะปรากฎตามนิตยสารบางฉบับนั้น เรื่องนี้ทาง อย.จะไดตรวจ
สอบ และพิจารณาตามหลักการของกฎหมายตอไป 
 
- เครื่องสําอางที่อางวาทาแลวทําใหหนาอกใหญ หรือเตงตึงตามที่ไดเรียนไวแลววาแมแตผูผลิตเอง
ยังไมพูดถึงสรรพคุณที่ทําใหหนาอกใหญไวบนฉลาก เพราะฉะนั้นเชื่อถือไมไดวาจะมีสรรพคุณ
จริง แตหากมองกันวาผลที่ไดอาจเกิดจากการนวดเปนประจํานั้น มีความเปนไปได เนื่องจากคลาย
กับกรณีของการเลนกลามนั่นเองและเรื่องการโฆษณานั้น สิ่งที่นาเปนหวงคือ การโฆษณาเครื่อง
สําอางนั้น กฎหมายไมไดกําหนดหรือบังคับวาจะตองมาขออนุญาตกอนโฆษณา แตทางหนวยงาน
ของรัฐจะติดตามตรวจสอบ ซึ่งเรื่องการโฆษณาทํานองนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ก็จะไดมีการตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองเพื่อดําเนินการตอไป 

 


	ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาทรวงอก ได้ผลจริงหรือ???

