
Skin boosters for skincare (Skin booster เพือ่การถนอมผวิพรรณ) 

บทน า 

ความเส่ือมของวยัน าไปสู่ล าดบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดแ้ก่ การลดการท างานของ Fibroblasts 

, กระบวนการลดลงอยา่งต่อเน่ืองของ ส่วนประกอบกรดไฮยาลูโรนิคในผวิหนงั , การลดและการท าลายของ

คอลลาเจนและเส้นไยอีลาสติค 

คุณสมบติัของความยดืหยุน่ (ความกระชบั, ความตึง, และสมดุลของเหลว) และคุณสมบติัทางแรง 

(ความหนาและความยดืหยุน่) ลดประสิทธิภาพลง จากการเผาผลาญท่ีเปล่ียนแปลงไป โครงสร้างทางผวิหนงั

และค ้าจุนโดยเลือดด าอ่อนแอลง 

 หลงัอาย ุ50 ปี ส่วนประกอบกรดไฮยาลูโรนิคลดลง เท่าๆกบัน ้าในผวิและการแลกเปล่ียนกนั

ระหวา่งเลือดและเน้ือเยือ่เปล่ียนแปลงไป ดงัท่ีเห็นจากแผนภูมิ  

 

(แหล่งอ้างอิง : Fleischmajer R. et al. 1) 

 

หนา้ท่ีของกรดไฮยาลูโรนิค ไดแ้ก่ ปรับหนา้ท่ีปกติของผิวหนงั, ใหค้วามแขง็แรงกบัผิวหนงั การ

เคล่ือนไหวและการเพิ่มจ านวนเซลล,์ กระตุน้การสร้างคอลลาเจน, ซ่อมแซมโครงสร้างทางผวิหนงั 



(ของเหลวนอกเซลล)์, รักษาสมดุลน ้า(ภาพ. 1), รักษาและแกไ้ขความยดืหยุน่ของผิวหนงั, ป้องกนัและลด

การเกิดร้ิวรอย และช่วยใหผ้วิหนงัดูเต่งตึง 

 

 

ภาพ. 1 . การเปล่ียนแปลงน า้ในผิวหนัง 

 

 กรดไฮยาลูโรนิคมีความชุ่มช้ืนสูง สามารถอุม้น ้าปริมาณมากไวไ้ด ้มากถึง 500 เท่าของน ้าหนกั

ตวัเอง 20 มก. ของกรดไฮยาลูโรนิคจบักบั 10 กรัมของน ้า 

 การดูแลผวิหนงัท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การฉีดกรดไฮยาลูโรนิค การรักษามีเป้าหมายเพื่อท าให้

สภาพผวิหนงัส่วนบนดูดีข้ึน ทั้งรูปร่าง ความตึง ความยดืหยุน่ และสมดุลน ้า หน่ึงในรูปแบบเหล่าน้ีคือ 

biorevitalization ข้ึนอยูก่บัการใชก้รดไฮยาลูโรนิคแบบธรรมชาติ ร่วมกบัการเพิ่มสารต่างๆ เช่น วติามิน 

กรดอะมิโน และอ่ืนๆ (กระตุน้ชีวภาพ) วธีิการน้ีเรียกวา่ Mesotherapy  หรือเรียกวา่ Skinboosters ซ่ึงข้ึนอยู่

กบัการใชรู้ปแบบส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิค, NASHA เจล, ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตวัยาเล็กนอ้ย

เพื่อใหย้าคงตวัมากข้ึน เพื่อใหผ้วิหนงัไดรั้บประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการรักษา 

 โดย การคืนชีวติและกระตุน้ทางชีวภาพแก่เซลลผ์วิหนงัปกติ กรดไฮยาลูโรนิคทางธรรมชาติมีอายุ

สั้นมาก กรดไฮยาลูโรนิค NASHA ฉีดเขา้ไปเพื่อกระตุน้ผวิหนงั (Skinboosters) ท าใหย้าคงตวั อยูใ่นผวิหนงั

ไดย้าวนานข้ึน ใหค้วามชุ่มช้ืน กกัเก็บน ้าในผวิหนงัและท าใหผ้ลการรักษายาวนานมากข้ึน ปัจจุบนั

skinboosters มีหลายบริษทัท่ีใหค้วามคงตวัของกรดไฮยาลูโรนิคในรูปแบบการฉีดเพื่อดูแลผวิพรรณ 

Revitalization  โดยข้ึนอยูก่บัโปรแกรมการรักษา ในผูป่้วยท่ีตอ้งการ revitalization (ฉีด 3 ถึง 8 คร้ัง เวน้



ระยะห่างกนั 7-15 วนั) ขณะท่ี Skinboosters ใหป้ระสิทธิภาพมากถึง 6 เดือนโดยฉีดรอบละ 3 คร้ัง 1 คร้ังห่าง

กนัทุก 20-30 วนั และฉีดกระตุน้ 1 คร้ังหลงัจากช่วง 4-6 เดือนล่วงไปแลว้ 

 Skinboosters สามารถใชรั้กษาขั้นตน้เพื่อเพิ่มปริมาตรหรือร้ิวรอยและเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนมีชีวติชีวา

แก่ผวิ ผลการศึกษาพบวา่ ความยดืหยุน่ของผวิหนงั, ความตึงของผวิหนงั,ความเปล่งปลัง่ ดีข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญั  

  หลงัการรักษาดว้ย Skinboosters เราพบความยดืหยุน่ตึงของผวิหนงัมีการเปล่ียนแปลงให้

เห็นอยา่งชดัเจน 

 ประสิทธิภาพของการรักษาดว้ย Skinboosters มีดงัน้ี 

ผลทันที  - ผวิหนงัมีความเต่งตึงและชุ่มช่ืน 

ผลระยะยาว      - ช่วยปรับใหค้วาม ความยืดหยุน่ของผวิหนงัดีข้ึน 

- ช่วยปรับใหก้ารท างานของเซลลดี์ข้ึน 

- ใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิเป็นระยะเวลายาวนาน 

- ลดอนุมูลอิสระ 

- กระตุน้การสร้างคอลลาเจน 

- ป้องกนัความเส่ือมสลายของเน้ือเยือ่ 

 

 Skin booster บางประเภท ใชรั้กษาผวิหนงัท่ีดูเส่ือมวยัและหยอ่นคลอ้ย โดย มีขอ้บ่งช้ีส าหรับการ

รักษาพื้นท่ีบริเวณกวา้งของผิวหนงัเช่นหนา้ หลงัมือ และ แขนดา้นใน ไม่แนะน าส าหรับผวิหนงัรอบตาหรือ

คอโดยตอ้งเลือกชนิดให้เหมาะสมกบัผวิแต่ละบริเวณ 

 

 

 



 

ภาพ. 4 ผิวหนังบางและมีสัญญาณบ่งบอกถึงความชราและหย่อนคล้อย 

 

 Skin boosterบางชนิด ใชใ้นผวิหนา้ท่ีอายนุอ้ยกวา่ แต่มีความเส่ือมชรา ซ่ึงตอ้งการฟ้ืนฟูใหเ้กิดความ

อ่อนเยาวเ์ช่น รอยต้ืนของ ผวิหนงับริเวณคอ หลงัมือ ผูป่้วยท่ีมีผวิหนา้บางและมีสัญญาณความชราเพียง

เล็กนอ้ยถึงปานกลางและยงัใชไ้ดส้ าหรับร้ิวร้อยต้ืนๆบริเวณรอบปากและคอ (ภาพ. 5) 

 อีกทั้งยงัสามารถใชค้วบคู่กบัการรักษาดว้ยโบท็อกซ์, Filler และ Laser  

 

ภาพ. 5 ผิวหน้าท่ีบางและมีสัญญาณความเส่ือมชราเลก็น้อยถึงปานกลาง 

 

 

 

 



โปรแกรมการรักษา 

 เป้าหมายเพื่อใหผ้ิวหนงัมีคุณภาพดีข้ึน โดยใหเ้กิดความชุ่มช้ืนและฟ้ืนฟูผวิหนงัในชั้นลึก 

 การรักษา เดือนละ 1 คร้ัง3 คร้ัง และ 1 คร้ังหลงัผา่นไปแลว้ 4-6 เดือน 

 การรักษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละราย ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ

ผวิหนงัและความตอ้งการ สามารถฉีดในปริมาณเล็กนอ้ยในบางบริเวณเช่น  บนใบหนา้ คอ หลงัฉีดพบวา่

อาจมีอาการบวมข้ึนทนัทีแต่จะหายไปภายใน 2-3 วนั 

 รูปภาพดา้นล่าง (ภาพ. 6a,6b,6c) แสดงใหเ้ห็นวา่ผวิหนงักระชบัข้ึนใน ผูป่้วยหญิงวยั 60 ปีหลงัการ

รักษา 3 คร้ังดว้ย Skin booster 

 

 

 

 

ภาพ. 6a  ผู้ป่วยก่อนฉีดด้วย Skin booster 

 

ภาพ. 6b  ผิวหนังดีขึน้หลังการรักษา  2 คร้ัง 

ภาพ. 6c  ผลหลังการรักษา 3 คร้ัง 



เทคนิค 

 ถา้ฉีดในปริมาณเล็กนอ้ยตอ้งใหเ้ขม็สัมผสัผวิหนงัท ามุม 5-10องศาโดย สามารถใชเ้ขม็ปกติหรือใช ้

flexible microcannulas ซ่ึงสามารถใหก้ารรักษาทัว่ทั้งใบหนา้ (ภาพ. 7a และ 7b) 

 

ภาพ 7a, 7b การคืนความอ่อนเยาว์ของผิวหนังด้วย NASHA  

Skinboosters ก่อนและทันทีหลังจากการฉีดรักษาด้วย Skin booster 

 

วธีิการฉีดบริเวณผวิหนงัส่วนลึก (ไม่ควรท าดว้ยวธีิดู Micro-droplet) 

     - การฉีด สั้น, เป็นเส้นตรงดว้ย microdeposits ของเจล (ภาพ. 8) 

   - รักษาซ ้ าหลงัจาก 4-6 เดือน 

วธีิฉีดบริเวณผวิหนงัส่วนกลาง 

   - สั้น เป็นเส้นตรงหรือฉีดหลายคร้ังหรือฉีดแบบ microcannula  

    - ฉีด3-4 คร้ังระหวา่ง 2 สัปดาห์ 

   - ฉีดซ ้ าหลงัผา่นไป 4-6 เดือน 

 

 



 

(ภาพ.8) ส้ัน เป็นเส้นตรงด้วยวิธีการ Micodeposits ของ NASHA เจล 

 

สรุป 

เราสามารถท า Skinboosters ดว้ย NASHA เจล กระตุน้การสร้างคอลลาเจนได ้โดย fibroblast 

กระตุน้ Growth factor และยบัย ั้งการสลายคอลลาเจน โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดห้ลงัจากการรักษา

คร้ังแรก 
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