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กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย

คําถาม เคร่ืองมือกาซคารบอนไดออกไซด ใชลดน้ําหนักอยางไร
คําตอบ          เครื่องมือกาซคารบอนไดออกไซดเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชสําหรับฉีดอัด

(Infusion) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ผานเข็มขนาดเล็ก ขนาด 30G (0.3 mm)
เขาไปในชั้นไขมันใตผิวหนัง ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่เรียกวา Carboxytherapy หรือ
Carbon Dioxide Therapy  มีประโยชนใชสลายไขมันหรือเซลลูไลทสวนเกิน
เฉพาะที่   โดยไมตองใชวิธีการผาตัด จึงมีผลทําใหน้ําหนักลดลง และมีคุณสมบัติ
แกไขความหยอนคลอยของผิวหนัง โดยมีผลตรงในการยอยสลายเซลลไขมัน
เฉพาะสวน และผลทางออมจากการขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของ
โลหิตมายังบริเวณที่กาซแทรกซึมอยู

กลไกที่เกิดขึ้นโดย กาซคารบอนไดออกไซดที่ฉีดเขาไปจะรวมตัวกับน้ําในรางกาย
เปน H2CO3 ทําใหระดับความเปนกรดดางในเนื้อเยื่อของรางกายลดลง มีผลทําให
แรงยึดเหนี่ยว (Bonding) ระหวางเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin) และออกซิเจนลดลง
ทําใหออกซิเจนถูกปลดปลอยออกมามากขึ้น ทําใหมีการหายใจระดับเซลลมากขึ้น
ซ่ึงเหมือนกับสภาวะขณะออกกําลังกายที่มีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดมากขึ้นจาก
การหายใจ  และมีผลทําใหคาความเปนกรดดางของเนื้อเยื่อลดลงไดเชนเดียวกัน

นอกจากนี้ H2CO3 ที่เกิดขึ้นดังกลาวจะแตกตัวเปน H+ และ HCO3-  ทําใหเกิด
แคลเซี่ยมคารบอเนต มีผลใหระดับCa++ ลดลง  ทําใหเสนเลือดขยายตัว  เพิ่มอัตรา
การหมุนเวียนของโลหิต ผอนคลายกลามเนื้อ  รวมทั้งมีกระบวนการสันดาป
(Metabolism) การไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองเพิ่มขึ้น มีผลทําใหเซลลไขมันสลาย
ตัวและถูกขจัดออกไปจากรางกายทางกระแสโลหิตหรือหลอดน้ําเหลือง
… / 2



- 2 -
ขับถายออกทางตับเขาสูลําไสแลวขับถายออกมากับอุจจาระ โดยกระบวนการที่
เรียกวา การสลายไขมันดวยกระบวนการใชออกซิเจน (Oxidative Lipolytic
Process)

คําถาม  เคร่ืองมือดังกลาวตองอยูในความดูแลของหมอดวยหรือไม
คําตอบ เนื่องจากการฉีดกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นไขมันใตผิวหนังเพื่อสลายไขมัน

เปนการกระทําเพื่อการเสริมสวยหรือเสริมความงาม  ตามกฎหมายเขาขายเปนการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ีตองกระทําโดยแพทย หรือบุคลากรทางการแพทยอ่ืน
เชน พยาบาล ภายใตการดูแลของแพทยเทานั้น  กรณีฝาฝนมีความผิดตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีโทษทั้งจําหรือปรับ

หากพิจารณาตามหลักทางวิชาการ การฉีดกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูช้ันไขมัน
ใตผิวหนัง  ตองปรับและควบคุมอัตราการไหลของกาซอยางถูกตอง แมนยํา และมี
ปริมาณเหมาะสมกับไขมันในบริเวณที่ฉีด  จึงตองกระทําหรืออยูภายใตการควบคุม
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และปองมิใหเกิดผลหรืออันตรายแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น เชน การติด
เชื้อ การบาดเจ็บบริเวณแผลที่ฉีด หรือไดรับปริมาณ CO2 มากเกินจําเปน ฯลฯ

คําถาม  เคร่ืองมือดังกลาว ใชเฉพาะผูท่ีมีปญหา หรือใชไดกับทุกคนท่ีตองการลดน้ําหนัก
คําตอบ เครื่องมือนี้ใชสําหรับการสลายไขมันหรือเซลลูไลทสวนเกินเฉพาะที่  นํามาใช

เฉพาะกับบุคคลที่มีปญหาความอวน และตองการสลายไขมันโดยไมตองการทาน
ยาหรือผาตัด หรืออาจใชรวมกับการผาตัดดูดไขมัน (Liposuction)  แตไมสามารถใช
ไดกับทุกคนท่ีตองการลดน้ําหนัก โดยเฉพาะกับบุคคลดังตอไปนี้

1)  บุคคลที่มีปญหาโรคหัวใจ หรือปอดทํางานไมปกติ เนื่องจากติดบุหร่ี
                                หรือถุงลมโปงพอง การแลกเปลี่ยนกาซไมเปนปกติ เปนหอบหืด
                                 เนื่องจากบุคคลเหลานี้จะขจัด CO2 ออกจากรางกายไดชากวาปกติ
                            2) บุคคลที่มีระดับความอวน ระดับ 3 ที่มีคาของ Body Mass Index สูงกวา
                                 40  kgs/m2

 ซ่ึงเปนระดับที่อันตรายตอชีวิต จําเปนตองใชการผาตัดเขา
                                  มาชวยในการลดน้ําหนัก
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3) เด็กอายุต่ํากวา 6 ป (ยังหา reference ไมได แตมีการกลาวถึงบาง)
4) ผูที่มีอาการแพทางผิวหนังอยางรุนแรง
5) Psychoneurotic Patients
6) Patients with other systemic illness

คําถาม  เคร่ืองมือดังกลาว สามารถใชลดน้ําหนักไดท้ังรางกายไดหรือไม
คําตอบ เครื่องมือนี้ไมสามารถลดน้ําหนักไดทั้งรางกาย แตเปนการลดน้ําหนักโดยการฉีด

อัด CO2 เขาสูช้ันไขมันใตผิวหนัง เพื่อสลายไขมันหรือเซลลูไลทเฉพาะสวนที่ไม
ตองการ เชน บริเวณหนาทอง ใตทองแขน สะโพก นอง หรือบริเวณกน รวมทั้ง
บริเวณที่มีไขมันสะสมอยูใตผิวหนังไมมาก เชน ใบหนา คาง หรือแกมก็สามารถแก
ไขดวยวิธีนี้ไดเชนกัน

คําถาม  มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการใชเคร่ืองมือไดหรือไม
คําตอบ จากขอมูลทางวิชาการพบวาการทํา Carboxytherapy ไมมีผลเสียหรืออาการขางเคียง

ที่รุนแรงตอรางกาย เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซที่เกิดขึ้นไดเองตาม
ธรรมชาติในรางกายจากการขบวนการสันดาป (Metabolism)  โดยกาซ CO2 ที่เกิด
ขึ้นนี้จะอยูในกระแสเลือด และถูกปลอยออกจากรางกายโดยการหายใจผานทาง
ปอด ในกรณีของกาซ CO2 ที่ถูกฉีดอัดเขาสูรางกาย   สวนใหญละลายในเลือด   
โดยแพรเขาไปในเม็ดเลือดแดง รวมกับน้ํา เกิดเปนกรดคารบอนิก  และกลายเปน
คารบอเนต โดยมีเอ็นไซม คารบอนิก แอนไฮเดรส เปนตัวเรงปฏิกริยา และเมื่อ
กระแสเลือดไหลเขาสูปอด ไบคารบอเนตจะเปลี่ยนเปนกาซ CO2 ที่สามารถซึมผาน
ผนังเสนเลือดฝอยเขาสูถุงลม  แลวขับออกจากปอดโดยการหายใจออก  และกาซ
CO2 อีกสวนประมาณรอยละ 7  จะถูกนําออกจากเนื้อเยื่อโดยการแพรกระจาย
(Passive Diffusion)

อยางไรก็ตามการใชเคร่ืองมือนี้ตองใชภายใตการควบคุมดูแลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น เพื่อปองกันอันตรายหรืออาการแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการฉีดกาซ
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CO2 เขาสูรางกาย รวมท้ังมีขอควรระวังในการใชในบริเวณท่ีเปนแผล บริเวณท่ีมี
ความผิดปกติของผิวหนัง และบริเวณท่ีมีการอักเสบหรือติดเชื้อ

นอกจากนี้การใชเคร่ืองมือนี้  มีขอหามใชกับผูท่ีมีอาการแพทางผิวหนังอยางรุนแรง
หามใชบริเวณดวงตาหรือจุดท่ีแพงาย

คําถาม  ผูใดบางที่มีน้ําหนักเกิน แตไมเหมาะที่จะใชเคร่ืองดังกลาว
คําตอบ เชื่อหรือไมวาบุคคลสวนใหญ โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่อยากลดความอวนหรือเคย

ลองเขาโปรแกรมลดน้ําหนัก สวนใหญมีน้ําหนักตัวปกติทั้งสิ้น อยางมากก็แค
ทวม ๆ ไมถึงขนาดเปนโรคอวน แตเปนคานิยมทางสังคมปจจุบันที่นิยมผูหญิง
ผอมบาง  ก็เลยทําใหผูหญิงอยากผอมเพรียวเหมือนดารา นางแบบที่ช่ืนชอบ  ทั้ง ๆ
ที่มีน้ําหนักตัวต่ํากวาปกติดวยซํ้า  อยางไรก็ตาม มีบุคคลบางประเภทที่เปนคนอวน
ตามมาตรฐาน   แตไมสามารถลดน้ําหนักดวยเทคนิค Carboxytherapy ไดแก

1) ผูที่มีปญหาโรคหัวใจ หรือปอดทํางานไมปกติ เนื่องจากติดบุหร่ีหรือถุง
     ลมโปงพอง การแลกเปลี่ยนกาซไมเปนปกติ เปนหอบหืด เนื่องจาก
     บุคคลเหลานี้จะขจัด CO2 ออกจากรางกายไดชากวาปกติ
2) ผูที่มีระดับความอวน ระดับ 3 ที่มีคาของ Body Mass Index สูงกวา 40
     kgs/m2

 ซ่ึงเปนระดับที่อันตรายตอชีวิต จําเปนตองใชการผาตัดเขามา
     ชวยในการลดน้ําหนัก
3) เด็กอายุต่ํากวา 6 ป (ยังหา reference ไมได แตมีการกลาวถึงบาง)
4) ผูที่มีอาการแพทางผิวหนังอยางรุนแรง
5) Psychoneurotic Patients
6) Patients with other systemic illness

คําถาม  ขอขอแนะนําในการลดน้ําหนักท่ีถูกตอง
คําตอบ หากตองการลดน้ําหนักจริง กอนอื่นควรพิจารณาตนเองกอนวาเขาขายเปนคนอวน

หรือไม โดยพิจารณาจากคา Body Mass Index (BMI) ที่คํานวณจาก “น้ําหนักตัว
เปนกิโลกรัม หารดวย ความสูง(เมตร) 2”
… / 5



- 5 -

ตัวอยาง เชน หญิงไทยสูง 1.60 เมตร น้ําหนัก 55 กิโลกรัม คํานวณคา BMI ไดเทา
กับ 21.5 กก./ม2 ตามมาตรฐานสากลกําหนดวา “คา BMI”

-   ต่ํากวา 24.9 กก./ม2  ถือวารูปรางใชได แตหากต่ํากวา 18 กก/ม2 ถือวา
     ผอมมาก

              -   25.0 – 29.9 กก./ม2 ถือวาทวม
              -   30.0 – 34.5 กก./ม2 จัดวาอวนขั้นที่ 1
              -   30.0 – 34.5 กก./ม2 จัดวาอวนขั้นที่ 2
              -   มากกวา 40 กก./ม2 ถือวาเปนโรคอวนขั้นที่ 3 ที่ตองผาตัดเทานั้น

อยางไรก็ตาม หากเปนบุคคลที่มีรูปรางทวมหรืออวน และตองการลดน้ําหนัก
สํานักงาน ฯ มีคําแนะนํา  ดังนี้

-   ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญกอนวาตนเองมีสภาพรางกายเหมาะสมกับ
                  การบําบัดดวยวิธีใด
            -   การทํา Carboxytherapy ตองกระทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ในโรง

                                              พยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
-   วิธีการลดน้ําหนักที่ดีที่สุด คือการออกกําลังกาย อยางนอยวันละ 30
     นาที  และรับประทานอาหารอยางเหมาะสมตอสุขภาพ หลีกเลี่ยง
     อาหารประเภทแปง ไขมัน อาหารหวานจัด ที่ทําใหอวนไดงาย

นอกจากนี้ ควรทําใหอารมณแจมใสอยูเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด และพักผอนให
                            เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อใหรางกายมีสุขภาพที่ดีเสมอ

………………………………………..

Fact Sheet  เคร่ืองมือแพทย / ฉบับท่ี 8  / วันท่ี  2  เมษายน  2550


	เครื่องมือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดไขมันจริงหรือ
	เภสัชกร ชาพล  รัตนพันธุ์
	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
	คำถาม  เครื่องมือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ลดน้ำหนักอย่างไร
	คำถาม   เครื่องมือดังกล่าว ใช้เฉพาะผู้ที่มีปัญหา หรือใช้ได้ก
	หรือถุงลมโป่งพอง การแลกเปลี่ยนก๊าซไม่เป็นปกติ เป็นหอบหืด
	- 3 -


	คำถาม   ผู้ใดบ้างที่มีน้ำหนักเกิน แต่ไม่เหมาะที่จะใช้เครื่อง
	เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีเสมอ




