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ประเภทของศัลยกรรมชะลอวยั
ศัลยกรรมยกกระชับแบบกรดี
           -ศัลยกรรมยกกระชับหน้าผาก Endoscopic Forehead Lift

           -ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบมินิ Mini Lifting Surgery 

           -ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าส่วนกลางด้วยเอนโดไทน์Mid-Face Lifting with Endotine

           -ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบเต็ม Full Face Lifting Surgery 

           -ศัลยกรรมยกกระชับคอ Neck Lifting Surgery 

ศัลยกรรมยกกระชับแบบไม่ผ่ากรดี
           -ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าด้วยไหมอิลาสติกุม Elasticum Lift

ฉีดไขมันใบหน้า Fat Injection



ศัลยกรรมเอนโดไทน์ยกกระชับหน้าผาก
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SMAS

ชั�น SMAS เป�นส่วนที�อยู่ระหว่างไขมันใต้ผิวหนังและ
ชั�นกล้ามเนื�อซึ�งลึกกว่าชั�นผิวหนัง derma 4.5 มม.

และส่งผลโดยตรงต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังและ
ริ�วรอยเนื�องจากมันคือเยื�อหุม้เซลล์บางระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื�อ

ผิวของเราจะมีการผลิตคอลลาเจนและถูกกักเก็บไว้ระหว่างผิวหนังและ
ชั�นไขมันซึ�งจะทําใหช้ั �นกล้ามเนื�อส่วนบน(SMAS)แข็งแรงเต่งตึงนั�นเอง
แต่เมื�อเวลาผ่านไป การผลิตคอลลาเจนก็น้อยลงทําใหเ้กิดไขมันมากกว่า
ส่งผลใหช้ั �นกล้ามเนื�อส่วนบน(SMAS)นั�นอ่อนตัวลง
เมื�อชั�นกล้ามเนื�อส่วนบน(SMAS)นั�นไม่เต่งตึง ก่อใหเ้กิดริ�วรอยเวลาที�
แสดงสีหน้าและเป�นเหตุผิวหย่อนคล้อยตามมาเช่นกัน
เพื�อแก้ป�ญหาที�ต้นเหตุอันเป�นสาเหตุก่อใหเ้กิดริ�วรอยและความหย่อน
คล้อยนั�นจึงต้องแก้ที�ชั �นกล้ามเนื�อส่วนบน(SMAS)ที�อยู่ใต้ชั�นไขมันให้
กลับมามีความกระชับอีกครั�ง



ศัลยกรรมเอนโดไทน์ยกกระชบัหน้าผาก
Endoscopic Forehead Lifting

การศัลยกรรมเอนโดไทน์ยกกระชับหน้าผากคืออะไร

การหย่อนคล้อยของหน้าผากมีสาเหตุมาจาก ริ�วรอยบรเิวณใบหน้าส่วนบน
หน้าผาก เป�นส่วนที�เหน็ริ�วรอยบนใบหน้าชัดเจนที�สุด ริ�วรอยลึกที�เกิดรว่มกับเส้นริ�วรอย
ต่างๆ ทําใหใ้บหน้าดูแก่ขึ�นอย่างเหน็ได้ชัด โดยเฉพาะเมื�อหน้าผากขาดความยืดหยุ่นจน
เกิดความหย่อนคล้อย จะทําใหเ้ปลือกตาตกหางตาและหว่างคิ�วมีริ�วรอย และเกิดเป�น
สาเหตุของริ�วรอยก่อนวัย
นอกจากนี� หากกําลังกังวลเกี�ยวกับริ�วรอยรอบดวงตาและเปลือกตาตก ซึ�งมีสาเหตุมา
จากหน้าผากหย่อนคล้อยแนะนาํใหใ้ช้วิธียกกระชับหน้าผากโดยวิธีส่องกล้อง
แทนการรกัษาริ�วรอยรอบดวงตา

การแสดงสีหน้า
ที�เป�นธรรมชาติ

 
 
 

ใบหน้าดูสดใส 
 
 

ลดริ�วรอย
บริเวณหน้าผาก
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การศัลยกรรม
เอนโดไทนย์ก
กระชบัหน้าผาก
เหมาะกับใคร

1.ผู้ที�มีริ�วรอยบนหน้า
ผากเยอะ

2.ผู้ที�เปลือกตาตก เนื�อง
มาจากการหย่อนคล้อย
ของหน้าผาก

3.ผู้ที�มีชว่งตาและคิ�ว
แคบ

4.ผู้ที�มีริ�วรอยบริเวณ
หวา่งคิ�วและดวงตา
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แก้ป�ญหาอย่างตรงจุด
หลักการศัลยกรรมเอนโดไทน์หน้าผากไม่ซบัซอ้นอย่างที�คิด
ใช้วิธีดึงหน้าผากที(หย่อนคล้อย)ขึ้น หลังจากกรดีเล็กๆบรเิวณไร
ผมและใช้วัสดุที�เรยีกว่า * เอนโดไทน์ ยึดหน้าผากไว้ ก่อนทําการ
เย็บป�ดรอยแผล
เนื�องจากเป�นวิธีที�ช่วยแก้ป�ญหาการ(หย่อนคล้อย)โดยตรง จึงเหน็
ผลลัพธ์ชัดเจนและรวดเรว็ นอกจากนี�ยังเป�นการผ่าตัดที�ปรบั
เปลี�ยนได้ตามสภาพและความกว้างหน้าผากของแต่ละบุคคล
จึงทําใหค้นไข้พึงพอใจกับผลการผ่าตัด

Oppa Me Academy

เอนโดไทน์ ได้รบัการยอมรบั FDA จากอเมรกิา ว่าเป�นวัสดุที�ปลอดภัยและเป�นมิตร
กับสิ�งแวดล้อมแตกต่างจากวัสดุอื�น โดยเอนโดไทน์จะช่วยดึงและยกกระชับผิวหนัง
ด้วยแรงที�สมํ�าเสมอ ป�องกันการเกิดผลข้างเคียง และรกัษาริ�วรอยได้อย่างเป�น
ธรรมชาติ สามารถสลายได้เองตามกาลเวลา และคงผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื�อง จึง
นิยมใช้รกัษา Anti-Anging



วธิกีารผา่ตัด เอนโดไทนห์นา้ผาก

Oppa Me Academy

กรดีเป�นรอยเล็กๆบรเิวณด้านในของไรผม
ทําใหไ้ม่เหน็รอยแผลเป�นหลังผ่าตัด

ตรวจสอบตําแหน่งของเส้นประสาทและหลอด
เลือดผ่านการส่องกล้อง พรอ้มกับทําการดึง

หน้าผากขึ�น

ตรวจสอบตําแหน่งที�จะทําการฝ�ง* เอนโดไทน์
บรเิวณกะโหลกศีรษะ และตําแหน่งที�จะทําการยก
กระชับ เข่น บรเิวณหน้าผากและคิ�ว หลังจากนั�น

จึงฝ�ง* เอนโดไทน์ เพื�อยึดเอาไว้



วธิกีารผา่ตัด เอนโดไทนห์นา้ผาก
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Step 1 Step 2

Step 3 Step 4



รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเอนโดไทน์ยกกระชับหน้าผาก

1.30 ชม.

7-10 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ ยานอนหลับ

ไมม่ี

จนกวา่จะตัดไหม

บรเิวณหนงัศรษีะ

เมื�อฟ�� นจากการวางยานอนหลับแล้ว อาจมีอาการวิงเวียนได้ แต่เมื�อเวลาผ่านไปอาการจะดีขึ�น
ตอนตัดไหมหรอืล้างแผลอาจมีอาการเจ็บเล็กน้อย หลังผ่าตัด อาจรูส้ึกตึงๆในช่วงแรก
และหลังผ่าตัด ประมาณ 1 อาทิตย์ จะยังไม่สามารถขยับคิ�วได้เต็มที�
* เป�นค่าเฉลี�ยจากคนไข้ที�ได้รบัการรกัษาจรงิที�ทําแบบสอบถามหลังการผ่าตัด
* ผลลัพธ์ที�ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล



ศัลยกรรมยกกระชบัใบหนา้แบบมนิิ
Mini Lifting Surgery 

การศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบมินิ คืออะไร

ผ่าตัดยกกระชับหน้ามินิ (มินิลิฟท์) เป�นวิธีการผ่าตัดชนิดหนึ�งของการผ่าตัดยก
กระชับใบหน้าที�ยอดเยี�ยม เพื�อลดริ�วรอยบนใบหน้าโดย
การดึงชั�น SMAS ที�กว้างที�สุดผ่านแผลที�น้อยที�สุดเท่าที�จะทําได้

ลดริ�วรอย
บริเวณใบหน้า

 
 

รอยกรีดน้อย
 

สร้างหน้าวีไลน์
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การศัลยกรรมยก
กระชบัใบหนา้
แบบมนิิ
เหมาะกับใคร

1.ต้องการปรับปรุงริ�ว
รอยบนใบหน้า

2.มีแก้มและคางที�หย่อน
คล้อยอย่างมาก
เนื�องจากอายุมากขึ�น

3.ไม่สามารถปรับปรุงริ�ว
รอยด้วยการรักษาด้วย
การร้อยไหมเนื�องจากมี
ผิวส่วนเกินมาก

4.ต้องการผลลัพธ์ที�
ชดัเจนและถาวร

Oppa Me Academy



บรเิวณสาํหรบัการทํา Mini Lifting
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รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบมินิ

2 ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ ยานอนหลับ

ไมม่ี

2 สปัดาห์

บรเิวณหนา้หู



ศัลยกรรมยกกระชบัใบหนา้สว่นกลางด้วยเอนโดไทน์
Mid-Face Lifting with Endotine

การศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าส่วนกลางด้วยเอนโดไทน์
คืออะไร

ส่วนใหญ่รอ่งรอยความแก่ของใบหน้าจะเกิดที�ช่วงกลางหน้า
ส่วนกลางของใบหน้าหมายถึง จุดเริ�มตั�งแต่ใต้ตาล่างลงมาถึงปลายจมูก โดยริ�วรอยที�
พบเหน็บ่อยบรเิวณนี�มีหลากหลายเช่น ริ�วรอยใต้ตา, รอ่งแก้ม ,รอ่งใต้นํ�าตา ,ริ�วรอยจาก
แก้มหย่อน ซึ�งเป�นสาเหตุของการดูแก่กว่าวัยและทําใหใ้บหน้าดูเศรา้ไม่สดใส
ถ้าต้องการแก้ไขป�ญหาใบหน้า และความหย่อนคล้อยใหไ้ด้ผล ควรคํานึงถึง การยก
กระชับช่วงกลางใบหน้า ที�สามารถยกกระชับส่วนที�เป�นป�ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแสดงสีหน้า
ที�เป�นธรรมชาติ

 
 
 

ผลการยกระชับ
ที�อยู่ได้นาน

 
 

สร้างหน้าวีไลน์
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Oppa Me Academy

โฟกัสในสว่นกลางของใบหน้า
ที�เป�นรอ่งรอยของความมอีายุ



Mid-Face Lifting 

ปกติการแก้ไขป�ญหาริ�วรอยใต้ตาและป�ญหาของแก้มหย่อนคล้อยจะทําการ
ผ่าตัดแยกกัน แต่ป�ญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้าเป�นป�ญหาของใบหน้า
โดยรวม ดังนั�นการผ่าตัดพรอ้มกันจึงเหน็ผลลัพธ์ชัดเจนกว่า นอกจากนี�การ
ผ่าตัดยกกระชับใบหน้าช่วงกลางจะใช้วิธีการกรดีเล็กๆระหว่างช่วงใต้ตา จึงไม่
ต่างกับการผ่าตัดหนังที�หย่อนคล้อยบรเิวณใต้ตามากนัก สามารถแก้ไขป�ญหา
ใต้ตาพรอ้มกับการยกกระชับกลางใบหน้าได้โดยการกรดีเพียงครั�งเดียว จึง
ถือเป�นวิธีที�เหน็ผลลัพธ์ชัดเจน

นอกจากนี�ยังป�องกันผลข้างเคียง เช่น อาการเปลือกตาปลิ�นขณะทําการ
ผ่าตัด โดยการผสมผสานเทคนิคการผ่าแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน จึงมีความ
ปลอดภัยมากขึ�น อีกทั�งยังมีข้อดีที�เหน็ได้ชัดคือผลลัพธ์ที�เป�นธรรมชาติ 

ด้วยการใช้เทคโนโลยียกกระชับกล้ามเนื�อที�แสดงสีหน้าในการผ่าตัดผิวหนังที�
หย่อยคล้อยใหก้ลับคืนสู่สภาพเดิม

Oppa Me Academy



วธิกีารยกกระชบัใบหนา้สว่นกลาง

Oppa Me Academy

กรดีเป�ดแผลเล็ก ใต้ตา ดึงผิวหนังส่วนกลางใบหน้ารวมถึงชั�นผิวที�เป�นสาเหตุ
ของการเกิดริ�วรอยการหย่อนคล้อยผ่านรอยกรดี

ใช้เอนโดไทน์ ยึดเนื�อเยื�อที�ชั �นผิวที�ถูกดึงขึ�นและ
จัดการกับตําแหน่งของไขมันรอบๆ

เย็บป�ดแผลกรดีบรเิวณใต้ตา

* แผลกรดีและตําแหน่งของเอนโดไทน์นั�น จะแตกต่างไปขึ�นอยู่กับสภาพใบหน้าของคนไข้

https://www.thailandbanobagi.com/wrinkle/wrinkleMidface.php
https://www.thailandbanobagi.com/wrinkle/wrinkleMidface.php


รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าส่วนกลางด้วย
ENDOTINE

1.30ชม.

7 วนั

Oppa Me Academy

ยานอนหลับ

ไมม่ี

1 สปัดาห์

บรเิวณใต้ตา



ศัลยกรรมยกกระชบัใบหนา้แบบเต็ม
Full Face Lifting Surgery 

การศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบเต็ม คืออะไร

การยกกระชับใบหน้าคือการกําจัดริ�วรอยที�หย่อนยานกับกล้ามเนื�อที�หย่อนคล้อย
เป�นการผ่าตัดที�ช่วยแก้ไขริ�วรอยรอ่งลึกบนใบหน้านั�นเอง การยกใบหน้าแบบเต็มสรา้ง
เอฟเฟกต์การยกที�โดดเด่นและยาวนาน

การแสดงสีหน้า
ที�เป�นธรรมชาติ

 
 
 

ผลการยกระชับ
ที�อยู่ได้นาน

 
 

สร้างหน้าวีไลน์
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การศัลยกรรมยก
กระชบัใบหนา้
แบบเต็ม
เหมาะกับใคร

1.ต้องการปรับปรุงริ�ว
รอยบนใบหน้า

2.มีแก้มและคางที�หย่อน
คล้อยอย่างมาก
เนื�องจากอายุมากขึ�น

3.ไม่สามารถปรับปรุงริ�ว
รอยด้วยการรักษาด้วย
การร้อยไหมเนื�องจากมี
ผิวส่วนเกินมาก

4.ต้องการผลลัพธ์ที�
ชดัเจนและถาวร

Oppa Me Academy
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 ผ่ากรดีบรเิวณที�กําหนด โดยซอ่นรอยแผล 

ภายในบรเิวณหนังศรษีะ
กําจัดผิวหย่อนคล้อย

วิธีของศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า



Oppa Me Academy

แยกเอ็นยึดออกจากชั�น SMAS

ยกกระชับชั�น SMAS และยึดไว้ในตําแหน่งที� 
เหมาะสม และทําการยกกระชับผิวหนังที�หย่อน 

คล้อย โดยคํานึงถึงความเป�นธรรมชาติและไม่ 
ส่งผลกระทบต่อการแสดงสีหน้า

วิธีของศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
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รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าแบบFULL FACE

3 ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ ยานอนหลับ

1 คืน

2 สปัดาห์

บรเิวณหนา้หแูละหลังหู



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการใช้ยาใดๆ เช่น (แอสไพรนิ, ยารกัษาเบา
หวานชนิดรบัประทาน, ยาบรรเทาปวด และ ฯลฯ) หรอืมีอาการ
เจ็บป�วยเช่น (ภูมิแพ้, โรคหดื, โรคโลหติจาง ฯลฯ) โปรดแจ้ง
ระหว่างการปรกึษาแพทย์
งดยาสลายไขมัน หรอือาหารเสรมิสลาย/บล๊อกไขมัน
งดการรกัษาด้วยยาเป�นเวลา 2 สัปดาหก่์อนการศัลยกรรม
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ก่อนการศัลยกรรม 2 สัปดาห์
งดสูบบุหรี�ก่อนการศัลยกรรม 1 สัปดาห์
ล้างยาทาเล็บมือและเท้า และถอดเครื�องประดับทําจากโลหะ
ทั�งหมด
หากติดขนตาปลอม หรอืต่อผมด้วยโลหะ กรุณานาํออกก่อน
เข้าผ่าตัด
หา้มทาครมีบาํรุงผิวบรเิวณที�ผ่าตัด และหา้มทําใหเ้กิดอาการ
ระคายเคือง
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม.
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การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม และชา
กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อมีฮู้ดหรอืเสื�อเชิ�ตติดกระดุม) หน้ากาก
ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
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การดแูลหลังผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า

สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ภายในเวลา 2-3 วันหลังการศัลยกรรม 

อาบนํ�าได้หลังออกจากรพ. งดสระผมด้วยตนเองจนกว่าจะตัดไหม
นอนโดยยกรา่งกายส่วนบนใหสู้งไว้เป�นเวลา 1 สัปดาหห์ลังการศัลยกรรม สามารถนอน
ตะแคงข้างได้ในอีก 2 สัปดาหต่์อมาและนอนควํ�าหน้าได้ในอีก 1-3 เดือนใหห้ลัง
ประคบเย็น 3 วันหลังผ่าตัด
หลังการผ่าตัดโปรดทานอาหารอ่อนนุ่มเป�นเวลา 7 วัน (ซุป นํ�าผลไม้ พุดดิ�ง โจ๊ก ฯลฯ) และ
พยายามเลี�ยงอาหารรสเค็มจัด
หลีกเลี�ยงการใช้เครื�องสาํอางเพราะเนื�อเยื�อผิวหนังมีความอ่อนไหวอย่างมาก ใหใ้ช้
ผลิตภัณฑ์เครื�องสาํอางเพิ�มความชุ่มชื�น
คนไข้ต้องรบัประทานยาตามคําสั�งแพทย์ตามปกติวันละ 3 ครั�งเป�นเวลา 7 วันซึ�งประกอบ
ด้วยยาปฏิชีวินะ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด และยาช่วยย่อย
ใบหน้าคนไข้อาจดูไม่สมมาตรเนื�องจากอาการบวมของใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน และ
ความเรว็ในการฟ�� นตัวของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันไป
หากรูส้ึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง ระหว่างนั�นสามารถทานยาบรรเทาปวดอย่างอื�นควบคู่กันได้
งดการนวดหน้า ทําเลเซอรห์รอืทรทีเมนต์ อย่างน้อย 2 เดือน
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ศัลยกรรมยกกระชบัคอ
Neck Lifting Surgery 

การศัลยกรรมยกกระชับคอ คืออะไร

ในขณะที�อายุมากขึ�น ความยืดหยุ่นของผิวและเส้นใยคอลลาเจนจะลดลงเนื�องจาก
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง และริ�วรอยที�คอเพิ�มขึ�นเนื�องจากการเคลื�อนไหวของคอซํ�าๆ ใน
กรณีนี�ร ิ�วรอยที�คอสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดยกกระชับคอ และสาํหรบัริ�วรอย
บรเิวณคอแนวตั�งที�รุนแรง สามารถปรบัปรุงโดยกระชับกล้ามเนื�อคอตรงกลาง และหาก
มีไขมันสะสมที�คอแนะนาํใหกํ้าจัดไขมันโดยการดูดไขมัน

การแสดงสีหน้า
ที�เป�นธรรมชาติ

 
 
 

ผลการยกระชับ
ที�อยู่ได้นาน

 
 

แผลเล็ก
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การศัลยกรรม
ยกกระชบัคอ
เหมาะกับใคร

1.ผู้ทีมีริ�วรอยแนวตั�ง
แนวนอนและรอยย่นที�
คอเด่นชดัมาก

2.กรณีที�ผิวหนังบริเวณ
คอหย่อนคล้อยทําให้คาง
สองชั�นหรือใบหน้าดู
ใหญ่เกินความเป�นจริง

3.กรณีที�บริเวณคอดูแก่
กวา่ใบหน้า

4.หากคุณต้องการเปลี�ยน
กรามที�หย่อนคล้อยและกระชบั
ริ�วรอยคอให้ดูยืดหยุ่นขึ�น
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ผ่�าตัดเป�ดแผลบรเิวณใต้หู
ยาวประมาณ 2-3 ซม.

ดึงผิวหนังที�หย่อนคล้อยให้
ตึงแล้วยึดผิวใหเ้ข้าที� และ

ตัดผิวหนังที�เหลืออยู่ออก ใน
กรณีที�มีไขมันส่วนเกินรว่ม
ด้วย ไขมันจะถูกดูดออก

 

หากกล้ามเนื�อใต้คางมีความ 

หย่อนอย่างรุนแรง จะมีการ 

ผ่าตัดเพื�อดึงใหก้ล้ามเนื�อลํา 
คอส่วนนี�ตึงขึ�นตามลูกศรใน 

ภาพ

เมื�อเกิดริ�วรอยในแนวตั�ง 

การผ่าตัดจะเป�ดแผลบรเิวณ 

กลางคอ และนําไขมันส่วน 

เกินออก จากนั�นจะเย็บกล้าม 

เนื�อ Platysma ใหตึ้งขึ�น
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ผ่ากรดีใต้คาง ประมาณ 3 ซม. และกําจัดไข 

มันที�อยู่โดยรอบ
ผ่ากรดีกลางคอเพื�อเย็บดึงกล้ามเนื�อตาม 

ลูกศร
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ศัลยกรรมยกกระชบัใบหน้าดว้ยไหมอิลาสติกมุ
Elasticum Lift

การศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าด้วยไหมอิลาสติกุมคืออะไร

ไหมอีลาสติคกุมช่วยทําใหช้ั �นเนื�อเยื�อแข็งแรงขึ�น เมื�ออายุมากขึ้นทําใหช้ั �นเนื�อเยื�อเป�น
สาเหตุทั�วไปของริ�วรอยและผิวหนังที�หย่อนคล้อย ผู้เชี�ยวชาญระดับโลกชาวอิตาลี 

Dr. Sergio Capurro เป�นผู้คิดค้นไหมที�ใช้ทางการแพทย์ที�มีความยืดหยุ่นเป�นพิเศษนี�
ทําหน้าที�เป�นเหมือนเอ็นยึดกลุ่มเซลล์บรเิวณรอบๆภายในรา่งกาย เนื�องจากเป�นหลักการ
ที�ช่วยบาํรุงชั�นเนื�อเยื�อที�เสียหาย จึงมีปฏิกิรยิายืดหยุ่นต่อการเคลื�อนไหวและสามารถเหน็
ผลลัพธ์ที�เป�นธรรมชาติมากขึ�น อีกทั�งบรเิวณที�ใช้ไหมนี�ไม่จาํเป�นต้องกรดีรอยแผลใหญ่
ทําใหไ้ม่ต้องกังวลเรื�องการผ่าตัดมากและใช้เวลาพักฟ�� นน้อย

แก้ไขป�ญหาริ�ว
รอยและผิว
หย่อนคล้อย
ด้วยแผลเล็ก

 
 
 

ใช้เวลาพักฟ�� น
น้อยกว่า

 
 

มีผลที�อยู่ได้
นานกว่าการ
ร้อยไหม
ธรรมดา
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การศัลยกรรมยก
กระชบัใบหนา้ดว้ย
ไหมอิลาสติกมุ
เหมาะกับใคร

1.ผิวหนังหย่อนคล้อย
และเกิดริ�วรอย

2.ชั�นเนื�อเยื�อของใบหน้าแย่
ลง เนื�องจากขาดคอลลาเจน

3.ผู้ที�ต้องการผลลัพธ์
เทียบเคียงการผ่าตัดยก
กระชบัใบหน้า

4.ผู้ที�ไม่ต้องการให้มี
แผลขนาดใหญ่ 
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ความพิเศษของไหมอีลาสติคกุม
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ด้วยประสิทธิภาพความยืดหยุ่นสูงทําให้ไหมอีลาสติคกุมเผยผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที�



ความพิเศษของไหมอีลาสติคกุม
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อยู่ในลักษณะพลาสติกที�ถูกทอ(Weaving)มีรูปทรงเหมือนกับตาข่ายห่อหุ้มซลิิโคน
(core)อยู่ทําให้มีแรงยืดหยุ่นที�แข็งแรงขึ�นและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
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         การลิฟติ�งด้วยไหมอีลาสติคกุมแบบไม่กรดี เป�นการใช้
ไหมที�มีความยืดหยุ่นในการรอ้ยไหม เป�นการผ่าตัดที�แก้ไข
เรื�องผิวหนังหย่อนคล้อย แม้ว่าจะเป�นวิธีผ่าตัดแบบเดียวกัน
ก็ตาม แต่เป�นเพราะจุดเด่นของไหมอีลาสติคกุมจึงทําให้
ผลลัพธ์ที�ได้จากการผ่าตัดและเป�าหมายนั�นเหน็ความแตกต่าง
ได้ชัดเจน

          การรอ้ยไหมธรรมดา มีหลักการรอ้ยไหมเข้าไปบนพื�น
ผิวชั�นบนและดึงขึ�นเท่านั�น การแก้ไขชั�นผิวที�ตกลงมาที�เป�น
ป�ญหาของความหย่อนคล้อย จะสามารถแก้ไขได้เพียงชั�วคราว
แต่การยกกระชับด้วยไหมอีลาสติคกุมแบบไม่กรดี ถูกนาํมาใช้
ในชั�นกล้ามเนื�อผิวที�เป�นสาเหตุของผิวหย่อนคล้อยด้วยเหตุนี�
จึงเป�นวิธีที�แก้ไขความหย่อนคล้อยของผิวหนังได้อย่างเป�น
ธรรมชาติ อีกทั�ง ผลลัพธ์ก็จะสามารถอยู่ได้นานกว่าวิธีรอ้ย
ไหมแบบธรรมดาและแก้ไขต้นเหตุความหย่อนคล้อยของ
ผิวหนังได้

 

การร้อยไหมอีลาสติคกุมแบบไม่กรีด
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         ยกกระชับโดยใช้ไหมอีลาสติคกุม(กรดี) จะทําการผ่าตัด
โดยรอยกรดี แผลจะเล็กเมื�อเทียบกับการผ่าตัดยกกระชับหน้า
ทั�วไป ในการใช้ไหมอีลาสติคกุม หลังจากกรดีรอยแผลใหพ้อดี
กันแล้วจะใช้ไหมอีลาสติคกุมในการเสรมิชั�นเนื�อเยื�อที�พังและ
ดึงผิวหนังที�หย่อนคล้อยไปพรอ้มกับการยกกระชับใบหน้าและ
ตัดหนังส่วนเกินออก วิธีนี�จะลดขอบเขตและรอยแผลเพื�อ
รกัษากลุ่มเซลล์ของผิวบรเิวณกว้างไว้ในสภาพเดิม จึงไม่ค่อย
เกิดผลข้างเคียงและใช้เวลาพักฟ�� นเรว็ ตรงกันข้ามยิ�งทําใหช้ั �น
เนื�อเยื�อแข็งแรงก็จะทําใหเ้หน็ผลลัพธ์ชัดขึ�นและนานขึ�น จะเหน็
การขยับได้อย่างเป�นธรรมชาติผ่านความยืดหยุ่นของไหมอีลา
สติคกุม

 

การร้อยไหมอีลาสติคกุมแบบกรีด



รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าด้วยไหมอิ
ลาสติกุม

1-2 ชม.

7 วนั
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ยานอนหลับ

ไมม่ี

จนกวา่จะตัดไหม

บรเิวณไรผม



ฉีดไขมนัใบหนา้
Fat Injection

ฉีดไขมันใบหน้าคืออะไร

ศัลยกรรมนี�เกี�ยวข้องกับการดูดไขมันที�ไม่จาํเป�นออกจากบรเิวณหน้าท้อง,

ต้นขา, ก้น โดยใช้เครื�องแยกเซลล์ไขมันบรสิุทธิ�ออกมา เพื�อทําการฉีด
ไขมันกลับไปบนใบหน้า สามารถปรบัปรุง
มิติโดยรวมของใบหน้าและลดริ�วรอยเล็กๆเพื�อใหใ้บหน้าดูอ่อนเยาว์

กําจัดไขมัน
ส่วนเกินที�ไม่

จาํเป�น
 
 
 
 

เสริมมิติให้
ใบหน้า

 
 
 

ใบหน้าดูเด็กลง
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ฉีดไขมนัใบหนา้
เหมาะกับใคร

1.มีหน้าผากจมหรือไม่
สมํ�าเสมอ มีเปลือกตาที�
ยุบตัว

2.เห็นกระดูกโหนกแก้มค่อน
ข้างชดั เกิดภาพลักษ์ที�ดู
หน้าดุ

3.มีริ�วรอยร่องแก้ม

4.ต้องการให้ใบหน้าดู
อ่อนกวา่วยั
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พื�นที�ฉีดไขมนั
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หน้าผาก (ขมับ)
สรา้งความเป�นธรรมชาติด้วย
ใบหน้าที�ละมุนและดูมีชีวิตชีวา
ขมับตั�งอยู่บนขอบของหน้าผาก

และต้องการปรมิาณที�
เหมาะสมเพื�อใหห้น้าผากสวยงาม

 

จมูก / คางสั�น
การฉีดไขมันเหมาะสาํหรบัผู้ที�ต้อ

งการผ่าตัดเสรมิจมูก แต่กลัวการผ่าตัด
และฟ�� นตัวช้า นอกจากนี�ผู้ที�มีคางสั�นที�มี
รอยย่นทําใหใ้บหน้าดูน่าเกรงขามและน่า
เบื�อสามารถบรรลุเส้นกรามที�กําหนดและ
สง่างามโดยการปรบัความยาวและช่วง

ตามรูปรา่งของปลายคาง
 
 

เปลือกตาลึกจม
(รอบดวงตาเข้ม / ใต้ตา)

เปลือกตาที�จมอยู่ดวงตาที�ดูเหนื�อยล้า
เปลือกตาสองชั�นหลายคู่และดวงตาที�
ยื�นออกมาทําใหบุ้คคลดูแก่กว่า อาการ
เหล่านี�อาจได้รบัการปรบัปรุงโดยการ
ฉีดไขมันบรเิวณที�จมเพื�อใหดู้อ่อนเยาว์

 
 
 

แก้ม (โหนกแก้มหน้า)
ปรมิาณที�พอเหมาะบนแก้มเป�นสิ�งพื�น
ฐานของการทําใหใ้บหน้าดูอ่อนเยาว์ 

 
 



พื�นที�ฉีดไขมนั
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ริ�วรอยหน้าผาก
ริ�วรอยก่อนวัยจะทําใหผ้ิวหนังบาง
ลงและเหี�ยวย่น ลักษณะอ่อนเยาว์
สามารถทําได้โดยการฉีดไขมันใน

พื�นที�ที�จมหรอืเว้าลงไป
 

ริ�วรอยหวา่งคิ�ว
หว่างคิ�วที�จมหรอืย่นสามารถทําใหค้นดู
โกรธและคิ�วมองใกล้เกินไป ความลึกของ
พื้นที�จมและความหนาของผิวหนังจะถูก
พิจารณาอย่างรอบคอบเพื�อการฉีดไขมัน

ที�แม่นยาํ
 
 

ร่องแก้ม
สามารถทําใหใ้บหน้าดูอ่อนเยาว์และดู
อ่อนเยาว์ขึ�นโดยการปรบัปรุงบรเิวณ

รอบ ๆ จมูกและปาก
 
 
 

รอยย่นหางตา
(คอ / รอบดวงตา / รอบปาก) รอย
ย่นของอินเดียบอกอายุของบุคคลและ
ทําใหค้นดูแก่กว่า รอยย่นรอยบุบ

เป�นการยากที�จะกู้คืนดังนั�นจึงต้องรบั
การรกัษาด้วยการกราฟต์ไขมัน

Stemcell ในกระบวนการ
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Platelet-rich plasma (PRP) คือ สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเรา
เอง ที�มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ ซึ�งภายในประกอบไป
ด้วย Growth factor ที�ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและการฟ�� นฟูของเซลล์

ต่างๆในรา่งกาย
 

การทํา PRP (Platelet Rich Plasma) จะช่วยซอ่มแซมฟ�� นฟูผิวหนังและ
กระตุ้นการสรา้งคอลาเจนและ Hyaluronic Acid ในผิวหนัง ช่วยเพิ�ม
เนื�อเยื�อและเส้นใยที�ยืดหยุ่นใต้ชั�นผิวหนัง ทําใหผ้ิวเรยีบตึง ช่วยลดริ�วรอย
เหี�ยวย่น รอยดํา รอยแผลเป�นและรอยสิว ทําใหผ้ิวกลับมามีสุขภาพดี ดูอ่อน

เยาว์ขึ�น 
 
 



รายละเอียดในการผา่ตัด

ฉีดไขมันใบหน้า

1-2 ชม.

7 วนั
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ยานอนหลับ

ไมม่ี

จนกวา่จะตัดไหม

บรเิวณที�ดดูไขมนั



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ฉีดไขมัน

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการใช้ยาใดๆ เช่น (แอสไพรนิ, ยารกัษาเบา
หวานชนิดรบัประทาน, ยาบรรเทาปวด และ ฯลฯ) หรอืมีอาการ
เจ็บป�วยเช่น (ภูมิแพ้, โรคหดื, โรคโลหติจาง ฯลฯ) โปรดแจ้ง
ระหว่างการปรกึษาแพทย์
งดยาสลายไขมัน หรอือาหารเสรมิสลาย/บล๊อกไขมัน
งดการรกัษาด้วยยาเป�นเวลา 2 สัปดาหก่์อนการศัลยกรรม
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ก่อนการศัลยกรรม 2 สัปดาห์
งดสูบบุหรี�ก่อนการศัลยกรรม 1 สัปดาห์
ล้างยาทาเล็บมือและเท้า และถอดเครื�องประดับทําจากโลหะ
ทั�งหมด
หากติดขนตาปลอม หรอืต่อผมด้วยโลหะ กรุณานาํออกก่อน
เข้าผ่าตัด
หา้มทาครมีบาํรุงผิวบรเิวณที�ผ่าตัด และหา้มทําใหเ้กิดอาการ
ระคายเคือง
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6 ชม.

Oppa Me Academy



การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ฉีดไขมัน

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม และชา
กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อมีฮู้ดหรอืเสื�อเชิ�ตติดกระดุม) หน้ากาก
ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
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การดแูลหลังผา่ตัด

ฉีดไขมัน

สามารถใช้ชีวิตตามปกติหลังการศัลยกรรมและอาบนํ�าได้ในวันที�สามโดยใช้ผ้าพันแผลกัน
นํ�า
นอนโดยยกรา่งกายส่วนบนใหสู้งไว้เป�นเวลา 1 สัปดาหห์ลังการศัลยกรรม สามารถนอน
ตะแคงข้างได้ในอีก 2 สัปดาหต่์อมาและนอนควํ�าหน้าได้ในอีก 1-3 เดือนใหห้ลัง
หา้มประคบเย็นหรอือุ่น เพื�อป�องกันเซลล์ไขมันตาย
คนไข้ต้องรบัประทานยาตามคําสั�งแพทย์ตามปกติวันละ 3 ครั�งเป�นเวลา 7 วันซึ�งประกอบ
ด้วยยาปฏิชีวินะ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด และยาช่วยย่อย
ใบหน้าคนไข้อาจดูไม่สมมาตรเนื�องจากอาการบวมของใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน และ
ความเรว็ในการฟ�� นตัวของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันไป
หากรูส้ึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง ระหว่างนั�นสามารถทานยาบรรเทาปวดอย่างอื�นควบคู่กันได้
งดการนวดหน้า ทําเลเซอรห์รอืทรทีเมนต์ อย่างน้อย 2 เดือน
งดการเข้าซาวน่า หรอืเข้าไปอยู่ในพื�นที�ที�อากาศรอ้นหรอืเย็นจัดในช่วง 2 เดือนแรก
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Thank You
OPPA ME ACADEMY


