
ศัลยกรรมตา

EYES SERGERY
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ประเภทของศัลยกรรมตา

-ศัลยกรรมตา 2 ชั�นแบบเย็บจุด Non-Incision Double Eyelid
-ศัลยกรรมตา 2 ชั�นแบบผ่ากรดี Incision Double Eyelid
-ศัลยกรรมตาแบบผ่ากรดีบางส่วน Patial Incision
-ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื�อตา Ptosis Correction
-ศัลยกรรมสาํหรบัวัยกลางคน Eyes surgery for middle age

ศัลยกรรมตาบน (แก้ไขหนังตาตก) Upper Blepharoplasty
ศัลยกรรมถุงใต้ตาแบบผ่ากรดี Lower Blepharoplasty

-ศัลยกรรมถุงใต้ตาและเกลี�ยไขมัน Transconjuctival Blepharoplasty
-ศัลยกรรมเป�ดหวัตา Epi-Canthoplasty
-ศัลยกรรมเป�ดหางตาและดึงหางตาล่าง Lateral Canthoplasty & Hotz Canthoplasty 
-ศัลยกรรมยกกระชับคิ�ว Brow Lift
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สดัสว่นดวงตาในอุดมคติ
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การวเิคราะห์
ศัลยกรรมตา
1.กล้ามเนื�อตา
2.ตําแหน่งและขนาดตาดาํ
3.ความหนาและความยืดหยุ่นของผิวเปลือกตา
4.ทิศทางของหางตา
5.ลักษณะของหวัตา
6.ระยะหา่งของตาทั�ง2ข้าง
7.การหลับตา เช่น หลับตาสนิทหรอืไม่
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ลักษณะของชั�นตา
มี 3 รูปแบบ



ศัลยกรรมตา 2 ชั�นแบบเยบ็จุด
Non-Incision Double Eyelid

การศัลยกรรมตาสองชั�นแบบ
เย็บจุดคืออะไร?

การศัลยกรรมตาแบบหนึ�ง โดยทั�วไปรูจ้ักกันในชื�อ‘เทคนิคเย็บจุด’

ซึ�งเป�นการทําตาสองชั�น ที�ใช้ไหมเย็บโดยไม่มีการกรดีผ่าใดๆ บนเปลือกตา 
ไม่มีแผลเป�น ไม่ต้องตัดไหม อาการบวมหายเรว็กว่าวิธีผ่ากรดี

ไร้รอยแผลเป�น ฟ�� นตัวได้ไว ชั�นตาเป�น
ธรรมชาติ
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การศัลยกรรม
ตา 2 ชั�นแบบ
เยบ็จุด
เหมาะกับใคร

1.ผิวหนังเปลือกตาบาง
และไม่หย่อนคล้อย

2.มีตาชั�นเดียว หรือมีชั�น
ตาที�ไม่ชดั

3.ผู้ที�ไม่ต้องการมีรอย
แผลกรีด และต้องการ
ผลลัพธ์ที�รวดเร็ว

4.ต้องการชั�นตาที�ดูเป�น
ธรรมชาติ
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เทคนคิและวธิกีาร
ศัลยกรรมตาสองชั�นแบบเยบ็จุด

 

แม้ว่าป�จจุบันจะมีเทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ�นมา
แทนที� แต่ก็ยังมีการใช้เทคนิดดั�งเดิมโดย
การเย็บ 3 จุดเพื�อทําใหเ้กิดรอยพับตาสอง

ชั�นอย่างแพรห่ลายในป�จจุบัน

การศัลยกรรมตา 2 ชั�น
แบบเย็บ 3 จุด

 

การศัลยกรรมตา 2 ชั�น
แบบเย็บ 5 จุด

 

การศัลยกรรมตา 2 ชั�น
แบบเย็บจุด DOUBLE

LOCK

 
เทคนิคนี�เป�นที�นิยมมากที�สุด เนื�องจากเป�น
เทคนิคที�ไม่ซบัซอ้น อาการบวมหลังผ่าตัด

หายอย่างรวดเรว็ รวมถึงเส้นรอยพับตาสอง
ชั�นยังเรยีบเนียนและไม่คลายหลุดง่ายอีก

ด้วย

เทคนิคนี�ใช้วิธีเย็บปมไขว้แน่นกับผิวเปลือก
ตา ทําใหเ้หน็รอยพับตาสองชั�นหนาและชัด
เหมาะสาํหรบัผู้ที�ต้องการรอยพับตาสองชั�น
ที�ลึก มองเหน็ได้ชัดเจน และไม่คลายหลุด

ง่าย
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมตาแบบเย็บจุด

30 นาที

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ศัลยกรรมตา 2 ชั�นแบบกรดี
Incision Double Eyelid

การศัลยกรรมตาสองชั�นแบบผ่ากรีดคืออะไร?

เป�นเทคนิคที�แพรห่ลายในการทําศัลยกรรมตาสองชั�นมากที�สุดวิธีหนึ�ง
โดยจะผ่ากรดีชั�นตาที�สวยงามและได้รูป พรอ้มทั�งนาํไขมันส่วนเกินบรเิวณเปลือกตา
ออก

ชั�นตาชัดถาวร ไลน์ชั�นตาแบบ
ธรรมชาติ

แก้ไขชั�นตาได้
หลายแบบ
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การศัลยกรรม 
ตา 2 ชั�น
แบบกรดี
เหมาะกับใคร

1.ผิวหนังเปลือกตาหนา

2.ต้องการชั�นตาที�
ชดัเจน 

3.ไขมันเปลือกตาเยอะ

4.ต้องการผลลัพธ์ที�
ถาวรกวา่เย็บจุด
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมตา2ชั�นแบบผ่ากรีด

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

5-7 วนั

7 วนั

เปลือกตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ศัลยกรรมตาแบบผา่กรดีบางสว่น
Partial Incision

การศัลยกรรมตาแบบผ่ากรีดบางส่วนคืออะไร?

วิธีกรดีบางส่วนคือการรวมข้อดีของวิธีการเย็บ กับวิธีการกรดีเป�นหนึ�งเดียวในการใช้
ผ่าตัด โดยการกรดีขนาดเล็กที�สุดบรเิวณ 1-3แหง่ ทําการกําจัดไขมันหรอืกล้ามเนื�อที�
ไม่จาํเป�นออกบางส่วน หลังจากนั�นจุดทําการเย็บปม
เนื�องจากทําการกําจัดไขมันและกล้ามเนื�อ ที�ไม่จาํเป�นออกทางรอยกรดีที�มีขนาดเล็ก
แม้จะมีไขมันที�หนาแต่สามารถสรา้งลายเส้นตาสองชั�น ใหดู้เป�นธรรมชาติได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

สามารถสร้าง
ชั�นตาที�สวยงาม
แม้มีไขมันมาก

พักฟ�� นน้อย ไม่ต้องกังวล
เรื�องแผลเป�น
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การศัลยกรรมตา
แบบกรดีบางสว่น
เหมาะกับใคร

1.เปลือกตามีไขมัน
ปริมาณมาก

2.ผิวหนังเปลือกตาหนา
น้อย-ปานกลาง

3.กังวลเรื�องแผลจาก
การผ่ากรีด

4.ต้องการผลลัพธ์ที�
ถาวรกวา่เย็บจุด
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมตาแบบผ่ากรีดบางส่วน

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

5-7 วนั

7 วนั

เปลือกตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ศัลยกรรมเยบ็กล้ามเนื�อตา
Ptosis Correction 

การศัลยกรรมเย็บกล้ามเนื�อตาคืออะไร?

การปรบักล้ามเนื�อตา คือการศัลยกรรมที�ปรบัใหส้ามารถลืมตาได้อย่างชัดเจน และ
ทําใหม้องเหน็ลูกตาดําได้อย่างเหมาะสมเพื�อใหเ้กิดเป�นรูปรา่งของดวงตาที�มีเสน่ห์
มากยิ�งขึ�น

ดวงตาที�สว่าง
สดใส

มีชีวิตชีวา
 

แก้ป�ญหาการ
เลิกคิ�ว

เพื�อเพ่งมอง
 

เปลี�ยนหนัง
ตาหนา
ให้เข้ารูป

สวยงามเป�น
ธรรมชาติ
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การศัลยกรรม
เยบ็กล้ามเนื�อตา
เหมาะกับใคร

1.ผิวหนังเปลือกตา
ตกลงมาป�ดตาดํา

2.ดวงตาดูเหนื�อยและอ่อนล้า 

3.หนังตาบนหย่อน
คล้อยลงมาป�ดดวงตา

4.ใชก้ล้ามเนื�อหน้าผาก
ในการลืมตา
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ลักษณะของกล้ามเนื�อตาอ่อนแรง
กล้ามเนื�อที�ใช้ในการลืมตามีความอ่อนแรงทําให้มีหนังตาที�หย่อนคล้อย จึงจาํเป�นต้องใช้คิ�วและหน้าผากช่วย
ในการลืมตา ลักษณะนี�เรยีกว่ากล้ามเนื�อตาอ่อนแรงนั�นเอง การลืมตาโดยปกตินั�นต้องเห็นตาดาํประมาณ
80-90% สาํหรบัผู้ที�มีกบ้ามเนื�อตาอ่อนแรงนั�น เปลือกตาจะลงมาป�ดตาดาํค่อนข้างมาก ทําให้ดูมีความ
เหนื�อยล้าหรอืดูง่วงนอน ในกรณีนี�ควรทําการผ่าตัดแก้ไขปรบักล้ามเนื�อตาโดยทําการปรบัแรงกล้ามเนื�อที�ใช้
ในการเป�ดตา ทําให้มีดวงตาที�โตและสดใสอย่างสมบูรณ์



ถ้าหากวา่ ไมม่กีารมดักล้ามเนื�อตาแต่ทําการ
ผา่ตัดแค่ตาสองชั�น?
ถ้าหากว่า ไม่มีการมัดกล้ามเนื�อตาแต่ทําการผ่าตัดแค่ตาสองชั�น?
“ทําให้เส้นตาสองชั�นที�ดูไม่เป�นธรรมชาติก่อนการผ่าตัดเปลี�ยนเป�นดวงตาที�ดูเล็กลง”

ในกรณีนี� ต้องทําการวิเคราะห์เพื�อค้นหาต้นเหตุก่อนทําการมัดกล้ามเนื�อตาจึงสามารถได้รบัผล
การผ่าตัดเป�นที�พึงพอใจ



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเย็บกล้ามเนื�อตา

1 ชั�วโมง - 1:30 ชั�วโมง

ไมม่ี

5-7 วนั

7 วนั

เปลือกตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ศัลยกรรมตาสาํหรบัวยักลางคน
Eyes Surgery For Middle Age

การศัลยกรรมตาสาํหรับวัยกลางคนคืออะไร?

เมื�อความยืดหยุ่นของผิวของเราลดลงตามอายุและเป�นผลให้
ตาของเราอาจจะหย่อนยานได้ การแก้ไขด้วยUpper&Lower Blepharoplasty

เป�นการกระชับดวงตาหย่อนคล้อยใหแ้ลดูอ่อนกว่าวัยใสขึ�นและมีรูปทรงตาที�
ชัดเจน

ศัลยกรรมตาบน 
(แก้ไขหนังตาตก)

UPPER
BLEPHAROPLASTY

Oppa Me Academy

ศัลยกรรมถุงใต้ตา
LOWER

BLEPHAROPLASTY



การศัลยกรรมตาบน
(แก้ไขหนงัตาตก)
เหมาะกับใคร

1.หนังตาตกและเส้นไลน์
ชั�นตาไม่สมดุล

2.เปลือกตาตก ทําให้การ
มองเห็นบกพร่อง

3.มีเปลือกตาที�หย่อน
คล้อยมากที�ทําให้คุณดู
แก่กวา่วยั

4.มีรอยย่นที�หน้าผาก
เกิดจากการลืมตาด้วย
กล้ามเนื�อคิ�ว เนื�องจาก
หนังตาลงมาป�ด
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ศัลยกรรมตาบน(แก้ไขหนังตาตก)
คือการผ่าตัดแก้ไขความหย่อนคล้อยของเปลือกตา ช่วยลดรอยย่นบนเปลือกตาบนอันเนื�องมาจากอายุที�
มากขึ�นและการยกกล้ามเนื�อเป�ดตาเพื�อลบริ�วรอย การผ่าตัดนี�เรยีกว่า UPPER BLEPHAROPLASTY

ช่วยแก้ไขความชราของเปลือกตาบน หน้าผาก และคิ�วทําให้เส้นขอบตาดูอ่อนเยาว์อย่างเป�นธรรมชาติ



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมตาบน(แก้ไขหนังตาตก)

1 ชั�วโมง - 1:30 ชั�วโมง

ไมม่ี

5-7 วนั

7 วนั

เปลือกตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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การศัลยกรรมถงุใต้ตา
(แบบกรดี)
เหมาะกับใคร

1.มีรอยคลํ�าใต้ตาที�เกิด
จากริ�วรอย

2.มีไขมันใต้ตาบวมทําให้
ดูเหนื�อย

3.มีผิวใต้ตาที�หย่อน
คล้อยมากทําให้ใบ
หน้า ดูแก่กวา่วยั

4.มีรอยย่นที�เปลือกตา
ล่างเนื�องจากอายุมาก
ขึ�น
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การศัลยกรรมถงุใต้ตา (แบบกรดี)
เมื�ออายุมากขึ�น ไขมันใต้ตาเริ�มหย่อนยาน ในขณะที�ริ�วรอยลึกขึ�นและการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวนาํไปสู่ใบหน้า
ที�ดูมีายุ และให้ความรูส้ึกที�ดูอ่อนล้า

การศัลยกรรมถุงใต้ตาช่วยเพิ�มความประทับใจโดยการกําจัดผิวหนังที�ไม่ยืดหยุ่น ไขมันส่วนเกินและริ�วรอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมถุงใต้ตา (แบบกรีด)

1 ชั�วโมง - 1:30 ชั�วโมง

ไมม่ี

5-7 วนั

7 วนั

ขอบตาล่าง

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ศัลยกรรมเกลี�ยไขมนัใต้ตา
Transconjuctival Blepharoplasty

การศัลยกรรมเกลี�ยไขมันใต้ตาคืออะไร?

การเกลี�ยไขมันใต้ตาเป�นการผ่าตัดประเภทหนึ�งที�ช่วยแก้ไขถุงใต้ตาดาํหรอืหย่อน
คล้อย เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น โครงสรา้งกระดูก องค์ประกอบของไขมัน และ
การสรา้งเม็ดสี
ไขมันจะถูกนาํออกหรอืเปลี�ยนตําแหน่งผ่านแผลที�ทําผ่านเนื�อเยื�อใต้ตา จึงไม่
จาํเป�นต้องมีการตัดไหมหรอืพักฟ�� นส่งผลใหดู้สดใสและอ่อนเยาว์ในทันที

ไม่มีแผลเป�น

Oppa Me Academy

แก้ไขถุงใต้ตา ได้ผลลัพธ์ที�เหมาะสม
ใต้ตาดูสดใสขึ�น



การศัลยกรรม
เกลี�ยไขมนัใต้ตา
เหมาะกับใคร

1.มีถุงใต้ตาบวมออกมา

2.ดูแก่กวา่วยั มีดวงตาที�
ดูเหนื�อยล้า

3.ใบหน้าดูเหนื�อยล้า ดู
ป�วยเนื�องจากรอยคลํ�า
ใต้ตา

4.มีรอยคลํ�าที�มองเห็น
ได้แม้หลังจากใชค้อนซลี
เลอร์
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การพจิารณาวธิกีารเพื�อแก้ไขดวงตาที�ดเูหนื�อยล้า มรีอยคลํ�า
สามารถแก้ไขตามสาเหตไุด้ ดังนี� 

 

โครงสรา้งกระดูกที�ทําใหถุ้งใต้ตาดูหย่อน
คล้อยสามารถสรา้งสีเหมือนเงาใต้ตาได้

สามารถแก้ไขได้โดยการปลูกถ่ายไขมันและ
การฉีดฟ�ลเลอร ์วิธีนี�จะช่วยใหบ้รเิวณนั�นดูมี
วอลลุ่มมากขึ�น และทําใหดู้เรยีบเนียนขึ�นเพื�อ

ขจัดความหมองคลํ�า
แก้ไขโดย :-ฉีดฟ�ลเลอร์  -ฉีดไขมัน

 

กระดูกใต้ตาเว้า ลึก
 

เม็ดสีผิว
 

รอยคลํ�าที�เกิดจากไขมัน
ใต้ตา

 

 เนื�องจากการสรา้งเม็ดสี ผิวจึงดูเข้มขึ�น ซึ�ง
สามารถแก้ไขได้ด้วยการกําจัดไขมันส่วนเกิน

และการปลูกถ่ายไขมัน
แก้ไขโดย :-เกลี�ยไขมัน -ฉีดไขมัน

การผ่าตัดผ่านเนื�อเยื�อใต้ตาไม่ทิ�งรอยแผล
เป�น สามารถแต่งหน้าและล้างหน้าได้ ช่วยให้
กลับไปทํากิจกรรมประจาํวันได้เรว็ขึ�น ใน
กรณีมีป�ญหาผิวหย่อนคล้อยสามารถแก้ไข
ได้ด้วยการศัลยกรรมถุงใต้ตาแบบกรดีไป

พรอ้มกัน
แก้ไขโดย :-เกลี�ยไขมัน 

-ศัลยกรรมถุงใต้ตาแบบกรีด
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กรณีที� 1
 

กรณีที� 2
 

กรณีที� 3
 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเกลี�ยไขมันใต้ตา

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

ไมม่ี

7 วนั

ขอบตาล่าง

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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การศัลยกรรมเป�ดหวัตา
Epi-Canthoplasty

การศัลยกรรมเป�ดหัวตาคืออะไร

ผิวหนังส่วนเล็ก ๆ ของเปลือกตาที�ป�ดมุมด้านในของดวงตา เรยีกกันว่า
'Mongolian Fold' ทําใหร้ะยะหา่งระหว่างดวงตาทั�ง2ข้างดูไกลจากกัน

Epi-Canthoplasty สามารถเพิ�มความยาวของดวงตาเพื�อทําใหด้วงตาดูโตขึ�น
กว้างขึ�น ชัดขึ�น และใหญ่ขึ�นมาก ยังแสดงถึงความนุ่มนวลและใจดีอีกด้วย
สรา้งความประทับใจตั�งแต่แรกเหน็ 

ทําให้ตาดูอ่อน
โยน

ลดระยะห่าง
ระหว่างตา2ข้าง

 

ไม่ทิ�งรอยแผล
เป�น
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การศัลยกรรม
เป�ดหวัตา
เหมาะกับใคร

1.ต้องการดวงตาที�โตขึ�น
และชดัเจนขึ�น

2.มีสีหน้าที�ดูโกรธตลอด
เวลาเนื�องจาก
Mongolian Fold

3.ระยะห่างระหวา่ง
ตา2ข้างห่างกัน

4.ตาดําดูเขมาด้านหน้า
เนื�องจากมีเนื�อมาป�ด
ชว่งมุมหัวตา
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

การศัลยกรรมเป�ดหัวตา
 

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

7 วนั

7 วนั

มุมหัวตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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การศัลยกรรมเป�ดหางตา
Lateral-Canthoplasty

การศัลยกรรมเป�ดหางตาคืออะไร

ผ่าตัดมุมหางตาด้านนอกและสรา้งมิติที�กว้างขึ�นใหกั้บดวงตา
การผ่าตัดนี�มักจะทํารว่มกับการทํา Hotz canthoplasty 
เพิ�มผลลัพธ์ความยาวทั�งแนวนอนและแนวตั�งเพื�อผลลัพธ์ที�ดีที�สุด

ทําให้ตาดูอ่อน
โยน

ตาดูโตและยาว
ขึ�น

 

ไม่ทิ�งรอยแผล
เป�น
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การศัลยกรรม
เป�ดหางตา
เหมาะกับใคร

1.ไม่เห็นความ
เปลี�ยนแปลงของรูป
ทรงตาหลังจากการ
ศัลยกรรมเป�ดหัวตา

2.ระยะห่างระหวา่ง
ตา2ข้างน้อย ทําให้ไม่
สามารถเป�ดหัวตาได้

3.มองเห็นตาขาวน้อย
ทําให้ดูเหมือนตาเหล่

4.ตาดูเอียง หรือเฉียงขึ�น
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

การศัลยกรรมเป�ดหางตา
 

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

7 วนั

7 วนั

มุมหางตา

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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การศัลยกรรมดงึหางตาล่าง
Hotz Canthoplasty

การศัลยกรรมดึงหางตาล่างคืออะไร

การผ่าตัดเพื�อสรา้งดวงตาที�ดูใจดีและดูอ่อนโยนขึ�นด้วยการปรบัมุมด้านนอกขอบตา
ล่าง

การผ่าตัดนี�มักจะทํารว่มกับการทํา Lateral canthoplasty 
เพิ�มผลลัพธ์ความยาวทั�งแนวนอนและแนวตั�งเพื�อผลลัพธ์ที�ดีที�สุด

ตาดูกว้างขึ�นใน
แนวนอน

 

ดวงตาดูสว่าง
สดใสขึ�น

 

ปรับมุมหางตา
ให้สวยงาม
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การศัลยกรรม
ดงึหางตาล่าง
เหมาะกับใคร

1.ไม่เห็นความ
เปลี�ยนแปลงของรูป
ทรงตาหลังจากการ
ศัลยกรรมเป�ดหัวตา

2.ระยะห่างระหวา่ง
ตา2ข้างน้อย ทําให้ไม่
สามารถเป�ดหัวตาได้

3.มองเห็นตาขาวน้อย
ทําให้ดูเหมือนตาเหล่

4.ตาดูเอียง หรือเฉียงขึ�น
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

การศัลยกรรมดึงหางตาล่าง
 

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

7 วนั

7 วนั

มุมหางตาล่าง

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�

Oppa Me Academy



ผลลัพธเ์มื�อทํา Lat&Hotz Canthoplasty พรอ้มกัน



การศัลยกรรมยกกระชบัคิ�ว
Brow Lift

การศัลยกรรมยกกระชับคิ�วคืออะไร

ยกกระชับคิ�วเป�นการผ่าตัดที�ดึงผิวหนังที�หย่อนคล้อยโดยการกรดีบนคิ�วหรอืใต้คิ�ว
เป�นขั�นตอนการผ่าตัดที�ดําเนินการเมื�อคุณไม่ต้องการทําตาสองชั�นหรอืเปลี�ยนเส้น
ไลน์ชั�นตาที�มีอยู่ แต่ต้องการแก้ไขป�ญหาเปลือกตาหย่อนคล้อย
เป�นการดําเนินการที�ค่อนข้างง่าย แต่เหน็ผลลัพธ์ชัดเจน

รักษาเส้น
ตา2ชั�นไลน์เดิม

ไว้ได้
 

แก้ไขเปลือกตา
บนหย่อนคล้อย

 

การแสดงสีหน้า
หลังการผ่าตัด
ไม่เปลี�ยนแปลง
แต่ริ�วรอยจะดี

ขึ�นอย่าง
แน่นอน
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การศัลยกรรม
ยกกระชบัคิ�ว
เหมาะกับใคร

1.ผิวเปลือกตาดูแก่และ
เมื�อยล้า

2.ผิวเปลือกตาลงมาป�ดตา 

3.ต้องการเห็นผล
ยาวนานด้วยขั�นตอน
เดียว

4.ต้องการประชบัผิว
เปลือกตาโดยไม่ต้องการ
ทําตา 2 ชั�น
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แบบผา่กรดีแผลเหนือคิ�ว
กรณีหากมีพื�นที�ช่องว่างระหว่างตากับคิ�วเพียงเล็กน้อยแนะนาํการกรดีเหนือคิ�วเพื�อดึงและกระชับผิว หากมี
ทํากรดีแผลใต้คิ�ว ช่องว่างระหว่างคิ�วจะลดลงจนทําให้ใบหน้าดูดุ และพื�นที�ตาจะดูอึดอัด
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แบบผา่กรดีแผลใต้คิ�ว
กรณีหากมีพื�นที�ว่างเพียงพอระหว่างตาและคิ�ว ให้กรดีบรเิวณใต้คิ�วเพื�อดึงและกระชับผิว นาํมาซึ�งผลลัพธ์ที�
น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ�งหากมุมด้านนอกของดวงตาหย่อนคล้อย
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับคิ�ว

30 นาที - 1 ชั�วโมง

ไมม่ี

7 วนั

7 วนั

บนหรอืใต้คิ�ว

ฉีดยานอนหลับระยะสั�น
และยาชาเฉพาะที�
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ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมตา

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

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

หน้ากาก ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
จัดเตรยีมคนมารบั เนื�องจากหา้มขับรถกลับเองเด็ดขาด
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การดแูลหลังผา่ตัด
ศัลยกรรมตา

นอนโดยยกรา่งกายส่วนบนใหสู้งกว่าส่วนอื�นเป�นเวลา 1 สัปดาห์
หลังการศัลยกรรม
สวมแว่นกันแดดหลังการศัลยกรรมทันที วิธีนี�ช่วยใหด้วงตาของ
คุณสบาย สามารถใส่คอนแทคเลนส์หลังการผ่าตัด 1 เดือน
หากเกิดอาการบวม ใช้แผ่นประคบเย็นเป�นเวลา 2 วัน จากนั�นในวัน
ที� 3 ใช้แผ่นประคบรอ้นเพื�อช่วยฟ�� นฟูกล้ามเนื�อ
การตัดไหมทําหลังจากศัลยกรรม 2-10 วัน ถ้าใช้วิธีกรดีแผล
สามารถตัดไหมหลังการผ่าตัด 7 วัน
การออกกําลังกายอย่างหนักทําใหเ้กิดอันตรายได้ จึงควรออกกํา
ลังเบาๆ หลังการศัลยกรรมแล้ว 2-3 สัปดาห ์(แต่ควรทําด้วย
ความระมัดระวังเป�นเวลา 1 เดือน)

หากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายใน 24 ชั�วโมง การมองเหน็
เปลี�ยนไป หรอืมีอาการบวมอย่างหนักโปรดโทรติดต่อหรอืมาพบ
แพทย์ทันที
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดสูบบุหรี�หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
หลีกเลี�ยงการติดขนตาปลอม หรอืใส่คอนแทคเลนส์หลังการ
ศัลยกรรม 3 เดือน และหา้มทําใหด้วงตาระคายเคือง
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Thank You
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