
ศัลยกรรมรปูรา่ง
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ประเภทของศัลยกรรมรปูรา่ง

-ดูดไขมัน Liposuction
-ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง Abdominoplasty
-ศัลยกรรมเสรมิสะโพก Buttock Surgery
-ศัลยกรรมลดขนาดน่อง Calf Reduction
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ดดูไขมนั
Liposuction

การดูดไขมัน คืออะไร?

การกําจัดไขมันส่วนเกินที�ไม่พึงปรารถนาออกไป
ซึ�งจะทําใหคุ้ณได้รูปรา่งในแบบที�คุณต้องการในระยะเวลาอันสั�น
โดยแพทย์ผู้เชี�ยวชาญจะทําการศัลยกรรมดูดไขมันด้วยเทคนิคและ
อุปกรณ์การแพทย์ที�ทันสมัยเพื�อผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุด

ปรับรูปร่าง ฟ�� นตัวได้ไว สัดส่วนสวยงาม
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การดดูไขมนั
เหมาะกับใคร

1.ร่างกายมีไขมันส่วน
เกิน

2.มีไขมันส่วนเกินเฉพาะ
ส่วน เชน่ หน้าท้อง ต้น
ขา แขน น่อง และใบหน้า
เป�นต้น

3.ต้องการปรับเปลี�ยน
รูปร่างเนื�องมาจาก
ป�ญหาผิวเปลือกส้ม

4.ต้องการปรับเปลี�ยน
รูปร่างให้ดีขึ�นในระยะ
เวลาอันสั�น
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ขอ้มูลที�ควรทราบก่อนดดูไขมนั!
      ถาหากเราดูดไขมันมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงรูปรางโดยรวมของผิวชัน้นอกเเละไขมันใตผิวจะมีขอเสีย
หลายอยางท่ีสามารถทําใหรูปรางดูไมสวยได ยกตัวอยางเชน บรเิวณท่ีดูดอาจจะยุบเขาไปเป็นหลุมๆ หรอืผิว
อาจจะเสียความยืดหยุนเเละโดยรวมของบรเิวณท่ีดูดอาจจะดูไมเรยีบ

 โครงสรางไขมันในรางกาย

ไขมันในชองทอง (ประมาณ 21%)
ไขมันในกลามเน้ือ (ประมาณ 12%)
ไขมันใตผิว (ประมาณ 67%) → ไขมันใตชัน้ผิว, ไขมันใตชัน้ผิวลึก



BMI

สูตรคํานวณหาดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
                           ส วนสูง (เมตร)2

ยกตัวอยาง เชน ถ า คุณมี น้ําหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 155 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 60 
                       (1.55)*2 

ดัชนีมวลกาย (BMI) = 25.39

     Body Mass Index หรือ
BMI คือ คาความหนาของรางกาย
ใช เ ป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะ
อวนหรือผอมในผู ใหญ ตั้งแตอายุ
20 ป ข้ึนไป ซ่ึงคํานวณไดจาก การ
ใช น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหาร
ดวยส วนสูง ท่ี วัดเป็นเมตรยกกําลัง
สอง ซ่ึงใช ได ท้ังผู หญิงและผู ชาย 



หลักการดดูไขมนั

           แพทย์ทําการกรดีเล็กๆประมาณ 0.5 cm ในบรเิวณที�กําหนด หลังจากทําการละลายไขมันเรยีบรอ้ยแล้ว จะ
สามารถดูดปรมิาณไขมันได้มากตามเท่าที�ต้องการ โดยทําการกําจัดตั�งแต่ไขมันชั�นบางที�สุดไปจนถึงปรมิาณเซลล์ไขมันที�
อยู่บรเิวณใกล้ชั�นผิวหนัง ได้ผลลัพท์ของขนาดที�ลดลงเพียงมองด้วยตาเปล่าอย่างแน่นอน สู่ทรวดทรงที�สมบูรณ์แบบ



บรเิวณที�ดดูไขมนั
-ใบหน้า เช่น แก้มหรอืใต้คาง
-แขน 

-นมน้อย
-หน้าท้องบน-ล่าง
-เอวส่วนหน้า-ด้านข้าง-บั�นเอว
-ต้นขาด้านหน้า-ด้านใน-ด้านนอก-ด้านหลัง
-หวัเข่า
-น่องด้านใน-ด้านนอก
-สะโพก
-ป�กหลัง
-หลังส่วนกลาง
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เครื�องมอืดดูไขมนั

แพทย์จะฉีดนํ�ายาเข้าไปใต้ชั�นผิวหนัง จากนั�นจะสอดท่อที�มีแรงดูด
สุญญากาศเข้าไป พรอ้มใช้แรงมือกระแทกใหเ้ซลล์ไขมันแตกตัวแยก
ออกจากกัน ในระหว่างที�แพทย์ใช้แรงกระแทกนั�น เซลล์ไขมันที�แตก
ตัวออกมาแล้ว ก็จะถูกเครื�องดูด ดูดออกมาโดยอัตโนมัติ
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Conventional Liposuction or SAL :
Suction-Assisted Liposuction



เครื�องมอืดดูไขมนั

เป�นอุปกรณ์มาตรฐานสาํหรบัการดูดไขมันยุคป�จจุบัน ใช้เทคโนโลยี
การสั�นของไมโครแอรเ์พื�อใหป้รมิาณการดูดไขมัน ไหลออกมาได้เรว็
มากขึ�น โดยเฉพาะบรเิวณที�มีพังผืดดูดยาก เช่น กลางหลัง หรอื
บรเิวณที�เคยดูดไขมันมาก่อน เพิ�มประสิทธิภาพการดูดไขมันได้มาก

ยิ�งกว่าเดิม ฟกชํ�าน้อยกว่าการดูดไขมันแบบปกติ
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Micro-Aire PAL : Power Assisted
Liposuction



เครื�องมอืดดูไขมนั

ใช้พลังงานนํ�าที�อ่อนโยนในการแยกไขมันพรอ้มกําจัดออกจาก
รา่งกาย โดยไม่ทําลายเนื�อเยื�อและเส้นเลือดบรเิวณรอบข้าง ผ่านทุก
ขั�นตอนมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย พรอ้มผลลัพธ์ที�มีความ

เสี�ยงตํ�าและการฟ�� นตัวที�รวดเรว็ นอกจากนี�ยังมีการใช้ปรมิาณ
Tumescent ที�น้อยกว่าซึ�งช่วยภาวะบวมนํ�าของรา่งกายแตกต่างจาก

การดูดไขมันแบบดั�งเดิม 
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Body Jet /Water Jet
Assisted Liposuction (WAL)



เครื�องมอืดดูไขมนั

เทคนิคการดูดไขมันโดยการใช้พลังงานคลื�นอัลตรา้ซาวด์
(Ultrasound) เข้าไปสลายไขมันทําใหก้้อนไขมันแตกตัวออกและ
สลายกลายเป�นของเหลวใต้ผิวหนัง จากนั�นทําการดูดออกอย่างนุ่ม
นวลและง่ายดาย โดยไม่ทําความเสียหายใหกั้บเนื�อเยื�อโดยรอบ เช่น
เส้นเลือด เส้นประสาท และเนื�อเยื�อเกี�ยวพันต่าง ๆ ดังนั�นจึงมีความ
บอบชํ�าน้อย มีการฟ�� นตัวเรว็หลังการรกัษาทําใหส้ามารถกําจัดไขมัน

ส่วนเกินได้เป�นอย่างดี
 

 
Oppa Me Academy

Vaser : Vibration Amplification 
of Sound Energy at Resonance



เครื�องมอืดดูไขมนั

ใช้คลื�นRadio frequency หรอืคลื�นความถี�สูง เพื�อทําใหไ้ขมันแตก
ตัว และนอกจากทําใหไ้ขมันแตกตัวแล้วยังสามารถทําใหผ้ิวหนังด้าน

บนที�ทําการดูดไปกระชับได้อีกด้วย (lipo tightening) 
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Bodytite : RFAL – Radio-Frequency
Assisted Lipo Tightening



เครื�องมอืดดูไขมนั

นวัตกรรมที�ถูกพัฒนาขึ�นเพื�อช่วยยกกระชับผิวและสัดส่วน ที�ผสม
ผสานพลังงานอันทรงประสิทธิภาพระหว่างพลาสมาฮีเลียม และ
พลังงานคลื�นความถี�วิทยุ (RF) โดยหลักการทํางานคือ เมื�อ

ศัลยแพทย์ทําการสอดท่อพลังงานขนาดเล็ก ๆ เข้าไปใต้ผิวหนัง และ
พลังงานจะถูกปล่อยในจุดที�ต้องการ โดยก่อใหเ้กิดความรอ้นขึ�นที�
อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป�นระดับที�สามารถทําใหเ้ส้นใยที�ทํา
หน้าที�ยึดผิว (Fibroseptal Network) เนื�อเยื�อต่าง ๆ รวมไปถึง
เนื�อเยื�อที�เป�นโพรงช่องว่างอยู่จะหดตัวอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้
ผิวหนังกระชับขึ�นทันที โดยท่อพลังงานจะลดอุณหภูมิลงเอง

อัตโนมัติใหเ้หลือ 41 องศาเซลเซยีสเท่านั�น เพื�อป�องกันไม่ใหผ้ิวหนัง
และเนื�อเยื�อรอบข้างเกิดความเสียหาย
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J-Plasma



การดดูไขมนัหนา้ท้อง 
 

              ท้องที�ใหญ่เป�นสิ�งที�ทําใหค้นดูอ้วนมากที�สุด โรคหน้าท้องอ้วนเกิดจากการสะสมของไขมันที�มากเกินไปในท้อง
ส่วนบนและส่วนล่าง
              ดังนั�นจึงเป�นสิ�งสาํคัญมากในการกําจัดไขมันอย่างสมํ�าเสมอในระหว่างการดูดไขมันหน้าท้อง หน้าท้องเป�น
บรเิวณที�ลูกค้าดูดไขมันบ่อยที�สุดสาํหรบัการดูดไขมันสาํหรบัทั�งชายและหญิง เพราะผลลัพธ์ที�ได้นั�นดีมากเมื�อเทียบกับส่วน
อื�น ๆ ของรา่งกาย
              การสะสมไขมันที�มากเกินไปบรเิวณหน้าท้องจะเพิ�มความเสี�ยงต่อป�ญหาสุขภาพอื�นๆ ดังนั�นจึงขอแนะนาํให้
ปรกึษาแพทย์ เกี�ยวกับวิธีการรกัษาที�ถูกต้องโดยเรว็ที�สุด เพื�อการดูดใขมันหน้าท้องวีธีการวางยาสลบหรอืยานอนหลับลึก
จะถุกใช้ตามสภาพรา่งกายของลูกค้า
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การดดูไขมนัเอว 
 

          การสะสมของไขมันมักจะเกิดขึ�นที�ด้านซา้ยและด้านขวาของเอว และบรเิวณกระดูกเชิงกรานส่วนบนของเพศหญิง
ไขมันสะสมที�เอวอาจทําใหรู้ปรา่งด้านนอกไม่สวย การดูดไขมันเป�นวิธีที�มีประสิทธิภาพในการลดขนาดรอบเอวโดยกําจัดไข
มันที�สะสมออกนอกรา่งกาย ดังนั�นจะแนะนาํขั�นตอนนี�สาํหรบัผู้หญิงที�ต้องการรอบเอวที�บางและผู้ชายที�ต้องการท้องที�
แบนและมีกล้ามเนื�อ ซึ�งจะต้องตรวจสอบปรมิาณไขมันที�สะสมและความยืดหยุ่นของผิวหนังก่อนเสมอ
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การดดูไขมนัต้นขา
 

             ไขมันส่วนเกินบนต้นขาด้านในทําใหรู้ปรา่งของรา่งกายไม่สวยเเละยิ�งไปกว่านั�นยังก่อใหเ้กิดป�ญหาสีผิวคลําที�เกิด
จากการเสียดสีตอนเดิน 

              การสะสมของไขมันมักเกิดขึ�นที�บรเิวณส่วนล่างของต้นขาด้านนอกและใขมันบรเิวณนี�เป�นไขมันที�ลดออกยาก
มากด้วยการออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร ด้วยเหตุนี�การทําศัลยกรรมดูดไขมันเป�นวีธีที�จําเป�นเพื�อใหรู้ปรา่ง
สวยงาม
              ไขมันที�สะสมมากเกินไปบรเิวณต้นขาด้านหลังทําใหบ้รเิวณนี�มีรอยเส้นแนวนอนและทําใหเ้กิดเซลลูไลท์ที�ดูไม่สวย
เเละไม่เรยีบ 
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การดดูไขมนัสะโพก
 

            สะโพกที�แน่นกระชับและไม่หย่อนคล้อยถือว่าเป�นสะโพกที�สวยที�สุด เมื�อคุณมีอายุมากขึ�นไขมันจะถูกสะสมที�สะโพก
ซึ�งทําใหเ้กิดความหย่อนคล้อยมากขึ�นและในที�สุดเส้นโค้งระหว่างสะโพกกับต้นขาจะหายไป ซึ�งทําใหร้า่งกายของคุณไม่สวย
ดังนั�นเป�าหมายของการดูดไขมันตรงสะโพกคือ เพื�อใหไ้ด้เส้นสะโพกที�โค้งกลับมาโดยการกําจัดไขมันโดยเฉพาะบรเิวณด้าน
นอกของสะโพก 2/3 แต่ไม่ได้กําจัดไขมันที�อยู่ตรงกลางของสะโพกเพื�อรกัษาณุปรา่งที�สวยงามเอาไว้
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การดดูไขมนัหลัง
 

            การสะสมของไขมันบรเิวณด้านหลังที�มากเกินไป ทําใหห้ลังมีรูปรา่งที�เป�นหลุมเเละไม่สวยงาม เมื�อใส่ชุดชั�นในหรอื
บิกินี� ไขมันเหล่านี�จะเหน็ได้ชัดแม้จะใส่เสื�อผ้า เป�นเรื�องปกติที�จะมีไขมันสะสมมากขึ�นเมื�อคนเราอายุเยอะขึ�น การดูดใขมัน
บรเิวณหลังต้องใช้ทักษะที�ซบัซอ้นมากเพราะไขมันหลังมีเส้นใยเเข็งๆที�ทําใหก้ารดูดไขมันด้านหลังอย่างเดียวยากมากๆ 

การผ่าตัดดูดไขมันหลังมักจะทําพรอ้มกับแขนและการดูดไขมันรอบเอว
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การดดูไขมนัแขน
 

           ส่วนด้านในของแขนเป�นส่วนที�ยากที�สุดในการลดไขมัน เพราะบรเิวณนี�ไม่ค่อยมีกล้ามเนื�อหรอืการเคลื�อนไหว การ
ดูดไขมันบรเิวณนี�จาํเป�นต้องใช้ความระมัดระวังเป�นพิเศษเช่นกัน เพราะมีเส้นประสาทและหลอดเลือดอยู่ใกล้กับผิวหนัง
มาก การกําจัดไขมันที�เท่ากันจากทั�งไหล่และแขนเป�นส่วนที�สาํคัญที�สุดของการดูดไขมันบรเิวณแขน จุดสาํคัญคือการ

กําจัดไขมันบรเิวณแขนด้านในใหเ้พียงพอเพื�อใหไ้ด้เเขนที�เรยีบและตรง
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การดดูไขมนัใบหนา้
 

         ใบหน้าที�มีไขมันสะสมมากเกินไปอาจทําใหคุ้ณดูหนักและน่าเบื�อ ปรากฏการณ์นี�อาจเกิดขึ�นอย่างชัดเจนกับบางคน
เนื�องจากเหตุผลทางพันธุกรรม แต่สามารถแก้ไขและปรบัปรุงโดยการดูดไขมันบนใบหน้า ในกรณีที�มีไขมันสะสมมากเกินไป
การดูดไขมันและกระชับใบหน้าเป�นประจาํ จะช่วยใหผู้้ป�วยกลับมามีใบหน้าที�สวยงามได้ ดังนั�นการดูดไขมันบนใบหน้าไม่เพียง  

 แต่กระชับใบกรอบหน้าและคอ แต่ยังใหค้วามกลมกลืนของใบหน้าโดยรวมเช่นเดียวกับการลดริ�วรอย
         หากคนไข้มีผิวที�ขาดความยืดหยุ่นการผ่าตัดยกกระชับนอกเหนือจากการดูดไขมันบนใบหน้า จะช่วยใหก้รอบหน้าชัดดู
เป�นวีไลน์ และกระชับมากยิ�งขึ�น 
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การดดูไขมนันอ่ง
 

       น่องไม่ใช่ส่วนของรา่งกายที�มีการสะสมของไขมันจาํนวนมาก ด้วยเหตุนี�เรามักจะทําการดูดไขมันบรเิวณน่องพรอ้มกับ
การลดกล้ามเนื�อรวมกัน ซึ�งใช้เครื�องมือเข้าไปบล๊อกเส้นประสาท หรอืใช้Botoxช่วย
       ในกรณีที�มีไขมันสะสมมากเกินไปบรเิวณน่องสิ�งสาํคัญที�สุดคือการกําจัดไขมันใต้ผิวหนังใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทําได้เพื�อให้
ได้น่องที�บางและตรงจะได้เหน็กล้ามเนื�อน่องในปรมิาณที�เหมาะสม
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รายละเอียดในการผา่ตัด
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ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ดูดไขมัน

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
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6-8 ชม.

ควรหลีกเลี�ยงการดูดไขมันในช่วงที�มีประจาํเดือนและหลัง
ประจาํเดือนผ่านพ้นไปได้ไม่กี�วัน (ซึ�งมีผลต่อระดับฮอรโ์มนใน
รา่งกาย ช่วงนั�นรา่งกายเราจะบวมและเสี�ยงต่อการเสี�ยเลือด
มากยิ�งขึ�น)
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การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมดูดไขมัน

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ เครื�องประดับ
งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
ทานอาหารเหลวหรอืกากน้อย 24 -48 ช.ม. ก่อนวันผ่าตัด จะ
ช่วยลดป�ญหาท้องอืด หลังผ่าตัดที�อาจเกิดขึ�น
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6-8ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม
และชา กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อเชิ�ตติดกระดุม/ซปิ/เดรสทรง
ปล่อย) 

จัดเตรยีมคนมารบั เนื�องจากหา้มขับรถกลับเองเด็ดขาด
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การดแูลหลังผา่ตัด
ดูดไขมัน

อาจมีนํ�าหรอืของเหลวไหลออกมาจากบรเิวณที�ผ่าตัดในช่วง
สัปดาหแ์รกหลังผ่าตัด 

หลังจากการดูดไขมันในวันแรก งดการอาบนํ�า สามารถอาบนํ�าได้
ตามปกติในวันรุง่ขึ�นหลังการผ่าตัด 1 วัน โดยใช้พาสเตอรกั์นนํ�าป�ด
ตรงแผลผ่าตัดเพื�อป�องกันแผลโดนนํ�า หลังจากตัดไหมถึงใหแ้ผล
โดนนํ�าได้ตามปกติ
การตัดไหมทําหลังจากศัลยกรรม 7 วัน 

สวมชุดกระชับสัดส่วนตลอด 24 ชั�วโมง ในช่วง 3 วันแรก ตลอด
24 ชั�วโมง ในช่วง 3 วันแรก หลังจากนั�นจึงค่อยลดลงเหลือวันละ
12 ชั�วโมงเป�นเวลา 1 เดือน หากต้องการแกะชุดกระชับสัดส่วน ให้
ทําบนเตียงในท่านั�ง โดยค่อย ๆ ถอดชุดช้า ๆ
การออกกําลังกายอย่างหนักทําใหเ้กิดอันตรายได้ จึงควรงดออก
กําลังกาย 1 เดือน
หากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายใน 24 ชั�วโมง การมองเหน็
เปลี�ยนไป หรอืมีอาการบวมอย่างหนักโปรดโทรติดต่อหรอืมาพบ
แพทย์ทันที
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดสูบบุหรี�หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
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ชุดกระชบัสดัสว่น

การใส่ชุดกระชับสัดส่วนหลังดูดไขมันมีความจาํเป�นอย่างมาก เพื�อ
ป�องกันผิวหย่อนคล้อย และรกัษาทรงรูปรา่งไว้ 

 

แนะนําใส่3วันแรก 24ชม. จากนั�นใส่อย่างยน้อย12ชม./วัน เป�นระยะ
เวลา 1-2 เดือน
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ศัลยกรรมยกกระชบัหนา้ท้อง
Tummy Tuck

การศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง คืออะไร?

การทําศัลยกรรมเพื�อลดรอยแตกลายและเเก้ผิวที�หย่อนคล้อยที�เกิดขึ�นมาจากการ
คลอดบุตรหรอืหน้าท้องที�มีไขมันส่วนเกินจนผิวขาดความกระชับ
การทําศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้องจะช่วยทําใหท้้องกระชับขึ�นและทําใหรู้ปรา่งโดย
รวมของหน้าท้องดีขึ�น ก่อนทําศัลยกรรมจะมีตรวจสอบลักษณะของรูปรา่ง,

อายุเเละสภาพของผิว,ปรมิาณไขมันและกล้ามเนื�ออย่างละเอียด 

แก้ไขผิวหย่อน
คล้อย

ลดรอยแตก
ลาย

หน้าท้องบาง
และกระชับ
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การศัลยกรรมยก
กระชบัหนา้ท้อง
เหมาะกับใคร

1.ผู้ที�มีป�ญหาโรคอ้วน
รุนแรง

2.หน้าท้องหย่อนยาน
และแตกลายเนื�องจาก
การคลอดบุตร

3.ผิวบริเวณหน้าท้อง
ขาดความกระชบั
เนื�องจากนํ�าหนักลดลง
อย่างรวดเร็ว

4.หน้าท้องหย่อนคล้อย
และขาดความยืดหยุ่น
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การศัลยกรรมยกกระชบัแบง่ออกเป�น 3 รปูแบบ

การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบ
Mini Tummy Tuck

Oppa Me Academy

การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบ
มาตรฐาน

Tummy Tuck 

การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบ
Full Tummy Tuck with Belly

Button



ขั�นตอนการศัลยกรรมยกกระชบัหนา้ท้อง
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รายละเอียดในการผา่ตัด
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ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมยกกระชับ

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
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม.

Oppa Me Academy



การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ เครื�องประดับ
งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
ทานอาหารเหลวหรอืกากน้อย 24 -48 ช.ม. ก่อนวันผ่าตัด จะ
ช่วยลดป�ญหาท้องอืด หลังผ่าตัดที�อาจเกิดขึ�น
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม
และชา กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อเชิ�ตติดกระดุม/ซปิ/เดรสทรง
ปล่อย) 

จัดเตรยีมคนมารบั เนื�องจากหา้มขับรถกลับเองเด็ดขาด
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การดแูลหลังผา่ตัด
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง

ไม่ควรยืดลําตัวใหต้รงในช่วง 1-2 สัปดาหแ์รกหลังผ่าตัด เพื�อลด
แรงตึงที�บรเิวณแผล
อาจมีนํ�าหรอืของเหลวไหลออกมาจากบรเิวณที�ผ่าตัดในช่วง
สัปดาหแ์รกหลังผ่าตัด 

หลังผ่าตัด 1 สัปดาห ์สามารถอาบนํ�าได้ โดยพยายามหลีกเลี�ยง
อย่าใหแ้ผลผ่าตัดโดนนํ�า
การตัดไหมทําหลังจากศัลยกรรม 10-14 วัน 

หลังจากที�แกะผ้าพันออกแล้ว ควรใส่ชุดรดัหน้าท้องอย่างน้อย 2-

3 เดือน เพื�อใหผ้ิวหนังและเนื�อเยื�อต่าง ๆ เข้าที� และทําใหห้น้าท้อง
กระชับได้ดีขึ�น
การออกกําลังกายอย่างหนักทําใหเ้กิดอันตรายได้ จึงควรงดออก
กําลัง 2 เดือน
หากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายใน 24 ชั�วโมง การมองเหน็
เปลี�ยนไป หรอืมีอาการบวมอย่างหนักโปรดโทรติดต่อหรอืมาพบ
แพทย์ทันที
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดสูบบุหรี�หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
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ศัลยกรรมเสรมิสะโพก
Buttock Surgery

การศัลยกรรมเสริมสะโพกคืออะไร?

สะโพกที�กระชับและรา่งกายที�มีส่วนเว้าส่วนโค้งรวมกับหน้าอกเป�นรา่งกายที�สมบูรณ์แบบของผู้หญิง เเต่ถ้า
สะโพกของผู้หญิงมีลักษณะแบนหรอืหย่อนยานจะทําใหช้่วงขาดูสั�นลงและครึ�งล่างดูไม่สวยงาม
การผ่าตัดเสรมิก้นหรอืสะโพกด้วยถุงซลิิโคนเจล ซึ�งซลิิโคนเป�นประเภทเดียวกับที�ใช้ในการ เสรมิหน้าอกแต่มี
ลักษณะและรูปรา่งที�เเตกต่างกัน โดยถุงซลิิโคนเจลถูกผลิตเเละออกเเบบมาเพื�อใช้เฉพาะเสรมิก้นหรอืสะโพก
เท่านนั�น อีกทั�งยังสามารถเลือกขนาดของถุงซลิิโคนใหเ้หมาะสมกับสรรีะบรเิวณส่วนก้นหรอืสะโพกได้อีก
ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับการพิจารณาของ ศัลยเเพทย์ที�จะทําการวิเคราะหค์วามเหมาะสมกับสรรีะของเเต่ละบุคคลนั�นๆ

สะโพกยก
กระชับ

รูปร่างที�
สวยงาม

เพิ�มความโดด
เด่นให้กับสรีระ
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การศัลยกรรม
เสรมิสะโพก
เหมาะกับใคร

1.ก้นไม่มีวอลลุ่ม

2.สะโพกขาดวอลลุ่ม
เนื�องจากการลดนํ�าหนัก

3.ผิวเหี�ยวย่น หย่อน
คล้อย เนื�องจากอายุที�
มากขึ�น

4.ไม่พอใจกับลักษณะ
สะโพกและก้นเดิม
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Oppa Me Academy

วิธีที� 1 เสริมซิลิโคน

การผ่าตัดศัลยกรรมเสรมิสะโพกด้วยการใส่ซลิิโคน
เป�นการผ่าตัดที�ช่วยใหลู้กค้าได้สะโพกที�ต้องการ
อย่างถาวร

ระยะเวลา  :  ประมาณ  1  ชั�วโมง  30 นาที
ยาระงับความรู ้สึก  :  ยาชาเฉพาะที�และยานอนหลับ
การอดอาหาร  :  6~8ฃั�วโมงก่อนการผ่าตัด
การตัดไหม  :  2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
การนอนพักที� โรงพยาบาล  :  1  วัน
การผ่ากรีด  :  ระหว่างก้น  (ประมาณ  4 เซนติเมตร )
ระยะเวลาที�แนะนาํให้พักฟ�� นที� เกาหลี  :  อย่างน้อย  2
สัปดาห์

ข้อมูลการผ่าตัด
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การเสริมสะโพกด้วยซิลิ โคน  จะใส่ซิลิ โคนลงไปทางรอยกรีด  ซิลิ โคนจะ
ค่อยๆถูกใส่ เข้า ใต้กล้ามเนื� อและสามารถเห็นผลได้ทันที
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วิธีที� 2 ฉีดไขมัน

การเสรมิสะโพกด้วยวิธีนี�จะทําการดูดไขมันจากบรเิวณ
หน้าท้อง,ต้นขา และใขมันที�ดูดมาเหล่านี�จะผ่านขั�นตอน
การคัดแยกทําใหบ้รสิุทธิ�
ก่อนที�จะฉีดเข้าไปในบรเิวณที�ลูกค้าต้องการฉีดใขมัน
เพื�อรูปรา่งของสะโพกที�ต้องการ

ระยะเวลา  :  ประมาณ  2-3 ชั�วโมง
ยาระงับความรู ้สึก  :  ยาชาเฉพาะที�และยานอนหลับ
การอดอาหาร  :  6 ชม .ก่อนการผ่าตัด
การตัดไหม  :  7 วัน
การนอนพักที� โรงพยาบาล  :  ไม่มี
การอาบนํ�า  :  ได้บางส่วน
ระยะเวลาที�แนะนาํให้พักฟ�� นที� เกาหลี  :  อย่างน้อย  2-3 วัน

ข้อมูลการผ่าตัด



Oppa Me Academy

วิธีที� 3 ร้อยไหม

เป�นวิธีพิเศษที�ใช้เพื�อกระชับสะโพกในกรณีที�สะโพกมี
วอลลุ่มแต่ผิวหนังเหี�ยวย่น
ไหมซลิิโคนจะถูกใช้เพื�อใหย้กกระชับผิวขึ�น 
วิธีการนี�จะใช้เวลาผ่าตัดน้อยกว่าวิธีการอื�น
30นาทีและสามารถกลับไปดาํเนินชีวิตประจาํวันได้
ทันที

ระยะเวลา  :  ประมาณ  1  ชั�วโมง
ยาระงับความรู ้สึก  :  ยาชาเฉพาะที�และยานอนหลับ
การอดอาหาร  :  6 ชม .ก่อนการผ่าตัด
การตัดไหม  :  ไม่มี
การนอนพักที� โรงพยาบาล  :  ไม่มี
การอาบนํ�า  :  ได้บางส่วน
ระยะเวลาที�แนะนาํให้พักฟ�� นที� เกาหลี  :  อย่างน้อย  2-3 วัน

ข้อมูลการผ่าตัด
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          วีธีนี�จะใช้เข็มและไหมพิเศษเพื� อให้ยกกระชับสะโพกที�หย่อนลง  รวม
ทั�งสร้างไลน์สะโพกที�สวยเเละสัดส่วนสมบูรณ์เมื� อเทียบกับวีธีการเสริมด้วย
ซิลิ โคนหรือการฉีดไขมัน  วีธีนี� ไม่สามารถยกกระชับได้มาก  แต่ข้อดีของวิธี
การร้อยไหมคือสามารถทํารวมกับการผ่าตัดอื� นได้



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมเสริมสะโพก

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
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6-8 ชม.
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การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมเสริมสะโพก

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ เครื�องประดับ
งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
ทานอาหารเหลวหรอืกากน้อย 24 -48 ช.ม. ก่อนวันผ่าตัด จะ
ช่วยลดป�ญหาท้องอืด หลังผ่าตัดที�อาจเกิดขึ�น
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 6-8ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม
และชา กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อเชิ�ตติดกระดุม/ซปิ/เดรสทรง
ปล่อย) 

จัดเตรยีมคนมารบั เนื�องจากหา้มขับรถกลับเองเด็ดขาด
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การดแูลหลังผา่ตัด
ศัลยกรรมเสริมสะโพก

ไนช่วงสัปดาหเ์เรกใหน้อนควํ�า เนื�องจากลดอัตราเเผลเเยกออก
จากกันเพราะเเผลยังไม่เเข็งเเรงดี
หลังผ่าตัด 1 สัปดาหห์รอืจนกว่าจะตัดไหม สามารถอาบนํ�าได้ โดย
พยายามหลีกเลี�ยงอย่าใหแ้ผลผ่าตัดโดนนํ�า
การตัดไหมทําหลังจากศัลยกรรม 10-14 วัน 

การออกกําลังกายอย่างหนักทําใหเ้กิดอันตรายได้ จึงควรงดออก
กําลัง 1 เดือน
หากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายใน 24 ชั�วโมง การมองเหน็
เปลี�ยนไป หรอืมีอาการบวมอย่างหนักโปรดโทรติดต่อหรอืมาพบ
แพทย์ทันที
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดสูบบุหรี�หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
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ศัลยกรรมลดขนาดนอ่ง
Calf Reduction

การศัลยกรรมลดขนาดน่องคืออะไร?

การทําใหน้่องเรยีว สวยงามเเละมีสัดส่วนที�ดีโดยการสกัดระบบประสาทบรเิวณน่อง เพื�อ
ลดการขยายของกล้ามเนื�อน่อง
วีธีนี�ไม่ได้ใช้วิธีการตัดกล้ามเนื�อโดยตรงแต่ใช้วีธีการสอดท่อขนาดเล็กเข้าไปเเละหยุดการ
ทํางานของเส้นประสาทเพื�อลดอาการชํ�าและความไม่สะดวกสบายของลูกค้าหลังผ่าตัด
รวมไปถึงการดูดไขมันเพื�อกําจัดไขมันส่วนเกินอันเป�นสาเหตุที�ทําใหน้่องมีขนากใหญ่ได้

น่องที�เรียบ
เนียน

 

สัดส่วนน่องที�
สมดุล

 

เนื�อเยื�อไม่เสีย
หาย
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การศัลยกรรม 
ลดขนาดนอ่ง
เหมาะกับใคร

1.ต้องการน่องที�เรียว
เล็ก

2.กล้ามเนื�อของขาทั�งสองข้าง
ไม่เท่ากัน

3.มีไขมันและการบวมนํ�า

4.รู้สึกไม่มั�นใจที�จะใส่กางเกง
หรือกระโปรงสั�นเนื�องจากน่อง
ใหญ่
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ประเภทของกล้ามเนื�อน่อง
กล้ามเนื�อของน่องมี 3 ประเภท: กล้ามเนื�อน่องใน, กล้ามเนื�อน่องนอก และกล้ามเนื�อโซลีอุส
เเต่กล้ามเนื�อที�มีป�ญหามากที�สุดคือกล้ามเนื�อน่องในเพราะกล้ามเนื�อนี�จะทําให้ขามีรูปรา่งไม่สวยหรอืไม่สมดุล
กล้ามเนื�อน่องนอกมีปรมิาณกล้ามทีน้อยเเต่นูนออกมาและถ้าเป�นกรณีของขาที�มีไขมันมาก จะทําให้น่องดู
ใหญ่และรูปรา่งขรุขระดังนั�นขึ�นอยู่กับการพัฒนาของกล้ามเนื�อและปรมิาณไขมัน
ควรได้รบัการเลือกวิธีการปรบัรูปทรงของน่องที�ถูกต้อง ซึ�งขึ�นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคล



ELECTROTHEMAL 20S

ใช้อุปกรณ์ชื�อ Electrothemal 20S ที�ใช้กับการศัลยกรรมลดขนาดน่องเท่านั�นเเละ
ได้ยอมรบัมาตรฐานจากองค์การอาหารเเละยาและองค์การอาหารเเละยาเกาหลี ด้วย
เข็มที�มีขนาดเพียง 1มม. เครื�องนี�มีผลกระทบน้อยที�สุดและมีประสิทธิภาพดีเยี�ยม

การระงับเส้นประสาทแบบไม่มีการผ่ากรีด

โดยการฉีดยาระงับการทํางานของเส้นประสาทตรงในกล้ามเนื�อบรเิวณที�ต้องการ วีธี
ลดขนาดน่องเเบบไม่มีการผ่ากรดีสามารถทําใหลู้กค้ากลับไปดําเนินชีวิตประจาํวันได้
อย่างรวดเรว็ที�สุด



BOTOX

โบท็อกน่องถ้าจะใหยุ้บลงหมด จะใช้ยาข้างละ 300-400 ยูนิต แต่รา่งกายเรารบัได้
แค่ 300 ยู ในระยะ 3 เดือน และถ้าฉีดครั�งเดียวเยอะเกินไปจะยืนไม่ได้ แนะนาํทยอย
ฉีดครั�งละ 200 ยู
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Thank You
OPPA ME ACADEMY


