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ประเภทของศัลยกรรมจมูก

-ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Closed Rhinoplasty
-ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Semi Open Rhinoplasty
-ศัลยกรรมจมูกเทคนิค Open Rhinoplasty
-ศัลยกรรมเสรมิจมูก Rhinoplasty Augmentation

วัสดุเสรมิจมูก Implant
-ศัลยกรรมแก้ไขสันจมูก Nasal Bridge Surgery

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี�ยว Deviated Nasal Bridge Correction
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม Hooked Nasal Bridge Correction
ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง Wide Nasal Bridge Correction

-ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูก Nasal Tip Surgery
ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกตํ�า Low Nasal Tip Correction
ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่ Blunt Nasal Tip Correction
ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร Arrowed Tip Correction
ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั�น/เชิด Short Tip Correction

-ศัลยกรรมป�กจมูก Alar Plasty
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เทคนคิผา่ตัดศัลยกรรมจมูก

Oppa Me Academy

Closed Rhinoplasty Semi-Open Rhinoplasty Open Rhinoplasty



รปูทรงจมูก
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ปรบัใหเ้หมาะสาํหรบัลูกค้าแต่ละราย
สามารถเพิ�มความสูงของจมูกแบบธรรมชาติ
ยืดหยุ่นและบิดงอได้มาก
เพิ�มมิติใหทุ้กมุมของใบหน้า
ซลิิโคนรุน่ใหม่ล่าสุดที�รบัประกันความปลอดภัย

ซลิิโคนนิ�มพิเศษ SOFTXiL

วสัดเุสรมิจมูก Implant

วัสดุที�ใช้กันมากที�สุดสาํหรบัการเสรมิจมูก ที�เราวางใจได้เพราะผ่าน
การทดลองหลายครั�ง รบัประกันความปลอดภัย
ความเป�นไปได้ของการเสียรูปทรงและการสลายของซลิิโคนตํ�า
การติดเชื�อตํ�าเพราะมีผลกระทบต่อเนื�อเยื�อผิวหนังน้อยมาก
ผลลัพธ์ที�ถาวรและโครงสรา้งรองรบัที�แข็งแกรง่

ซลิิโคน Silicone

เหมาะสาํหรบัผิวบาง เพราะเมื�อเวลาผ่านไปผิวจมูกจะไม่บางใส วาว
กอรเ์ท็กซเ์ป�นวัสดุที�มีรูด้วยเหตุนี�ทําใหเ้ข้ากันได้ง่ายกับเนื�อเยื�อจมูก
นุ่มนวลและเป�นธรรมชาติมากกว่าซลิิโคน

กอร์เท็กซ ์Goretex 
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วัสดุเสรมิที�ลดภาวะแทรกซอ้นโดยการกําจัดเซลล์ที�มีป�ญหาภายใน
ผิวหนัง
เหมาะสาํหรบัที�ผิวบางเป�นธรรมชาติ

เนื�อเยื�อเทียม (Renaderm)

วสัดเุสรมิจมูก Implant

รา่งกายปฏิกิรยิาต่อต้านใน้อยที�สุด
สร้างสันจมูกและปลายจมูกที�เป�นธรรมชาติพรอ้มกับผิวที�เหมือน
จรงิ

เนื�อเยื�อเทียม (Alloderm)

วัสดุที�มีรูพรุนใหเ้นื�อเยื�อเข้าไปยึดเกาะได้ดี
ใช้ในกรณีที�ต้องเสรมิโครงสรา้งจมูกอย่างมาก

(ถูกใช้เป�นวัสดุที�ทดแทนกระดูกอ่อนผนังกั�นจมูกเช่นกัน)

กระดูกอ่อนเทียม (Medpor)
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พื�นผิวที�บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื�อหอ่วัสดุเสรมิเทียม
ป�องกันไม่ใหผ้ิวหนังของจมูกบางและแดงเนื�องจากแรงดันของวัสดุ
เสรมิเทียม

เนื�อเยื�อขมับ

วสัดเุสรมิจมูก Implant

พื�นผิวที�บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื�อหอ่วัสดุเสรมิเทียม
ป�องกันไม่ใหผ้ิวหนังของจมูกบางและแดงเนื�องจากแรงดันของ
วัสดุเสรมิเทียม

เนื�อเยื�อก้นกบ

พื�นผิวที�บางและอ่อนนุ่ม มักถูกใช้เพื�อหอ่วัสดุเสรมิเทียม
ป�องกันไม่ใหผ้ิวหนังของจมูกบางและแดงเนื�องจากแรงดันของวัสดุ
เสรมิเทียม

เนื�อเยื�อรักแร้
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สามารถทําปลายจมูกธรรมชาติที�มีความยืดหยุ่น
มากกว่ากระดูกกระดูกอ่อนในจมูก
ความเป�นไปได้ของการทะลุตํ�า แม้สาํหรบัผิวที�บาง
ใช้กระดูกอ่อนหลังหทีู�แทบไม่มีประโยชน์ต่อ
รา่งกายดังนั�นจึงปลอดภัยอย่างแน่นอน

กระดูกอ่อนหลังหู

วสัดเุสรมิจมูก Implant

วัสดุเสรมิจมูกที�ใช้กันมากที�สุด
ใช้เพื�อเสรมิความแข็งแรงใหกั้บปลายจมูก
ความเป�นไปได้ของการทะลุตํ�า แม้สาํหรบัผิวที�บาง
สรา้งโครงสรา้งรองรบัในการยกปลายจมูก
ไม่มีแผลเป�นใหญ่

กระดูกอ่อนผนังกั�นจมูก

ใช้ในการแก้ไขจมูกเสียหายอย่างรุนแรงเนื�องจากพังพืดและการ
อักเสบที�เกิดจากการผ่าตัดก่อนหน้านี�
เพียงพอที�จะเพิ�มความสูงของจมูก และมีอัตราการติดเชื�อตํ�า
สามารถสรา้งโครงสรา้งจมุกที�แข็งแรงและโอกาสการสลายน้อย

กระดูกอ่อนซี�โครง
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ศัลยกรรมเสรมิจมูก 
Rhinoplasty Augmentation

การศัลยกรรมเสริมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกตํ�าเป�นการผ่าตัดเสรมิ’สัน’จมูกเพื�อเปลี�ยนรูปรา่งของจมูก
ตามความสมดุลของใบหน้า ป�ญหาที�เกี�ยวข้องกับสันจมูกตํ�ามีหลายประเภท สามารถ
แก้ไขรูปรา่งและขนาดเพิ�มความกลมกลืนของจมูกกับใบหน้า
นอกจากนี�การผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูกตํ�าเป�นศัลยกรรมที�พบมากที�สุดของการเสรมิ
จมูก

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า
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การศัลยกรรม
เสรมิจมูก
เหมาะกับใคร

1.มีสันจมูกที�แบน

2.จมูกและใบหน้าไม่
สมดุลกัน

3.มีปลายจมูกที�แบน,

กลมและทู่

4.ไม่มีป�ญหาจมูกด้านอื�น
เพียงแค่ต้องการเสริม
ความสูงของสันจมูก
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การวเิคราะห์
ความยาวและส่วนสูงของจมูก
ความยาวและความสูงของจมูกในอุดมคตินั�นจะถูกกําหนดล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดโดย
พิจารณาจากสัดส่วนและความสมดุลของโครงสรา้งใบหน้ารอบๆ จมูก

สันจมูก
ความหนาของผิวและความกว้างของสันจมูกจะถูก
นาํมาพิจารณาเมื�อเลือกการใส่วัสดุเสรมิเทียมที�เหมาะสมที�สุด
สาํหรบัผู้ป�วยก่อนการผ่าตัด

ปลายจมูก
กระดูกอ่อนของตนเองถูกเสรมิเพื�อยกปลายและกระดูกอ่อนจะถูกปกคลุม
ด้วยชั�นเนื�อเยื�อเพื�อป�องกันการดันออกมาของกระดูกอ่อน
และอาการผิวหนังปลายจมูกแดงปลายจมูกจะถูกยกสูงกว่าสันเล็กน้อย
เพื�อใหไ้ด้สัดส่วนด้านข้างและด้านหน้าที�สมบูรณ์แบบ

Oppa Me Academy



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเสริมจมูก

1 ชม. - 1.30ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี�ยว 
Deviated Nasal Bridge Correction

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี�ยวคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี�ยวคืออะไร
สันจมูกเบี�ยวหรอืคดมีโอกาสทําใหเ้กิดป�ญหาด้านรา่งกาย เช่น อาการคัดจมูกและอาการ
ปวดหวั การผ่าตัดแก้ไขนอกจากจะได้รูปทรงจมูกที�สวยงามแล้ว ป�ญหาทางด้านหายใจก็
จะได้รบัการแก้ไขไปด้วย

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า
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การศัลยกรรม
แก้ไขจมูกเบี�ยว
เหมาะกับใคร

1.หน้าไม่สมมาตรเพราะ
จมูกเบี�ยว

2.มีป�ญหาด้านการ
หายใจ

3.สันจมูกเบี�ยวและคด

4.ต้องการแก้ไขป�ญหา
การหายใจไปพร้อมกับได้
รูปทรงจมูกที�สวยขึ�น
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วธิศัีลยกรรม สนัจมูกเบี�ยว/คด
 
 

หากระดับความเอียงของจมูกไม่รุนแรงมาก
สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระดูกอ่อนวัสดุเสรมิ
หรอืเนื�อเยื�อเทียมเข้ามาปรบัในบรเิวณที�มี

ความผิดปกติ

แก้ไขโดยการปรับแต่ง
กระดูกอ่อนปลายจมูก

เป�นหนึ�งในวิธีที�นิยมทํากันมากที�สุด ในการ
แก้ไขจมูกที�เอียง โดยตัดกระดูกในส่วนที�มี

ป�ญหาออก

แก้ไขความเบี�ยว คดของจมูกโดยปรบั
เปลี�ยนตําแหน่งของกระดูกอ่อนปลายจมูก

การปรับองศากึ�งกลางจมูก
 

ตัดกระดูกจมูก
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี�ยว 

1 ชม. - 1.30ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม 
Hooked Nasal Bridge
Correction

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้มคืออะไร

การแก้ไขจมูกที�มีกระดูก / กระดูกอ่อนยื�นออกมาตรงกลางสัน คุณลักษณะดังกล่าว
ทําใหใ้บหน้าดูดุดันเและดูเป�นผู้ชาย ดังนั�นการกําจัดกระดูกที�ยื�นออกมาเป�นสิ�งที�
จาํเป�น ช่วยปรบัปรุงสมดุลของใบหน้าและความกลมกลืนโดยรวม

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า
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การศัลยกรรม
แก้ไขงุ้ม
เหมาะกับใคร

1.มีสันจมูกงุ้ม

2.มีสันจมูกโก่งผิดปกติ

3.ใบหน้าดูดุไม่อ่อนหวาน

4.ใบหน้าดูแก่กวา่วยั
เพราะจมูกงุ้ม
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วธิศัีลยกรรม จมุกงุ้ม
 
 

ในกรณีทีนูนเล็กน้อย เพียงแค่เหลาบรเิวณที�กระดู
กโผล่ขึ�้นมา วิธีนี�ง่ายมากใช้เวลาประมาณ 30 ~ 40

นาทีและเหมาะสาํหรบัผู้ที�ไม่ต้องการการเสรมิจมูก
อย่างไรก็ตามจาํเป�นต้องมีการวินิจฉัยอย่าง

ละเอียดและวิธีการผ่าตัดที�ถูกต้องจะต้องดาํเนิน
การเพื�อป�องกันการกลับเป�นซํ�าของการเติบโตของ

กระดูก

เสริมจมูกหลังจากแก้ไขจมูกงุ้ม
NASAL BRIDGE AUGMENTATION

AFTER HUMP REMOVAL
 กระดูกจะถูกเอาออกด้วยวิธีการตัดกระดูกและ

กระดูกอ่อนจะใช้เพื�อยกระดับปลายเล็กน้อยใหเ้ป�น
รูปรา่งตามธรรมชาติ ป�องกันไ่มใหป้ลายจมูกตก
ในกรณีที�ผู้ป�วยมีสันจมูกตํ�าแล้ว วิธีการตัดกระดูก
สามารถลดสันได้มากขึ�น ในกรณีเช่นนี�อาจจาํเป�น

ต้องเสรมิสันโดยใช้ซลิิโคน 

กระดูกที�ยื�นออกมาจะถูกนาํออก
กระดูกอ่อนที�ปลายจมูกจะถูกรวบรวมเข้าด้วย
กันและยกขึ�น กระดูกอ่อนของตนเอง เช่น
กระดูกอ่อนใบหจูะถูกนาํมาใช้เพื�อป�องกันไม่ให้
ปลายจมูกตก
เพิ�มความสูงสันจมูกด้วยซลิิโคน

ไม่ว่ากระดูกที�งุ้มจะใหญ่ หรอืเล็กแค่ไหน เรา
สามารถเพิ�มสันจมูกด้วยซลิิโคน หลังจากแก้ไขจมูก

งุ้มเรยีบรอ้ยแล้ว

 

จมูกงุ้มน้อย
MINOR HUMP 

 

จมูกงุ้มมาก
LARGE HUMP 
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกงุ้ม 

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกวา้ง 
Wide Nasal Bridge
Correction

การศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกคืออะไร

การศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกคืออะไร? กระดูกจมูกแบน กว้างและมีผิวหนังหนาเป�น
ป�จจัยหลักที�มีผลต่อสันจมูกกว้าง
ความกว้างของสันจมูกสามารถทําใหแ้คบลงและลดลงด้วยการผ่าตัดสันจมูกกว้าง

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
แก้ไขฐานจมูกกวา้ง
เหมาะกับใคร

1.มีฐานจมูกที�กวา้ง 

2.กระดูกสันจมูกกวา้ง
ป�าน 

3.มีทางลาดจมูกแบน
และทื�อเนื�องจากสันจมูก
กวา้ง

4.เคยเสริมซลิิโคนมา
แล้ว แต่สันจมูกดูใหญ่ 

Oppa Me Academy



จุดผา่ตัดของ ศัลยกรรมสนัจมูกกวา้ง
(ตัดฐานกระดกูจมูก)
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วธิศัีลยกรรม ฐานจมูกกวา้ง
 
 

ศัลยกรรมปรบัแก้กระดูกจมูกด้วยวิธีต่างๆ เพื�อ
ลดความกว้างของฐานจมูก ลดความกว้างด้วยวิธีการต่างๆโดยการตัดกระดูกอ่อน

วิธีที� 1  
 

วิธีที� 2 
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขฐานจมูกกว้าง

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกตํ�า 
Low Nasal Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกตํ�าคืออะไร

การผ่าตัดปลายจมูกหรอืที�รูจ้ักกันในชื�อศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูกเป�นการศัลยกรรม
ความงามที�ปรบัรูปรา่งและยกปลายจมูกขึ�น ปลายจมูกถือเป�นองค์ประกอบหลัก ดังนั�น
จึงต้องใช้วิธีการผ่าตัดที�มีทักษะสูง 

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
แก้ไขปลายจมูกตํ�า
เหมาะกับใคร

1.มีสันจมูกสูง
แต่ปลายจมูกตํ�า ดูตกลง

2.มีสันจมูกสูงแต่มี
ปลายจมูกสั�น / ยาวมาก
เกินไป

3.มีปลายจมูกยุบหลัง
จากการผ่าตัดครั�งก่อน

4.ต้องการเปลี�ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั�งก่อน

Oppa Me Academy



วธิศัีลยกรรม แก้ไขปลายจมูกตํ�า
 
 

วิธีนี�เหมาะสาํหรบัผู้ที�มีปลายจมูกที�อยู่ใกล้กับรูป
ทรงในอุดมคติ ดังนั�นจึงไม่จาํเป�นต้องใช้วิธีการที�
ซบัซอ้น กระดูกอ่อนข้างในจมูกจะถูกผูกติดกัน

ปลายจมูกต้องมีการเสริมและเพิ�มความ
แข็งแรง 

 

วิธีนี�จะทําเมื�อการผูกกระดูกอ่อนข้างในจมูกไม่เพียง
พอที�จะยก /ขยายปลายจมูก วัสดุที�เหมาะสม เช่น
กระดูกอ่อนตนเอง,ไขมัน, ฯลฯ จะถูกนาํไปใช้เพื�อ

การยกและเพิ�มเติมปลายจมูก
เพื�อผลลัพธ์ที�เป�นธรรมชาติส่วนใหญ่ช้กระดูกอ่อนใบ
หเูพราะว่ากระดูกอ่อนใบหมูีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ

กระดูกอ่อนปลายจมูกมากที�สุด

วิธีนี�เหมาะสาํหรบัจมูกที�มีระดับระหว่างจมูกและ
ปากมากกว่า 110องศา กระดูกอ่อนหลังหู

จะอยู่บนปลายกระดูกอ่อนผนังกั�นจมูกเพื�อเพิ�มและ
สรา้งความแข็งแรงใหกั้บจมูก

 

ปลายจมูกมี
รูปทรงที�สมบูรณ์

 
 

ต้องมีการเสริม
ปลายจมูก 
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกตํ�า

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่ 
Blunt Nasal Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่คืออะไร

โดยทั�วไปจมูกเอเชียแตกต่างจากจมูกของชาวยุโรปในหลายๆแบบ ผิวหนังและกระดูก
อ่อนของจมูกที�อยู่ภายในเป�นสิ�งที�ต้องพิจารณาเป�นหลัก
ดังนั�นวิธีการผ่าตัดเสรมิจมูกควรแตกต่างกันไปตามเงื�อนไขของแต่ละคน
ปลายจมูกที�ทู่และกว้างสามารถทําใหรู้จมูกดูใหญ่ ใบหน้าดูแปลกและไม่สวยงามได้
ด้วยเหตุนี�การผ่าตัดลดปลายจมูกทู่เป�นการปรบัจมูกที�ซบัซอ้นยิ�งขึ�น

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
แก้ไขปลายจมูกทู่
เหมาะกับใคร

1.มีปลายจมูกที�กวา้งและทู่

2.มีสันจมูกสูงแต่ปลาย
จมูกกางออก

3.มีปลายจมูกตก

4.ต้องการเปลี�ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั�งก่อน

Oppa Me Academy





วธิกีารผา่ตัด ศัลยกรรมแก้ปลายจมูกทู่
ปลายจมูกทู่หรอืกลมเป�นคณุลักษณะทั�วไปที�พบจากคนจาํนวนมาก ปลายจมูกดงักล่าวเกิดขึ�นเมื�อรจูมูกเล็กเกินไปใน

ขณะที�ผวิหนงัจมูกมคีวามหนา ยิ�งไปกวา่นั�นหากผูป้�วยมรูีจมูกกวา้ง ผูป้�วยควรทําการผา่ตัดลดขนาดรจูมูกดว้ยกับ

ศัลยกรรมแก้ปลายจมูกทู่ เหตเุพราะมนัทําใหเ้กิดผลการผา่ตัดที�นา่พอใจมากขึ�น

กระดูกอ่อนจมูกที�กว้างจะถูกตัดแต่งและผูกเข้า
ด้วยกันเพื�อสรา้งปลายจมูกที�แคบลง

จากนั�นกระดูกอ่อนหลังหหูรอืกระดูกอ่อนผนังกั�น
จมูกจะถูกเสรมิไว้ระหว่างกระดูกอ่อนจมูกปลาย

จมูกเพื�อทําหน้าที�เป�น
เสาหลักในการเสรมิความแข็งแรงของปลาย

กระดูก

ไขมันใต้ผิวหนังและเนื�อเยื�อผิวหนังถูกตัดออก
ก่อนยกปลายจมูก ในกรณีที�ต้องทําการเสรมิจมูก
รว่มกันจะทําการแกะกระดูกอ่อนหลังหหูรอืกระดูก
อ่อนผนังกั�นจมูกจะถูกนาํมาใช้เพื�อใหจ้มูกเรยีบ

เนียนขึ�น
 

กระดูกอ่อนจมูกถูกตัดแต่งแล้วทั�งสองข้างถูก
มัดเย็บด้วยกัน จะช่วยเพิ�มการตั�ขึ�นของกระดูกอ่อน
ผนังกั�นจมูกเพื่อสรา้งจมูกที�มีปลายเรยีวบางขึ�น

ปลายจมูกที�ไขมันสะสมมาก
เกินไปและผิวหนังหนา

 

กระดูกอ่อนจมูกกว้าง
 
 
 

ปลายจมูกที�มีกระดูกอ่อน
บานออก
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกทู่

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลกูศร 
Arrowed Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศรคืออะไร

คําว่า "จมูกหวัลูกศร " นั�นได้มาจากปลายจมูกตกที�ดูเหมือนหวัลูกศรซึ�งทําใหจ้มูกของ
มันดูเหมือนเป�นลูกศร ใหค้วามรูส้ึกที�ดูแข็งแกรง่และดูเป�นผู้ชาย
การตกงุ้มของจมูกเกิดจากกระดูกอ่อนยาวกว่าปกติและหย่อนคล้อย สามารถแก้ไขได้
โดยการยกปลายจมูก
การผ่าตัดที�ปลายจมูกจัดเป�นหนึ�งในการผ่าตัดที�ยากที�สุดที�ต้องใช้ทักษะที�มีความซบัซอ้น
สูง

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

Oppa Me Academy



การศัลยกรรมแก้ไข
ปลายจมูกลกูศร
เหมาะกับใคร

1.มีปลายจมูกตกที�ดู
เหมือนหัวลูกศร
 

2.ไม่พอใจกับความยาว
และรูปร่างของปลาย
จมูก

3.มีความยาวจมูกที�ไม่ได้
สัดส่วน

4.ต้องการเปลี�ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั�งก่อน

Oppa Me Academy



วธิกีารผา่ตัดแก้ไขปลายจมูกลกูศร

ส่วนหนึ�งของกระดูกอ่อน
ปลายจมูกจะถูกตัดออก
และเชื�อมโยงเข้าด้วยกัน
เพื�อยกปลาย ขั�นตอนนี�
จะยกปลายและลดความ

ยาวของจมูกในเวลาเดียวกัน

Oppa Me Academy

กระดูกอ่อนต่างๆจะถูกปลูกถ่ายมา
บรเิวณ

ปลายของกระดูกอ่อนผนังกั�นจมูก
เพื�อทําหน้าที�เป�นตัวรองรบัที�

ดีสาํหรบักระดูกอ่อนบรเิวณปลาย
จมูก

ในกรณีที�ปลายจมูกตก
อย่างรุนแรง จะมีการทํา
แผลเล็กๆ ภายในรูจมูก

เพื�อตัดกล้ามเนื�อจมูกจะได้ไม่
ดึงปลายจมูกใหต้ก

เสรมิกระดูกอ่อนตนเองเพื�อยึดปลาย
จมูกอย่างแน่นหนา เป�น
เคล็ดลับป�องกันการกลับ

มาเป�นซํ�าของอาการปลายจมูกตก
สามารถทําการเสรมิ

จมูกร่วมกันได้ถ้าสันจมูกตํ�า



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกลูกศร

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั�น/เชดิ 
Short Tip Correction

การศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั�น/เชิดคืออะไร

จมูกสั�นและเชิด จะมองเหน็รูจมูกได้มากเกินไปเมื่อมองจากด้านหน้า
การผ่าตัดยืดปลายจมูกนั�นจัดว่าเป�นหนึ�งในการผ่าตัดที�ยากที�สุดที�ต้องใช้ทักษะที�มีความ
ซบัซอ้นสูง ดังนั�นจึงเป�นสิ�งสาํคัญที�จะต้องดาํเนินการโดยผู้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์
ทางการแพทย์

สร้างความ
สมดุลให้กับ
ใบหน้า

ดูเป�นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับ
องค์รวมใบหน้า

Oppa Me Academy



การศัลยกรรมแก้ไข
ปลายจมูกสั�น/เชดิ
เหมาะกับใคร

1.มีจมูกสั�นและเชดิ
 

2.ไม่พอใจกับความยาว
และรูปร่างของปลาย
จมูก

3.มีความยาวจมูกที�ปกติ
แต่มีรูจมูกที�มองเห็นได้
มากเกินไป

4.ต้องการเปลี�ยนรูปร่าง
ของปลายจมูกหลังการ
ผ่าตัดครั�งก่อน

Oppa Me Academy



องศาของปลายจมูกที�สวยงาม
 
 
 

Oppa Me Academy



วธิกีารผา่ตัดยดืปลายจมูก

โดยปกติจมูกจะดูเชิดขึ�นและสั�นลง เมื�อมุมของ
กระดูกอ่อนป�กจมูกเชิด

ในกรณีนี�กระดูกป�กจมูกควรได้รบัการแก้ไขปรบั
ตําแหน่งและตรงึลงด้านล่างเพื�อยืดมุมของกระดูก

อ่อนป�กจมูกและทําใหจ้มูกดูยาวขึ�น

วิธีนี�เหมาะสาํหรบัผู้ป�วยที�ต้องการยกระดับสันจมูก
และปลายยิ�งขึ�นหลังจากทําตาม 2 ขั�นตอนข้างต้น
เรยีบร้อยแล้ว โดยปกติจะใช้ซลิิโคนเสรมิสันจมูก
และใช้กระดูกอ่อนหลังหเูพื�อตกแต่งปลายจมูก

หากวิธีการเปลี�ยนตําแหน่งของกระดูกอ่อนป�กจมูก
ไม่เพียงพอที�จะยืดมุมของกระดูกอ่อนป�กจมูกและ
ทําใหจ้มูกดูยาวขึ�น วิธีการเสรมิกระดูกอ่อนเพิ�มเติม
สามารถช่วยได้โดยเสรมิกระดูกอ่อนระหว่างกระดูก
อ่อนป�กจมูก กระดูกอ่อนผนังกั�นจมูกเป�นวัสดุที�ใช้

กันมากที�สุดในวิธีการเสรมิด้วยกระดูกอ่อน

วิธีการเสริมกระดูกอ่อน
 
 

 

 

วิธีการเปลี�ยนตําแหน่งของกระดูกอ่อน 
+วิธีการเสริมกระดูกอ่อน 

+วิธีการเสริมจมูก
 
 

วิธีการเปลี�ยนตําแหน่งของกระดูกอ่อน
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกสั�น/เชิด

1.30ชม. - 2 ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยาสลบ-ยานอนหลับ



ศัลยกรรมป�กจมูก
Alar Plasty

การศัลยกรรมป�กจมูกคืออะไร

หากลักษณะป�กจมูกทั�งซา้ยขวากว้าง ปลายจมูกจะดูใหญ่ เพราะเหตุนี�หากศัลยกรรม
ปลายจมูกแล้วแต่ปลายจมูกยังดูไม่โด่งอาจมีความจาํเป�นต้องศัลยกรรมลดป�กจมูก
ควบคู่ด้วย
การลดป�กจมูกจะช่วยส่งเสรมิใหป้ลายจมูกดูโด่งและโดดเด่นมากขึ�นแม้ความสูงของ
จมูกเท่ากัน, ตําแหน่งของจมูกเหมือนกันแต่จมูกจะดูโด่งมากหรอืน้อย ขึ�นอยู่กับความ
กว้างของป�กจมูก

กรีดผ่าน
ข้างในจมูก
แทบจะไม่เห็น
แผลเป�น

เพื�อภาพลักษณ์
ที�ดูสวย และ
จมูกโด่ง

อย่างมีเสน่ห์

เปลี�ยนใบหน้าที�
ดูบ้านๆ

ให้ดูโดดเด่นขึ�น

Oppa Me Academy



การศัลยกรรมป�กจมูก
เหมาะกับใคร

1.ป�กจมูกบาน ทําให้ทรง
จมูกดูแข็งไม่สวย

2.ป�กจมูกกวา้งทําให้
ปลายจมูกดูตํ�า

3.แกนจมูกโด่งแต่มี
ปลายจมูกบาน

4.ทรงป�กจมูกที�ไม่เข้า
กับรูปหน้า

Oppa Me Academy



วธิกีารผา่ตัดศัลยกรรมป�กจมูก

วธิีผ่าตัด กรีดตัดป�กจมูก
ทําการกรดีตัดผิวบรเิวณป�กจมูกด้านข้าง เป�นการ
ผ่าตัดที�เหมาะกับทุกเคสและเป�นการผ่าตัดพื�นฐาน

ของการลดป�กจมูกที�ใช้กันสากล
 

ลักษณะที�2 
จมูกที�มีรูจมูกด้านล่างบานออก

 
 

 

 

ลักษณะที�1 
จมูกที�ปลายดูกลมโต ป�กจมูกกว้าง
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วธิีผ่าตัด กรีดตัดบริเวณรูจมูก
กรณีที�ป�กจมูกไม่ได้บานมากแต่รูจมูกเป�นทรงกลม
ไม่เรยีวสวยต้องกรดีบรเิวณด้านล่างของรูจมูก

แล้วมัดกระดูกอ่อนด้านในใหเ้ข้ากัน
จะทําใหรู้จมูกเรยีวขึ�น และป�กจมูกลดลงได้อีกด้วย

 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมป�กจมูก

1ชม. - 1.30ชม.

ไมม่ี

7-14 วนั

ใชช้วีติประจาํวนัได้ทันที
หลังตัดไหม

2-3 ครั�ง

Oppa Me Academy

ยานอนหลับ



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมจมูก

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.
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การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมจมูก

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
จัดเตรยีมคนมารบั เนื�องจากหา้มขับรถกลับเองเด็ดขาด
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การดแูลหลังผา่ตัด
ศัลยกรรมจมูก

นอนโดยยกรา่งกายส่วนบนใหสู้งกว่าส่วนอื�นเป�นเวลา 1 สัปดาห์
หลังการศัลยกรรม
หากเกิดอาการบวม ใช้แผ่นประคบเย็นเป�นเวลา 72 ชม.

ตัดไหม 1 สัปดาห ์และตัดไหมในจมูก 2 สัปดาหห์ลังผ่าตัด
คุณต้องมาโรงพยาบาลเพื�อถอด Packing ที�อยู่ในจมูกออกหลัง
การผ่าตัด 1-2 วัน
อาการบวมและการฟ�� นตัวใช้เวลาแตกต่างกันไป ขึ�นอยู่กับสภาพ
ของคนไข้ เช่นเดียวกับอาการบวมของข้างขวาและข้างซา้ยไม่
เหมือนกันจึงทําใหใ้บหน้าดูไม่สมมาตร
การออกกําลังกายอย่างหนักทําใหเ้กิดอันตรายได้ จึงควรออกกํา
ลังเบาๆ หลังการศัลยกรรมแล้ว 2-3 สัปดาห ์(แต่ควรทําด้วย
ความระมัดระวังเป�นเวลา 1 เดือน)

ถ้าเกิดอาการบวม เจ็บ รูส้ึกรอ้น เลือดไหลไม่หยุดหรอืทําจมูกเจ็บ
โปรดโทรติดต่อหรอืมาพบแพทย์ทันที
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดสูบบุหรี�หลังการศัลยกรรม 1 เดือน
งดการใส่แว่นอย่างน้อย 1 เดือน
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Thank You
OPPA ME ACADEMY


