
ศัลยกรรมโครงหนา้
และขากรรไกร

FACIAL CONTOURING AND TWO JAW
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ประเภทของศัลยกรรมโครงหนา้
และขากรรไกร

-ศัลยกรรมลดกระดูกโหนกแก้ม Cheekbone Reduction
-ศัลยกรรมลดกระดูกกราม Square Jaw/Mandible Reduction
-ศัลยกรรมคาง Genio Plasty

ศัลยกรรมเสรมิคาง Chin Augmentation
ศัลยกรรมเลื�อนคาง Advancement/Set Back
ศัลยกรรมลดขนาดคางรูปตัวที Genio-T Plasty

-ศัลยกรรมหน้าผาก Forehead Surgery
ศัลยกรรมเสรมิหน้าผาก Forehead Augmentation
ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก Forehead Reduction

-ศัลยกรรมเสรมิรอ่งแก้ม Paranasal Augmentation
-ศัลยกรรมขากรรไกร Two Jaw Surgery
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ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม 
Cheekbone Reduction

การศัลยกรรมลดโหนกแก้ม คืออะไร

ใบหน้าที�พึงประสงค์ควรมีความโค้งตามธรรมชาติ จากด้านหน้าด้านข้างและมุมมอง 45

ดังนั�นจึงเป�นเรื�องสาํคัญที�จะต้องรกัษาสมดุล การศัลยกรรมกระดูกโหนกแก้มจะช่วยให้
เส้นไลน์กรอบหน้าดูละมุนมากยิ�งขึ�น
การผ่าตัดโหนกแก้มนั�นแตกต่างจากการศัลยกรรมทั�วไป ไม่เหมือนกับการฉีดฟ�ลเลอร์
หน้าโหนกแก้ม,Accu Lifting หรอืหตัถการอื�น ๆ แต่เป�นการแก้ป�ญหาได้ตรงจุดภายใน
ครั�งเดียว การผ่าตัดเพิ�มวอลลุ่มใหกั้บใบหน้าจะทําใหดู้มีมิติมากขึ�น
หมดกังวลเรื�องความหย่อนคล้อยได้อย่างดี

ใบหน้าดูมีวอล
ลุ่มพร้อมปรับ
เส้นโครง

หน้าเข้ารูปได้ใน
ครั�งเดียว

 

ได้รูปหน้าใน
อุดมคติ

เรียวเล็กดูมีมิติ
 

รูปทรงใบหน้าที�
สมดุล
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การศัลยกรรม
ลดโหนกแก้ม
เหมาะกับใคร

1.โหนกแก้มยื�นออกมา

2.ใบหน้าดูกวา้งเพราะ
โหนกแก้มยื�นออกมา

3.มีเส้นใบหน้าที�
ไม่Smoothเนื�องจาก
โหนกแก้มนูน

4.เค้าโครงกระดูกใบหน้า
ที�ไม่สมดุล
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การผา่ตัด
โหนกแก้มจะถูกตัดในรูปตัวL แล้วดันเข้าด้านในเพื�อลดขนาด หากกระดูกถูกตัดมากเกินไปใบหน้าอาจดูแบนผิดธรรมชาติดังนั�นจึงเป�นเรื�อง 

สาํคัญที�จะต้องรักษาระดับขนาดไวที้�แก้มด้านหน้า
หากโหนกแก้มด้านข้างยื�นออกมาน้อยกวา่ใบหน้าจะดูบางและเล็กลง ผ่านหลักการการหมุนแบบ 3 มิติกระดูกจะถูกหมุนและย้ายไปด้านข้าง 

เพื�อสร้างเส้นใบหน้าที�เพรียวบางและสมดุล
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30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม

2 ชม.

2 สปัดาห์

1 คืน (ถ้าจาํเป�น)

Oppa Me Academyดมยาสลบ

2 สปัดาห์

จอนห/ูในปาก



ศัลยกรรมลดกราม
Square Jaw/Mandible Reduction

การศัลยกรรมลดกราม คืออะไร

แนะนาํศัลยกรรมลดกรามเมื�อกระดูกกรามล่างกว้างและทําใหใ้บหน้าดูเป�นรูปสี�เหลี�ยมจัตุรสั
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเนื�องจากกระดูกที�ทํามุมด้านล่างห(ูมุมกราม)อาจจะดูใหญ่กว่า
การผ่าตัดลดกรามจะลดมุมกรามและสรา้งเส้นวีไลน์ที�สมบูรณ์

ใบหน้าวีไลน์ที�
เรียวขึ�น

 
 

ปรับปรุง
สัดส่วน

ของโครงหน้า
 
 

การผ่าตัดลด
ขนาดที�

ปลอดภัย ด้วย
การผ่าตัดด้าน

นอกเส้น
ประสาท
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การศัลยกรรม
ลดกราม
เหมาะกับใคร

1.มีกระดูกกรามกวา้ง
และเหลี�ยม

2.ใบหน้าดูกวา้งเพราะ
กรามใหญ่

3.มีคางด้านหน้าที�แบน

4.มีใบหน้าที�ยาวหรือไม่
สมมาตร
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การผา่ตัด

Oppa Me Academy



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมลดกราม

2 ชม.

2 สปัดาห์

1 คืน 

Oppa Me Academyดมยาสลบ

2 สปัดาห์

ในปาก



ศัลยกรรมคาง Genio Plasty

การศัลยกรรมคาง คืออะไร

การผ่าตัดคาง(Genioplasty) ย้ายกระดูกคางเพื�อแก้ไขคางที�ยาวหรอืถอยมากเกินไป
แต่มีการบดเคี�ยวที�เหมาะสม ซึ�งวิธีการผ่าตัดขึ�นอยู่กับความรุนแรงในแต่ละกรณี 

ใบหน้าวีไลน์ที�
เรียวขึ�น

 
 

ปรับปรุง
สัดส่วน

ของโครงหน้า
 
 

การผ่าตัดลด
ขนาดที�

ปลอดภัย ด้วย
การผ่าตัดด้าน

นอกเส้น
ประสาท
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การศัลยกรรมคาง
เหมาะกับใคร

1.มีคางยื�นออกมาแต่
การบดเคี�ยวที�เหมาะสม

2.มีคางขนาดเล็ก แต่มี
การบดเคี�ยวที�เหมาะสม

3.มีคางสั�นหรือยาว

4.มีที�กวา้งและแบน
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การผา่ตัดกรณคีางสั�น

Oppa Me Academy

คางถด/คางหบุ Genio-Advancement

เสริมคาง Chin Augmentation

การตัดต่อกระดูก Genial Bone Grafting

ผ่าตัดผ่านแผลภายในช่องปาก กระดูกคางจะถูกตัดในแนวนอน จากนั�น
เลื�อนอนไปข้างหน้าและวางในตําแหน่งที�ต้องการ

ผ่าตัดผ่านแผลภายในช่องปาก  เยื�อหุม้กระดูกจะถูกยกขึ�นเพื�อใหม้ีพื�นที�
เพียงพอสาํหรบัเสรมิซลิิโคนและยึดติด

วิธีนี�มักจะทํารว่มกับการผ่าตัดกระดูกกราม กระดูกกรามจะถูกตัดแต่งเป�น
รูปรา่งที�เหมาะสมและถูกวางลงบนคางด้านหน้าเพื�อเพิ�มความยาวและรูปรา่ง
ของคางที�สมบูรณ์แบบ



การผา่ตัดกรณคีางยาว

Oppa Me Academy

การผ่าตัดลดความยาวคางแบบ ตัวทีLong Chin T-Ostetomy

การผ่าตัดกระดูกแบบตัวที Wide Chin T-Ostetomy

ผ่าตัดผ่านแผลภายในช่องปาก กรดีเยื�อบุบรเิวณปลายกรามประมาณ 2-3

ซม.จากนั�นทําการตัดกระดูกคางออกในปรมิาณที�ได้วางแผนไว้เบื�องต้น และยึด
กระดูกเข้าด้วยกัน

กระดูกคางถูกตัดเป�นรูปตัวTและประกอบเข้าด้วยกันเพื�อลดความยาวและ
ความกว้างของคาง



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมคาง

2 ชม.

2 สปัดาห์

ไมม่ี

Oppa Me Academyฉีดยานอนหลับ/ดมยาสลบ

2 สปัดาห์

ในปาก



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมโครงหน้า

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
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
ศัลยกรรมโครงหน้า

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

ศัลยกรรมโครงหน้า

ล้างปาก เพื�อป�องกันอาการอักเสบใหก้ลั�วปากด้วยนํ�ายาล้างปากทุกๆ 2 ชม. เป�นเวลา 2
สัปดาห ์สามารถแปรงฟ�นได้เมื�อตัดไหมเรยีบรอ้ยแล้ว
ล้างหน้า หลังทําศัลยกรรมล้างหน้าด้วยนํ�าเปล่าเป�นเวลา 3 วัน เพื�อจะได้ไม่ต้องกดถูหน้า
แรงๆ 

การนอนยกศีรษะเป�นเวลา 3-4 วันหลังการศัลยกรรม ช่วยบรรเทาอาการบวมได้
หลังการผ่าตัดโปรดทานอาหารเหลวเป�นเวลา 3-4 วัน (ซุป นํ�าผลไม้ พุดดิ�ง ฯลฯ) จากนั�น
ทานอาหารอ่อนและพยายามเลี�ยงอาหารรสเค็มจัด
หลีกเลี�ยงการใช้เครื�องสาํอางเพราะเนื�อเยื�อผิวหนังมีความอ่อนไหวอย่างมาก ใหใ้ช้
ผลิตภัณฑ์เครื�องสาํอางเพิ�มความชุ่มชื�น
หลังการผ่าตัด 2 สัปดาหใ์หอ้อกกําลังกายปากเพื�อใหก้ล้ามเนื�อทํางานตามธรรมชาติ
รบัประทานยา (ยาปฏิชีวนะ ยาบรรเทาปวด ยาต้านอักเสบ ยาช่วยย่อย) เป�นประจาํวันละ 3
ครั�งเป�นเวลา 7 วัน
หลังการผ่าตัดควรสวม pressure band ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทําได้แม้ในยามนอนเป�นเวลา
2-3 สัปดาห์
ระยะเวลาพักฟ�� นและอาการบวมของคนไข้แต่ละคนจะแตกต่างกันไป และอาจดูไม่สมมาตร
เนื�องจากการฟ�� นตัวของทั�งสองข้างต่างกัน อาการบวมจะเพิ�มขึ�นในช่วง 2-3 วันหลังการ
ศัลยกรรม ใหใ้ช้แผ่นประคบเย็น 2-3 วัน รว่มกับแผ่นประคบรอ้นและประคบเย็นสลับกัน
หลังผ่าตัดสระผมได้ แต่เข้าซาวน่ารอ้นได้หลังจากนั�น 1 เดือน การเดินออกกําลังกายและ
การยืดหยุ่นเบาๆ จะช่วยเรื�องการฟ�� นฟูได้
ถ้าบรเิวณที�ผ่าตัดมีอาการบวมอย่างรวดเรว็ หรอืเลือดไม่หยุดไหลหรอืมีอาการชํ�าอย่าง
มาก โปรดติดต่อโรงพยาบาลหรอืปรกึษาแพทย์ทันที
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ศัลยกรรมเสรมิหน้าผาก Forehead Augmentation

การศัลยกรรมเสริมหน้าผาก คืออะไร

การแก้ไขหน้าผากที�มีความเรยีบแบน เป�นหลุม หรอืมีลักษณะไม่สมดุล ไม่ว่าจะเป�นหน้าผากรูป
แบบไหน การศัลยกรรมเสรมิซลิิโคนก็สามารถแก้ไขใหดู้มีมิติอย่างเป�นธรรมชาติได้ โดยการ
ผ่าตัดนั�นจะมีการวัดอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป�นส่วนเว้า ส่วนโค้งของกระดูกหน้าผาก เพื�อใหซ้ลิิโคน
ที�ได้มานั�นแนบสนิทกับกระดูกอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั�นจึงไม่มีผลข้างเคียง หรอื ไม่จาํเป�นต้องมี
การผ่าตัดแก้ไขซํ�า

เป�นธรรมชาติ
 

ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย
ของเส้น
ประสาท

 
 

ให้ผลลัพธ์ที�
ถาวร
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การศัลยกรรม
เสรมิหนา้ผาก
เหมาะกับใคร

1.กระดูกหน้าผากเป�น
หลุมเป�นบ่อและไม่เรียบ

2.มีหน้าผากแบน

3.ไม่พึงพอใจกับรูปร่าง
หน้าผากป�จจุบัน

4.มีโหนกคิ�วที�ยื�นออกมา
ซึ�งทําให้หน้าผากดูยุบ
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การเปรยีบเทียบวธิกีารผลิตซลิิโคน
 
 

การผลิตซลิิโคน ต้องพิจารณาและเก็บรายละเอียดของลักษณะ
กระดูกที�ต้องการแก้ไข โดยซลิิโคนที�ผลิตออกมานั�นเมื�อเสรมิให้
กับคนไข้แล้วจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูกกับซลิิโคนเหลืออยู่
เลย หรอื แนบสนิทกับส่วนกระดูกที�ต้องการแก้ไข ซึ�งจะใหผ้ลลัพธ์

ที�น่าพึงพอใจและเป�นธรรมชาติ
 

ซิลิโคนสาํเร็จรูป

กรณีไม่คํานึงถึงผิวของกระดูกมีช่องหว่างในผิวของกระดูก 

เมื�อมีช่องว่างระหว่างกระดูกกับส่วนของซลิิโคนที�เสรมิเข้าไป
นั�น จะทําใหก้ารยึดติดน้อยลง และไม่มีความเป�นธรรมชาติ

 

ซิลิโคนแบบ
CUSTOMIZED
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ขั�นตอนการผลิตซลิิโคนหนา้ผาก

Oppa Me Academy

วัดลักษณะหน้าผากด้วย
เครื�องสแกน3D-

CT/3D printer

คัดลอกข้อมูล ทําการผลิต
โมเดลหน้าผาก

ผลิตโมเดลหน้าผากด้วย
ปูนปาสเตอร์

ผลิตซลิิโคนจากแบบปูน
ปาสเตอร์

ทําการใส่ซลิิโคนใหเ้หมาะ
กับกระดูกโครงหน้า



กรดีแนวตั�งเพื�อหลีกเลี�ยงความเสยีหายของเสน้ประสาท
 
 
 

กรดีเป�ดแผลความยาวประมาณ 3 ถึง 4 ซม.

ไม่ต้องกังวลว่ารอยแผลเป�นจะมองเหน็ได้เนื�องจากรอยแผลส่วนอยู่ในไรผม
ไม่จาํเป�นต้องดึงหน้าผากขึ�นอีกต่อไป เพราะรอยกรดีแบบแนวตั�งและการเย็บแผลไม่มีผลต่อ
แรงดึงรั�ง

 

 Oppa Me Academy



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

1 ชม.

2 สปัดาห์

ไมม่ี

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

2 สปัดาห์

บนหนังศีรษะ



ศัลยกรรมลดขนาดหนา้ผาก Forehead Reduction

การศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก คืออะไร

ทําการลดหน้าผากที�ยาวใหม้ีความยาวตามปกติประมาณ 5.5~6cm

ศัลยกรรมลดหน้าผากแฮรไ์ลน์นั�น ไม่ใช่เป�นการลดแค่เพียงความยาวของหน้าผากเท่านั�น แต่เป�น
วิธีการดีไซน์รูปแบบหน้าผากขึ�นใหม่ ใหเ้หมาะสมกับกระดูกโครงหน้าของแต่ละบุคคล เป�นการ
ผ่าตัดลดหน้าผากที�เหน็ผลไปจนถึงการแก้ไขแฮรไ์ลน์ด้วย

ในกรณีผู้ที�มีลักษณะหน้าผากที�มีความยาวมีเนื�อที�มากกว่า 1/3 ของอัตราใบหน้าส่วนบน จุดโค้ง
ของผมนั�นดูเหมือนมีผมน้อยหรอืดูแหว่งเป�นรูปตัวเอ็ม และยังมีความไม่สมมาตร สามารถแก้ไข
ได้ด้วยการศัลยกรรมลดหน้าผาก

ด้วยการกรีด
เป�นเส้นหยัก
รากผมไม่เสีย
หายและไม่มี
แผลเป�น

 

ด้วยการกรีดที�
ปลอดภัย ไม่
ต้องกังวล

อาการผลร่วง
 
 

ดีไซน์แฮร์ไลน์ที�
เหมาะกับรูป
หน้าในแต่ละ

บุคคล
 

Oppa Me Academy



การศัลยกรรมลด
ขนาดหน้าผาก
เหมาะกับใคร

1.มีขนาดหน้าผากที�กวา้ง
เกินไป

2.ใบหน้าไม่สมส่วน

3.ใบหน้าดูมีอายุ แก่กวา่วยั

4.ต้องการมีใบหน้าที�ดู
น่ารัก 

Oppa Me Academy



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

ด้วยการกรีดเป�นเส้นหยัก รากผมไม่เสียหายและไม่มีแผลเป�น!

ทําการหลีกเลี�ยงรากผมบนหนังศีรษะ กรดีด้วยลายเส้นแบบหยัก
ทําใหม้องเหน็รอยแผลเป�นได้ยาก



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก

1 ชม.- 1:30 ชม.

2 สปัดาห์

ไมม่ี

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 สปัดาห์

บนหนังศีรษะ

คําเตือน :  สามารถทําการดัดผมหรือย้อมสีผมได้ หลังผ่าตัด 1 เดือนเป�นต้นไป



ศัลยกรรมเสรมิรอ่งแก้ม Paranasal Augmentation

การศัลยกรรมเสริมร่องแก้มคืออะไร

เป�นวิธีการผ่าตัดเพื�อแก้ไขภาวะการยุบของโครงกระดูกรอ่งแก้ม(Smile line)  เป�นที�รูจ้ักกัน
อย่างกว้างขวางว่าเป�นผ่าตัดเสรมิรอ่งแก้ม ซึ�งทําใหใ้บหน้าดูอ่อนเยาว์ โดยเติมรอยยิ�มที�จมลึกลง
ไป

ไม่มีรอยแผล
ภายนอก

ใบหน้าดูอ่อน
เยาว์ขึ�น

 
 

ปลอดภัยสูง
 

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
เสรมิรอ่งแก้ม
เหมาะกับใคร

1.มีร่องแก้มยุบตัวอยู่
ด้านข้างรูจมูก

2.มีปากค่อนข้างยื�นออก
มาเนื�องจากกระดูกส่วนนี�
ยุบ/หบุเข้าไป

3.ใบหน้าดูมีอายุ แก่กวา่วยั

4.มีรอยเหี�ยวย่นรอบ 

Oppa Me Academy



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

สามารถแก้ไขได้ 3 วธิี ดังนี�

เสรมิซลิิโคน การเสรมิรอ่งแก้มเป�นวิธีพื�นฐานที�ช่วยเพิ�มระดับรอ่งแก้ม มี
การทําแผลที�บรเิวณช่องปาก และเสรมิวัสดุที�ใช้บ่อยอย่างเช่น 

ซลิิโคน, กอรเ์ท็กซ ์และ อัลโลเดิรม์ (Alloderm) เป�นต้น
การเสรมิซลิิโคนที�ขนาดเหมาะสมใหผ้ลลัพธ์ธรรมชาติ และสามารถเอาออก

ได้ง่ายในกรณีที�มีการผ่าตัดแก้ไข

เสริมซลิิโคน



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนร่องแก้ม

30 นาที

1 สปัดาห์

ไมม่ี

Oppa Me Academy

ฉีดยานอนหลับ/ดมยาสลบ

1 สปัดาห์

ในชอ่งปาก



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

สามารถแก้ไขได้ 3 วธิี ดังนี�

เแนะนาํใหฉี้ดฟ�ลเลอรใ์นกรณีที�กระดูกหรอืผิวมีอาการยุบเล็กน้อย
ไม่ต้องพักฟ�� นนานเนื�องจากไม่มีอาการบวมชํ�าและแผลเป�นอย่างรุนแรงและอนุญาต

ใหก้ลับไปทํากิจกรรมประจาํวันได้ทันที

ฉีดFiller



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

สามารถแก้ไขได้ 3 วธิี ดังนี�

เป�นวิธีการที�ไขมันถูกดึงออกมาจากส่วนอื�น ๆ ของรา่งกาย เช่น ต้นขาหน้าท้องและ
ทําการปลูกถ่ายบนบรเิวณใบหน้าที�ยุบตัว เป�นไขมันของตนเองทําใหโ้อกาสติดเชื�อตํ�า

เมื�อไขมันถูกปลูกถ่ายติดแล้วผลลัพธ์จะเป�นแบบกึ�งถาวร 

สามารถทําขั�นตอนอื�นได้ถ้าคิดว่าคุณต้องการปรมิาตรเพิ�ม 

การฟ�� นตัวรวดเรว็และไม่มีแผลเป�น

ฉีดไขมัน



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมฉีดไขมันร่องแก้ม

1 ชม.

1 สปัดาห์

ไมม่ี

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 สปัดาห์

มเีฉพาะบรเิวณ
ที�นาํไขมนัออก



ศัลยกรรมขากรรไกร Two Jaw Surgery 
(Total Maxillofacial)

การศัลยกรรมขากรรไกรคืออะไร

ในคําศัพท์ทางวิชาการเรยีกว่า “ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร” หรอื “ผ่าตัดแก้ไขกราม” เป�นการผ่าตัด
ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จึงเรยีกว่าการผ่าตัดขากรรไกรนั�นเอง คางยาวงอ ความไม่
สมมาตรของกระดูกใบหน้า เมื�อมีตําแหน่งหรอืสมรรถภาพของการใช้งานไม่ปกติ การทําการตัด
กระดูกขากรรไกรบนและล่างทําการผ่าตัดใหอ้ยู่ในตําแหน่งที�เป�นปกติ ไม่เพียงแต่ทําใหก้ารเคี�ยวมี
ประสิทธิภาพที�ดีขึ�น แต่เป�นการผ่าตัดที�ช่วยแก้ไขรูปรา่งหน้าตาได้อย่างเป�นเลิศอีกด้วย.

ไม่มีรอยแผล
ภายนอก

ใบหน้าดูอ่อน
เยาว์ขึ�น

 
 

ปลอดภัยสูง
 

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
ขากรรไกร
เหมาะกับใคร

1.คางหน้ายื�นออกมา
ยาว/คางสั�น / คางถด

2.ใบหน้าแบน ยุบหรือบุบ
เข้าไป

3.มีป�ญหาในการพูด
เนื�องจากหน้าเบี�ยว

4.การบดเคี�ยวอาหารผิด
ปกติ

Oppa Me Academy



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

IVRO (Intraoral VerticalRamus Osteotomy)

IVRO เป�นวิธีการผ่าตัดขากรรไกร ซึ�งจะทําการตัดส่วนด้านหลังของกระดูกขา
กรรไกรล่างเป�นการหลีกเลี�ยงการใช้เพลทหรอือุปกรณ์ยึด เพื�อใหก้รามทํางาน

ตามธรรมชาติหลังจากขั�นตอนการผ่าตัด
นอกจากนี�โดยหลังจากที�ตัดส่วนหนึ�งของกรามออก กรามจะหดเข้าไปตามที�ได้ตัด

ออกมา 
IVRO ถือเป�นการผ่าตัดที�ใช้การสมานแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้หมุด

 



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

SSRO (Sagittal Split Ramus Osteotomy)

SSRO เป�นวิธีที�ผ่าตัดขากรรไกรล่างใกล้กับฟ�นกราม กระดูกจะถูกแยกออกเป�นสอง 

ส่วนใช้วิธีการตัดเป�นแนวทแยงมุมกว้าง    โดยจะทําการตัดกรามออกใหต้รงกับการ 

เรยีงตัวของฟ�น จากนั�นค่อยปรบัตําแหน่งของคาง ด้วยหมุด 

หากอยากเอาหมุดออก สามารถมาเอาออกได้หลังการผ่าตัด 6 เดือน
 

 



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

Two Jaw Surgery

ศัลยกรรมขากรรไกรบนและล่างเรยีกว่าการผ่าตัดแบบออโธโทเนติก
(orthogenetic Surgery)

ซึ�งช่วยในการปรบัปรุงกรามบนและล่างในเวลาเดียวกัน
หลังจากทําการผ่าด้านในของปากแล้ว กรามบนและล่างจะถูกแยกออก

จากนั�นกระดูกจะถูกย้ายไปยังตําแหน่งที�เหมาะสมที�สุด
และจะทําการยึดด้วยหมุดโลหะ เพื�อป�องกันตําแหน่งนี�จากการขยับ

 

 



ศัลยกรรมแก้ไขปากยื�น 
Anterior Segmental Osteotomy

การศัลยกรรมแก้ไขปากยื�นคืออะไร

เป�นการผ่าตัดในกรณีที�มีอาการที�ยื�นออกมาของเหงือกไม่ใช่ฟ�น ทําการถอนฟ�นที�อยู่หลังฟ�นเขี�ยว
ออกอย่างละ 1 ซี� หลังจากนั�นทําตัดกระดูกที�มีช่องว่างของเหงือกหลังถอนฟ�นออกไป และทําการ
เลื�อนฟ�นกับกระดูกมาด้านหลัง จึงมีประสิทธิภาพต่ออาการปากยื�นที�มีเหงือกยื�นออกมามากอย่าง
เหน็ได้ชัด.

ใบหน้าสมดุลได้
สัดส่วน

แก้ไขป�ญหาการ
บดเคี�ยว

 
 

รูปลักษณ์
สวยงามยิ�งขึ�น

 

Oppa Me Academy



การศัลยกรรม
แก้ไขปากยื�น
เหมาะกับใคร

1.ปากโดยรวมดูยื�นออกมา

2.เหงือกยื�นออกมา

3.ใบหน้ายาวโดยเห็น
เหงือกนูนออกมา

4.ขากรรไกรบน-ล่างยื�น
ร่วมกับคางสั�น

Oppa Me Academy



การผา่ตัด

Oppa Me Academy

ASO, Anterior Segmental Osteotomy



การวเิคราะห์

Oppa Me Academy

ASO, Anterior Segmental Osteotomy

ในกรณีที�ปากยื�นออกมาและใบหน้าไม่ยาว

ในกรณีที�ปากยื�นออกมาและคางสั�น

ในกรณีที�ปากยื�นออกมาและใบหน้ายาว

ในกรณีที�ปากและขากรรไกรล่ายื�น

การถอนฟ�นและ ASO ใหผ้ลลัพธ์ที�ยอดเยี�ยม

ปากดูยื�นออกมามากกว่าเพราะคางสั�น ระดับการยื�นของฟ�นบนและล่างแตกต่างกัน ดังนั�นการถอนฟ�นจะทําใหป้ากดูเป�นย่นมากขึ�น
เท่านั�น ดังนั�นจึงแนะนาํใหทํ้าศัลยกรรมขากรรไกร

เมื�อปากยื�นออกมาพรอ้มกับใบหน้าที�ยาว เวลายิ�มจะเหน็เหงือกและไ่สามารถป�ดปากอย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

เมื�อขากรรไกรตั�งแต่ระดับตํ�ากว่าจมูกลงมายื�นทั�งหมด ทําใหใ้บหน้าดูเป�นผู้ชาย แนะนาํใหศั้ลยกรรมขากรรไกรที�ช่วยใหข้ากรรไกร
ทั�งหมดหดกลับเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที�เหมาะสม

 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

4 ชม.

2 สปัดาห์

3 คืน

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 เดือน

ในชอ่งปาก



แผนผา่ตัดศัลยกรรม
ขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

Oppa Me Academy



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

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
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
ศัลยกรรมขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม และชา
กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อมีฮู้ดหรอืเสื�อเชิ�ตติดกระดุม) หน้ากาก
ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
เดินทางไปทําแบบพิมพ์ฟ�น ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์
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การดแูลหลังผา่ตัด

ศัลยกรรมขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

การติดตามผลตรวจดูการฟ�� นตัวหลังศัลยกรรม 1 สัปดาหตั์ดไหมในปาก หลังจากทํา
ศัลยกรรม 14 วัน 

ล้างปากเพื�อป�องกันอาการอักเสบใหก้ลั�วปากด้วยนํ�ายาล้างปากทุกๆ 2 ชม. เป�นเวลา 2
สัปดาห์
ล้างหน้า หลังทําศัลยกรรมล้างหน้าด้วยนํ�าเปล่าเป�นเวลา 3 วัน เพื�อจะได้ไม่ต้องกดถูหน้า
แรงๆ
การนอนยกศีรษะสูงกว่าหวัใจเป�นเวลา 3-4 วันหลังการศัลยกรรม ช่วยบรรเทาอาการบวม
ได้
หลังการผ่าตัด 2 สัปดาหใ์หอ้อกกําลังกายปากเพื�อใหก้ล้ามเนื�อทํางานตามธรรมชาติ
คนไข้ต้องรบัประทานยาตามคําสั�งแพทย์ตามปกติวันละ 3 ครั�งเป�นเวลา 7 วันซึ�งประกอบ
ด้วยยาปฏิชีวินะ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด และยาช่วยย่อย
ใบหน้าคนไข้อาจดูไม่สมมาตรเนื�องจากอาการบวมของใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน และ
ความเรว็ในการฟ�� นตัวของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันไป
คนไข้ต้องใส่เวเฟอรแ์บบใส่ได้ด้วยตัวเองเป�นเวลา 3-4 สัปดาหเ์พื�อตรงึขากรรไกรใหอ้ยู่กับ
ที�
ใช้แผ่นประคบเย็นเพื�อลดอาการบวม และแผ่นประคบรอ้นตั�งแต่วันที� 4 หลังการผ่าตัดจะ
ช่วยบรรเทาอาการบวมเพราะช่วยเรื�องการไหลเวียนของเลือด
ถ้าบรเิวณที�ผ่าตัดมีอาการบวมอย่างรวดเรว็ หรอืเลือดไม่หยุดไหลหรอืมีอาการชํ�าอย่าง
มาก โปรดติดต่อเราหรอืปรกึษาแพทย์
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คําแนะนาํการติดอุปกรณด์ว้ยตัวเอง
ศัลยกรรมขากรรไกร/แก้ไขปากยื�น

คนไข้จะต้องใส่อุปกรณ์เวเฟอรเ์ป�นเวลา 3-4 สัปดาหเ์พื�อใหก้ล้ามเนื�อ
รอบตําแหน่งใหม่ของขากรรไกรปรบัตัวใหเ้ข้ากันกับอุปกรณ์ดังกล่าว
การใส่เวเฟอร ์ถอดออกตอนรบัประทานอาหาร แปรงฟ�น โดยหนัหน้า
เข้ากระจกและใส่แถบยึดโดยใช้หว่งพลาสติก
การถอดเวเฟอรใ์ช้หว่งพลาสติกที�โรงพยาบาลจัดใหเ้พื�อถอดแถบยึด
ออกใช้แปรงสีฟ�นทําความสะอาดอุปกรณ์เบาๆ ด้วยนํ�าเปล่า
การเก็บเวเฟอรต้์องเก็บในกล่องพลาสติกที�โรงพยาบาลจัดใหแ้ละ
ระวังอย่าใหเ้กิดความเสียหาย
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