
การรักษาใบหน้าส่วนกลางและใบหน้าส่วนล่าง 

ด้วย Barbed bidirectional absorbable suture 

 

บทน ำ 

เป้ำหมำยของกำรท ำหนำ้ใหก้ลบัมำเป็นหนุ่มสำวอีกคร้ังดว้ย Barbed absorbable suspension sutures  

คือยดึตรึงเน้ือเยื่อส่วนบนได ้วธีิกำรน้ีสำมำรถใชไ้ดทุ้กส่วนบนใบหนำ้ คือ ส่วนบน ส่วนกลำง และ 

ส่วนล่ำง 

 กำรร้อยไหมในส่วนบน 1/3 ของใบหนำ้จะช่วยตรึงร้ังเน่ือเยือ่ superciliary และยกในส่วน

โครงสร้ำง superciliary ทั้งหมด คลำ้ยกบักำรรักษำดว้ย Botulinum toxin ซ่ึงผลกำรรักษำเป็นท่ีน่ำพอใจทั้ง

ผูป่้วยและแพทย ์ซ่ึงถือเป็นวธีิมำตรฐำนของควำมอ่อนเยำวใ์นใบหนำ้บริเวณน้ี ซ่ึงมีผลกบัใบหนำ้ส่วนบน 

1/3 ทั้งหมด ไดแ้ก่ หนำ้ผำก, โหนกคิ้ว, คิ้ว และ บริเวณขมบัหรือรอบตำดำ้นขำ้งนอก 

 ในใบหนำ้ส่วนกลำงจะพบวำ่ มีกำรใชว้ธีิฉีด filler หลำยๆวธีิ เพื่อช่วยแกไ้ขภำวะปริมำตรหรือควำม

สมดุลหนำ้ใหดี้ข้ึน ในหลำยๆรำยซ่ึงเน้ือเยื่อใบหนำ้ส่วนกลำงหยอ่นคลอ้ยมำก เรำสำมำรถร้อยไหมดว้ย 

barbed sutures ได ้เพื่อกำรยึดตรึงท่ีแขง็แรงข้ึนดึงเน่ือเยือ่ท่ีหยอ่นคลอ้ยลงมำใหดึ้งกลบัไปท่ีต ำแหน่งเดิม 

อยำ่งไรก็ตำมสำมำรถใช ้filler ฉีดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมำตรและยกใบหนำ้ข้ึนร่วมดว้ยได ้

 กำรเลือกระหวำ่ง filler และร้อยไหม ตอ้งค ำนึงพิจำรณำตำม บริเวณโครงสร้ำงกำยวภิำคใบหนำ้ ท่ี

เส่ือมสภำพลงในผูป่้วยแต่ละรำย และตอ้งค ำนึงถึงประสิทธิภำพของแต่ละวธีิดว้ย 

 ในใบหนำ้ส่วนล่ำง กำรร้อยไหมมีควำมส ำคญัมำกกวำ่ Filler ในควำมเป็นจริง ในบริเวณน้ีควำม

หยอ่นคลอ้ยของเน้ือเยือ่ เกิดจำกควำมผดิปกติมำกกวำ่จะเกิดจำกควำมฝ่อเส่ือมสภำพ 

 ประสิทธิภำพจำกกำรร้อยไหมจะไดผ้ลมำกกวำ่ filler เติมเตม็ และชดัเจนวำ่บริเวณน้ีกำรใชค้วบคู่

ระหวำ่งร้อยไหมและfiller ไดผ้ลบำ้ง โดยเฉพำะบริเวณท่ีเกิดจำกควำมฝ่อลดลงของชั้นส่วนไขมนั 

 

 



กำยวภิำคของควำมเส่ือมของใบหนำ้ส่วนกลำงและล่ำง และควำมสัมพนัธ์กบักำรร้อยไหม 

Barbedsuspension sutures 

 ส่วน Maxillary ซ่ึงคือบริเวณท่ีอยูใ่ตก้รอบตำ มีรูปร่ำงเป็นสำมเหล่ียมยอดช้ีลง มีขอบเขตดงัน้ีคือ 

ดำ้นบนเป็นส่วนของ Inferior orbital, ดำ้นในเป็นส่วนของขอบนอกของสันจมูกและร่องขำ้งจมูก, ดำ้นนอก

เป็นส่วนของเส้นท่ีลำกจำกขอบนอกของตำลงมำจนบรรจบกบัร่องขำ้งจมูก  ควำมเส่ือมสภำพของบริเวณน้ี

เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบไขมนั ซ่ึงจะแยกออกเป็น ไขมนัส่วนบน และ ไขมนัส่วนลึก 

(ภำพ.1) (1,2)  

 

ภาพ.1 ส่วนประกอบไขมนัของบริเวณ Maxillary 

 

ไขมนัส่วนบนประกอบดว้ย (ภำพ. 1A) 

  

 ภาพ. 1A  

 

A - ไขมนัส่วนใตข้อบตำ (Infraorbital fat  compartment) 

B - ไขมนัส่วนดำ้นในขอบแกม้ (Medial cheek fat compartment) 

C - ไขมนัส่วนร่องแกม้ (Nasolabial cheek fat compartment) 

 



     

ไขมนัส่วนลึก (Deep fat compartment) (ภำพ. 1B) 

ภาพ. 1B   

 

ภาพ. 1C   Malar fat pad   

 

เพื่อควำมง่ำย เรำสำมำรถให้ค  ำจ  ำกดัควำมของไขมนัส่วนบนวำ่เป็น “Malar fat pad” (ภำพ. 1C) ซ่ึง

มีรูปร่ำงสำมเหล่ียม ฐำนจะวำงตวัขนำนกบัร่องจมูกร่องแกม้ และปลำยยอดอยูส่่วนตน้ของแกม้ (ภำพ. 2) 

A - ไขมนั SOOF (Suborbicularis Oculi Fat) 

B - ไขมนัดำ้นในส่วนลึกของแกม้ (Deep medial cheek fat        

      compartment) 

 



 

ภาพ. 2 ไขมนัส่วนบน ก่อร่างเป็น The Malar fat pad รูปร่างสามเหล่ียม ฐานขนานไปกับร่องแก้มร่องจมกู 

และชี้ไปส่วนต้นของแก้ม จากกายวิภาค ต้องเลาะผิวหนังและดึงออกเพ่ือให้เห็น Malar fat pad 

 

 ในกำรเส่ือมสภำพ ส่วนของ deep fat กระบวนกำรเส่ือมหลกัคือ กำรฝ่อ เพรำะมีกำรเช่ือมต่อกนักบั

ชั้นเยือ่หุม้กระดูก และ ตั้งอยูห่ลงัต่อ SMAS (superficial muscle aponeurotic system) ขณะท่ี Malar fat pad 

อยูร่ะหวำ่งผวิหนงักบั SMAS และไม่มีส่วนไหนยดึติด ดงันั้นมีแนวโนม้ท่ีเกิดจำกแรงโนม้ถ่วงจะดึงหรือ

เคล่ือนไปในทำงส่วนปลำย 

 SMAS เป็นโครงสร้ำงท่ีเกิดจำก โครงข่ำย fibrotic septa ซ่ึงเช่ือมต่อกบักลำ้มเน้ือของใบหนำ้และ

ชั้นผวิหนงั โครงข่ำย fibrotic สำมำรถยดึกบัส่วนเยือ่หุม้กระดูกหรือ muscle fascia ข้ึนอยูก่บับริเวณนั้นๆ

ของใบหนำ้ ท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยกลำ้มเน้ือส่วน ligament และ muscle skin ligament จะรวมกนั ส่วน superficial 

fat และ malar fat pad ในบริเวณ maxillary  

กำรหยอ่นคลอ้ยของ mucocutaneous septa ของ SMAS หมำยควำมวำ่ ปริมำตรควำมจุของเน้ือเยื่อ

ไขมนัลดลง ท ำใหมี้กำรเล่ือนและยืน่ของไขมนัมำกข้ึน โดยเฉพำะส่วนของ distal ของ Malar fat pad   

(ภำพ.3) 

 Barbed suspension sutures จะฝังอยูใ่ตช้ั้น dermis และ SMAS เหนือชั้นกลำ้มเน้ือ จะช่วยยกชั้น

เน้ือเยือ่ โดยเก่ียว SMAS และดึงยกข้ึน 



 

ภาพ. 3 

ขอ้บ่งช้ีทัว่ไปส ำหรับเยบ็ในหนำ้ส่วนกลำง คือ กำรหยอ่นและหนำตวัของ malar fat pad ซ่ึงท ำให้

เห็นร่องแกม้ขำ้งจมูกมำกข้ึน ในทำงกลบักนัถำ้ควำมเส่ือมเป็นจำกกำรฝ่อของส่วนไขมนัชั้นลึก กำรแกไ้ข

ดว้ยร้อยไหมอำจไม่ชดัเจน ทั้งในแง่กำรยกหนำ้เพรำะจะดึงชั้นไขมนัมำไดป้ริมำตรนอ้ย 

 ส่วนของแกม้ มีขอบเขตคือ ดำ้นบนเป็นขอบเขตส่วนล่ำงจำกโหนกแกม้ ดำ้นหลงัเป็นส่วนของรอบ

หู ดำ้นในเป็นส่วนของเส้นท่ีต่อมำจำกดำ้นนอกขอบตำจนถึงขอบร่องจมูก และดำ้นล่ำงเป็นส่วนของขอบ

บนของ Mandible  

 มีทั้งส่วนของไขมนัชั้นบน(ภำพ. 4) และชั้นลึก 

 ไขมนัชั้นบน superficial fat compartments  

ภาพ. 4   

A-ไขมนัแกม้ส่วนกลำง (middle cheek fat compartment) 

B-ไขมนัแกม้ส่วนดำ้นขำ้ง (lateral cheek fat compartment) 

 



 ไขมนัแกม้ส่วนลึก deep fat compartments 

        A-ไขมนักระพุง้แกม้ Buccal fat compartment 

 

 ไขมนัแกม้ส่วนดำ้นขำ้ง (The lateral cheek fat compartment) เป็นไขมนัส่วนใหญ่ของไขมนัชั้นบน

ท่ีอยูด่ำ้นนอก จะเช่ือมกบัไขมนัใตผ้วิหนงั Temporal ไปถึง Cervical (ภำพ. 4) 

 ไขมนัแกม้ส่วนกลำง (The middle cheek fat compartment) อยูด่ำ้นหนำ้และผวิกวำ่ส่วนต่อมพำโร

ติด ระหวำ่งไขมนัแกม้ส่วนในและนอก (ภำพ. 4) 

 ทั้งสองส่วนอยูใ่นบริเวณ SMAS และใตต่้อผวิหนงั 

 ควำมเส่ือมของไขมนัเหล่ำน้ี สำมำรถเห็นไดห้ลำยทำง บำงรำยตอ้งเผชิญกบักำรฝ่อลง เป็นสำเหตุ

ใหเ้ห็นแกม้ท่ีตอบเวำ้ลง ในรำยอ่ืนๆพบกบักำรหยอ่นคลอ้ยและหนำตวัข้ึนของเน้ือเยื่อบริเวณนั้น 

 ไขมนักระพุง้แกม้อยูด่ำ้นขำ้งต่อกลำ้มเน้ือ Zygomatic major และยืน่ต่อไปเป็นบริเวณใหญ่ จำก

ดำ้นบนของ Mandible ไปถึงส่วน Temporal สำมำรถแยกยอ่ยไดเ้ป็น 3 Lobes คือ ดำ้นบน กลำง และล่ำง ซ่ึง

มีแคปซูลห่อหุม้และแยกจำกกนั 

 ไขมนักระพุง้แกม้อยูห่ลงัต่อกลำ้มเน้ือเค้ียว Masseter และ Zygomatic major ควำมเส่ือมสภำพส่วน

ใหญ่มกัจะเล่ือนไปดำ้นล่ำง ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในส่วนของตรงกลำงและล่ำงของแกม้ 

 กำรร้อยไหมมีเฉพำะส่วนของแกม้ดำ้นบน วำงไหมไวใ้ตผ้วิหนงัเพื่อใหต้รึงส่วนของไขมนัไปยงั 

SMAS จะมีผลใหเ้กิดกำรยกหนำ้ส่วนเน้ือเยื่อชั้นผวิของแกม้ 

 ส่วน mandibular อยูใ่ตแ้กม้ และ ยำวไปจนถึงขอบล่ำงของ mandibular  ดำ้นหนำ้มีส่วนของคำง 

และดำ้นหลงัของมุม  Mandible 

 ขอ้บ่งช้ีหลกัของควำมเส่ือมบริเวณน้ีประกอบดว้ย ร้ิวรอยบริเวณขำกรรไกรล่ำง หรือ รอยของ 

labiomental  

 บริเวณท่ีอธิบำยดำ้นบนในรำยน้ี  ไขมนัเป็นส่วนหลกัในกำรเกิดสัญญำณของควำมเส่ือม ส่วน

ไขมนัดำ้นในและดำ้นนอกของขำกรรไกรก็ช่วยในกำรพบสัญญำณควำมเส่ือมเช่นกนั 



 ไขมนัในส่วนขำกรรไกรดำ้นใน เป็นส่วนท่ีต่อลงมำจำกไขมนัส่วนร่องแกม้ขำ้งจมูก ขณะท่ี

ขำกรรไกรดำ้นนอกตั้งอยูใ่นส่วนล่ำงและขำ้งต่อไขมนัขำกรรไกรดำ้นใน (ภำพ. 5) 

 ส่วนประกอบเหล่ำน้ี สำมำรถท่ีจะฝ่อลงหรือหยอ่นคลอ้ยหนำตวัมำกข้ึนได ้ในผูป่้วยรำยแรกมีควำม

ซบัซอ้นทำงผวิหนงัจำกโพรงและเส้นร้ิวรอย lamiomental crease (marionette crease) และกำรเปล่ียนแปลง

ของโครงสร้ำง mandibular จำกควำมซบัซอ้นทำงผวิหนงั คลำ้ยๆกนัในผูป่้วยท่ีผวิหนงัหยอ่นคลอ้ยหนำตวั 

ท ำใหเ้ห็นร้ิวรอย labiomental crease ชดัเจนข้ึน เกิดจำกไขมนัส่วนขำกรรไกรล่ำงเล่ือนตวัลงมำดำ้นล่ำง 

 กำรแกไ้ขดว้ยกำรร้อยไหม เป้ำหมำยเพื่อใหส่้วนตน้ท่ีหยอ่นคลอ้ยบริเวณขำกรรไกรล่ำงเล่ือนกลบั

เขำ้ท่ี และ ดึงข้ึนและกลบัไปดำ้นหลงัในส่วนของ mandibular  

  

 

กำรร้อยไหม Double needle absorbable barbed suspension sutures  

 เหตุผลท่ีท ำใหเ้ลือกชนิดกำรรักษำน้ี คือ ตวัอยำ่งมำกมำยท่ีจะแสดงใหเ้ห็นดำ้นล่ำง 

 อยำ่งแรกไหมละลำยเป็นองคป์ระกอบส ำคญั ในอดีตใชไ้หมไม่ละลำย ซ่ึงเป็นสำเหตุใหช้วนสงสัย 

ควำมจริงท ำให้แน่ใจวำ่ประสิทธิภำพท่ีท ำใหค้งสภำพอยูอ่ำจเกิดจำกกำรหลงเหลือไหมอยู ่หลงัจำกช่วงท่ี

เน้ือเยือ่ตรึงอยูแ่ลว้จำกกำรเกิดรอยผงัผดืซ่ึงตอบสนองต่อไหมท่ีร้อยไว ้กำรยดึตรึงหยดุลงเม่ือมีกำรหยอ่น

คลอ้ยซ ้ ำหลงัช่วงเวลำผำ่นไป มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 12 เดือน ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งร้อยไหมซ ้ ำใหม่ เหมือนจะ

เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะฝังไหมไม่ละลำยและคงอยู ่กำรรักษำซ ้ ำดว้ยไหมไม่ละลำย สนบัสนุนกำรสะสมของ

ส่วนไหมละจะเป็นสำเหตให้เกิดภำวะแทรกซอ้นได ้

ภาพ. 5 superficial fat compartment of the jowls 

a. Medial jowl fat compartment 

b. Lateral jowl fat compartment 



 กำรเยบ็ เรำใช ้polymer ของกรดแลคติค และ แคโปรแลคโตน พี (LA-CA) ชนิดไหมละลำยในเวลำ 

12 เดือน หรือหลงัจำกช่วงเวลำซ่ึงเป็นจริงส ำหรับกำรยนิยอมใหท้ ำไดอ้ยำ่งปลอดภยั Polymer ท ำ Happylift 

barbed sutures เพื่อท ำใหเ้กิดปฎิกิริยำแลว้เกิดผงัผดืต่อไป และรับรองวำ่สำมำรถยดึตรึงใบหนำ้ไดย้ำวนำน 

 ระบบซ่ึงรับรองวำ่ยดึตรึงเน้ือเยือ่เกิดจำกไหมเส้นเล็ก รู้จกักนัวำ่คือ เดือย  ซ่ึงแทงออกมำนอกไหมมี

เส้นผำ่นศูนยก์ลำง 2/0 (ภำพ. 6) มี 10 เดือย ส ำหรับทุกๆ 1.6 ซม. และ กำรกระจำยตวัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ลกัษณะเหล่ำน้ีทัว่ๆไปเพื่อช่วยใหย้ดึติดกบัเน้ือเยื่อ epidermal ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 The cogs ค่อยๆเปล่ียนกลำยมำเป็น 2 ทิศทำงท่ีอยูต่รงขำ้มกนั (ภำพ. 7) 

 

 

ภาพ. 6  ระบบยึดตรึงเป็นเดือยซ่ึงแทงย่ืนออกมาจากไหม (UPS 2/0) มี 10 เดือยทุกๆ 1.6 ซม. มีการกระจาย

สม า่เสมอและมมุท่ีจ าเพาะ รับรองประสิทธิภาพว่าสามารถยึดติดช้ันใต้ผิวหนังได้อย่างดี 

 

 

 

ภาพ. 7 The cogs เดือย เรียงตัวใน 2 ทิศทาง 

 

 

 



 ไม่มีแง่งท่ีต ำแหน่งตรงกลำงไหมเป็นระยะ 1 ซม. และดำ้นขำ้งทั้งสองดำ้นเป็นแง่งยืน่มำและส่วน

ของเส้นไหมเป็นวสัดุเรียบ ควำมยำวตลอดไหมยำว 12 ซม(ขำ้งละ 6 ซม.) หรือ 23 ซม.(ขำ้งละ 11.5 ซม.) 

 ลกัษณะพื้นฐำนคือเป็นกำรเรียงตวั 2 ทิศทำงซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกำรยกกระชบัหนำ้ ในควำมเป็นจริง 

แง่งส่วนปลำยเป็นตวัดึงในส่วนของผวิหนงัและเน้ือเยื่อใตผ้วิหนงัขณะท่ีส่วนตน้เป็นเหมือนขอเก่ียว วธีิกำร

น้ีท ำใหเ้กิดกำรยกใบหนำ้ข้ึน 

 ปลำยแต่ละดำ้นเป็นเขม็ตรง ซ่ึงสำมำรถร้อยไดท้ั้งสองดำ้น ง่ำยต่อกำรร้อยไหมและง่ำยต่อกำรคิด

วธีิกำรวำงมุมองศำระหวำ่งส่วนตน้และส่วนปลำยเพื่อใหก้ำรยกและรองรับเน้ือเยือ่ต่ำงๆเหมำะสม 

 ส่วนประกอบทำงเคมีและโครงสร้ำงของลกัษณะของไหมท่ีมีแง่ง นอกจำกจะรองรับแรงของ

เน้ือเยือ่แลว้ ยงักระตุน้ปฏิกิริยำทำงชีวภำพต่อเน้ือเยือ่รอบๆดว้ย คือกำรเกิดปฎิกิริยำกำรอกัเสบเล็กนอ้ยซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มกำรสร้ำงคอลลำเจน อีลำสตินและเส้นเลือดใหม่ (ภำพ. 8) เป็นผลตลอดแนวไหมท่ีร้อย 

 กำรกระตุน้ปฎิกิริยำทำงชีวภำพของชั้นใตผ้วิหนงัน้ีไม่ใช่ส่วนขั้นตอนท่ีสอง แต่เป็นแกนหลกัของ

กำรร้อยไหม ซ่ึงประสิทธิภำพจะสูงท่ีสุดท่ีระยะเวลำ 4-6 เดือนหลงัจำกร้อยไหม หรือ เม่ือกำรกระตุน้เกิดผล

อยำ่งสมบูรณ์ 

 

 

ภาพ. 8  ภาพเนือ้เย่ือหลังร้อยไหมท่ีเวลา 4/5 เดือนในเนือ้เย่ือมนุษย์ รอบๆรอยไหมจะเห็น 

ชนิดผงัผืดจากปฎิกิริยาการอักเสบ (image supplied by Promoitalia) 

  

 



วธีิกำรร้อยไหมดว้ย Barbed double-needle absorbable sutures 

 ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ กำรค ้ำจุนของ Happylift double needle sutures คือกำรดึงร้ังกนัของไหมท่ีมี

แง่ง 2 ทิศทำง ดึงในส่วนปลำย และ เก่ียวไวใ้นส่วนตน้ จะเร่ิมร้อยจำกส่วนปลำยก่อน และเก่ียวไวก้บั

ส่วนบนแถวๆ pre-auricular  

 กำรวำงแผนของกำรร้อยไหม เพื่อหำจุดก่ึงกลำงทำงเขำ้และจุดทำงออก 2 ทำง หน่ึงคือส่วนตน้ อีก

ส่วนคือส่วนปลำย  

 วสัดุจ ำเป็นส ำหรับกำรร้อยไหม  

ส ำหรับกำรร้อยไหมตอ้งกำรต ำแหน่งผำ่ตดัขนำดเล็กและปลอดเช้ือ ส่ิงท่ีจ  ำเป็นมีดงัน้ี 

 -ถุงมือปลอดเช้ือ 

 -กำรผำ่ตดัปลอดเช้ือ 

 -ผวิหนงับริเวณผำ่ตดัปลอดเช้ือ 

 -ผำ้ก็อซปลอดเช้ือ 

 -ยำชำ Lidocaine ผสม adrenaline 1:100000 

 -Forceps ปลอดเช้ือ 

 -เขม็ฉีดยำขนำด 2.5 cc 

 -เขม็ขนำด 30G 

 -เขม็ขนำด 18G 

 กำรวำดภำพก่อนรักษำ 

 ตอ้งก ำหนดจุดท่ีจะร้อยไหมดว้ยดินสอ ต ำแหน่งแรกเรำจะก ำหนดจุดศูนยก์ลำงทำงเขำ้ 1 จุด และ 

จุดทำงออก 2 จุด ดำ้นหน่ึงส่วนตน้ อีกดำ้นส่วนปลำย ห่ำงกนัประมำณ 4-6 ซม.  จุดทำงเขำ้จะสัมพนัธ์กบัจุด

ซ่ึงไหมถูกสอดใส่ เขม็แต่ละอนัจะออกมำทำงจุดตน้ 1 อนั และ จุดปลำยอีก 1 อนัซ่ึงดำ้นท่ีออกส่วนตน้จะอยู่

บริเวณหนำ้หู pre-auricular  แนะน ำใหว้ำดเส้นตรงจำกจุดทำงเขำ้ไปจุดปลำยและจุดตน้ดว้ย ซ่ึงจะไดเ้ป็น

แนวในกำรสอดเขม็ (ภำพ. 9) ส่วนของไหมถูกร้อยในส่วนระหวำ่งจุดเขำ้และทำงออกส่วนปลำย เรียกวำ่ 



กำรเยบ็ส่วนปลำยหรือกำรเยบ็แบบดึง ขณะท่ีส่วนท่ีสอดระหวำ่งทำงเขำ้และออกทำงส่วนตน้เรียกวำ่ กำร

เยบ็ส่วนตน้หรือกำรเยบ็ส่วนยดึ 

 

 

ภาพ. 9 ก าหนดจุดก่อนรักษาบริเวณ Maxillary จุดทางเข้าอยู่ตรงกลาง เช่ือมกับจุดทางการส่วนต้นและส่วน

ปลาย ระยะห่างระหว่าง 3 จุด สามารถยืดหยุ่นได้ ระหว่าง 4-6 ซม. ขึน้กับความจ าเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย 

 

 กำรเตรียมพื้นท่ีผำ่ตดั 

 ถำดอุปกรณ์ถูกจดัเตรียมโดยมี วสัดุปลอดเช้ือห่อหุม้ ซ่ึงมีวสัดุท่ีส ำคญัๆส ำหรับกำรร้อยไหม ทุก

อยำ่งปลอดเช้ือหมดใส่ไวด้ำ้นใน  

 หลงัจำกท ำควำมสะอำดเคร่ืองส ำอำงคบ์นใบหนำ้แลว้ เรำก ำจดัเช้ือโดยผำ้กอซทีละคร่ึงหนำ้ 

 วธีิกำรร้อยไหมทัว่ไป 

 ฉีดยำชำ 0.3/0.5 ซีซี ในจุดทำงเขำ้และทำงออก ท่ีจุดทำงเขำ้เรำท ำใหเ้กิดหลุมโดยใชเ้ขม็ขนำด 18G 

แทงตรงเขำ้ไปในชั้นหนำของผวิหนงัทั้งชั้น ผำ่นจำกรูน้ีเรำใชป้ลำยเขม็ดำ้นหน่ึงสอดลงไปแนวตรง  

(ภำพ. 10)  



ปลำยเขม็ตอ้งผำ่นชั้นหนำของผวิหนงัชั้นหนงัแท ้เม่ือเขม็ไปถึงชั้นหนงัแทแ้ละเขำ้ชั้นใตผ้วิหนงั 

ตอ้งแทงแบบขนำนกบัผวิหนงัในชั้นใตผ้วิหนงัเหนือต่อ SMAS เขม็ถูกสอดตำมเส้นตรงจนปลำยถึงจุด

ทำงออกส่วนปลำยซ่ึงเรำท ำทำงออกไวแ้ลว้ (ภำพ. 11) 

กำรเอำเขม็ออกจำกส่วนปลำย ถูกสอดเขำ้ไปจนกระทัง่ส่วนกลำงไม่มีแง่งไหมยืน่แลว้ตรงทำงเขำ้ 

(ภำพ. 12) 

 

ภาพ . 10 เขม็แทงเข้ารูทางเข้าแบบตั้งฉากกับผิวหนัง ส าคัญมาก 

ส าหรับการแทงเข้าไปในรูบนผิวหนังท่ีเราเตรียมมาก่อนหน้านี ้

 

 

ภาพ. 11 เขม็ในช้ันใต้ผิวหนัง เหนือ SMAS และทางออกท่ีจุดออก 

 



 

ภาพ . 12 เขม็ออกจากรูส่วนปลายและการเยบ็ถกูน าเข้าไปจนถึงตรงกลางซ่ึงไม่มีแง่งไหมในส่วนทางเข้า 

 

 ท่ีจุดน้ีเขม็อีกดำ้นท่ีเหลือถูกสอดเขำ้ในรูเดิมโดยผำ่นเส้นทำงเดียวกบัท่ีน ำเขม็เบอร์ 18G แทงผำ่น

ท ำทำงไปก่อน วธีิกำรเร่ิมตน้คือเหมือนขอ้ควำมขำ้งตน้ท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ ใหค้วำมสนใจกบักำรใส่เขม็โดยตั้ง

ฉำกกบัผวิหนงัในชั้นหนงัแท ้แทงเขม็แนวตรงเส้นจนถึงรูทำงออกส่วนตน้ และน ำเขม็ออกทำงรูน้ี(ภำพ. 13) 

 กำรเยบ็ส่วนตน้ถูกสอดเขำ้ไปจนก่ึงกลำงท่ีไม่มีแง่งบนไหม ผำ่นรูทำงเขำ้เดิม ขั้นต่อไปคือดึงให้

เช่ือมต่อกบัเน้ือเยื่อชั้นใตผ้ิวหนงั ท ำใหเ้น้ือเยื่อจำกส่วนท่ีเยน็ส่วนปลำยถูกตรึง (ภำพ. 14) 

 

   

 

 

ภาพ . 13 เขม็ด้านตรงข้ามถกูสอดผ่านรู

ตรงกลางและน าเข้าไปตามเส้นตรง

จนถึงทางออกส่วนต้น 

 

ภาพ . 14 การเยบ็ส่วนต้น ถกูดึงเพ่ือเก่ียวกับเนือ้เย่ือ 

วิธีนีท้ าให้รอยเยบ็ส่วนปลายถกูตรึง เนือ้เย่ือถกูดึง

ยกขึน้ด้านบน เป็นการยกกระชับหน้า 

 



 ปม Virtual 

 ไหมประกอบดว้ย Virtual knot (แนะน ำโดย ดร.Accardo) ซ่ึงท ำใหก้ำรยดึตรึงแขง็แรงข้ึนในส่วน

ของรอยเยบ็ส่วนตน้ ท ำไดโ้ดยกำรน ำเขม็จำกจุดออกส่วนตน้และสอดเขำ้รูเดิมดว้ยมุม 20-30 องศำ สอดเขำ้

ไปลึก 2 ซม. และน ำเอำจำกผิวหนงั และจุดน้ีเขม็ออกทั้งหมดและรอยเยบ็ผำ่นเขำ้ไปจนสุดรูส่วนตน้ 

 รูปแบบกำรหกัมุมระหวำ่ง 2 รอยเยบ็และควำมจริงของแง่งถูกน ำไปในทิศทำงตรงขำ้ม (ภำพ. 15) 

ท ำใหเ้นน้รูและตำ้นทำนต่อกำรเล่ือนหลุดของรอยเยบ็ วธีิน้ีท ำใหข้อเก่ียวแขง็แรงข้ึนซ่ึงตำ้นแรงไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

 

 

ภาพ. 15 เง่ือนปม Virtual : การเยบ็ท่ีสอดเข้าไปซ ้าผ่านรูทางออกส่วนต้น ด้วยท าให้เกิดมมุ20-30 องศา ท า

ให้การเก่ียวแขง็แรงขึน้และช่วยเพ่ิมความแขง็แรงของรอยเยบ็ 

 

กำรรักษำของ Mandibular และ แกม้ 

 กำรร้อยไหมในบริเวณ Mandibular เป้ำหมำยเพื่อดึงผวิหนงัและส่วนไขมนัชั้นบนซ่ึงหยอ่นท ำให้

รอยขำกรรไกรล่ำงไม่เรียบ เส้นตรงของกรำมไดม้ำจำกกำรร้อยไหมส่วนปลำยตำมแนวกรำม ขณะท่ีส่วนตน้

ร้อยโดยดำ้นหลงัของแกม้เป็นส่วนใหญ่ตำมแนวซ่ึงต่อมำจำกมุมขำกรรไกรล่ำงไปยงัหนำ้หู (ภำพ. 16a) 

 จุดทำงเขำ้อยูใ่นมุมขำกรรไกรล่ำง ขณะท่ีรูส่วนปลำยอยูด่ำ้นหนำ้สุดปลำยของขำกรรไกรล่ำง เรำ

ควรเนน้ย  ้ำควำมส ำคญัถึงรูส่วนปลำยตอ้งไม่อยูห่นำ้ต่อรอย marionette เพื่อไม่ใหเ้ส่ียงท่ีจะท ำใหเ้กิดรอยลึก

หลงัจำกเกิดกำรดึงหนำ้  

 ถำ้จ ำเป็นตอ้งรักษำต่อเน่ืองไปถึงแกม้ ตอ้งร้อยไหมอีกรอย โดยวำงทำงเขำ้ใตบ้ริเวณแกม้ ส่วน

ทำงออกห่ำงออกไปประมำณ 4-6 ซม.  ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัขำกรรไกรล่ำงส่วนใน ซ่ึงเป็นสำเหตุให้เนน้รอย 

marionette ใหเ้ด่นข้ึน ทำงออกส่วนตน้อยูห่นำ้ต่อหนำ้หูเพื่อเป็นท่ียดึรอยเยบ็ซ่ึงตอ้งขนำนและอยูต่  ่ำกวำ่

ขอบกระดูกแกม้ (ภำพ. 16b)  



 ถำ้เรำปรำรถนำท่ีจะเพิ่มกำรยกแกม้ สำมำรถร้อยไหมเส้นท่ี 3 ได ้จุดเขำ้คือกลำงแกม้ 4-6 ซม. จำก

รอย Marionette และหนำ้หู จุดทำงออกส่วนปลำยและส่วนตน้ตั้งอยูส่่วนตน้ของ Marionette fold และหนำ้หู  

ทำงออกส่วนปลำยและส่วนตน้อยูด่ำ้นตน้ต่อ Marionette fold และหนำ้ต่อ Tragus ในผูป่้วยรำยน้ีมีสองส่วน

ท่ีดึงและรองรับรอยเยบ็ในแนวเส้นตรงหรือจำกแต่ละมุมซ่ึงต ่ำกวำ่ 180 องศำ (ภำพ. 16c) 

 กำรเปล่ียนแปลงรอยเยบ็ตรงกลำง เม่ือเป็นรำยท่ีมีกำรหยอ่นคลอ้ยของแกม้และเน้ือเยื่อบริเวณ 

Maxillary  เรำสำมำรถร้อยไหม 2 เส้นขนำนไปกบัเส้นเดิมในต ำแหน่งตรงกลำงของแกม้ 

 

 

ภาพ. 16a - การร้อยไหมเพ่ือแก้ไขผิวหนังและไขมนัท่ีหย่อนคล้อยแนวขากรรไกรล่าง 

ภาพ. 16b ไหมเส้นท่ีสองยกในส่วนเนือ้เย่ือส่วนบนแก้ม 

ภาพ. 16c ไหมเส้นท่ีสามเพ่ิมการรองรับในส่วนของแก้มส่วนกลาง 

 

กำรรักษำบริเวณโหนกแกม้ Zygomatic maxillary 

 กำรรักษำกำยวภิำคบริเวณน้ีมีวตัถุประสงคคื์อค ้ำจุนไขมนัส่วนบนของบริเวณ maxillary คือส่วน

ของ malar fat pad ซ่ึงมีประสิทธิภำพเม่ือเผชิญกบักำรหยอ่นคลอ้ยท่ีเกิดจำกกำรหนำตวัข้ึนของไขมนั ใน

ส่วนของผูป่้วยท่ีมีปัญหำจำกกำรฝ่อของไขมนั สำมำรถแกไ้ขดว้ยกำรผสมผสำนดว้ยกำรฉีด filler เพิ่ม

ปริมำตรเติมเตม็ 

 จุดทำงเขำ้อยูใ่นส่วนท่ียืน่ออกมำมำกท่ีสุดของแกม้ รอยเยบ็ส่วนปลำยถูกร้อยเป็นแนวตรงไปยงัร่อง

แกม้ขำ้งจมูก และจุดออกในส่วนไขมนัร่องแกม้ ส่วนตน้เก่ียวไวก้บัดำ้นหนำ้หู โดยร้อยไปดำ้นหนำ้ของ

โหนกแกม้ zygomatic arch (ภำพ. 17) 



 กำรยกส่วนร่องแกม้ขำ้งจมูก เพื่อลดรอยลึก และเวลำเดียวกนัก็ยกไขมนัแกม้ malar fat pad ให้

สูงข้ึน ท ำใหส่้วน maxillary-malar โคง้มนมำกข้ึน 

 กำรเปล่ียนรูทำงออกส่วนปลำยใหอ้ยูท่ี่ส่วนในของไขมนัขำกรรไกรล่ำงแต่อยูด่ำ้นนอกต่อ ร่อง 

labial วธีิน้ีรอยเยบ็จะตรึงและยกส่วนน้ีข้ึนและลดรอยลึกของ Marionette folds  

 จุดทำงออกส่วนตน้อยูห่นำ้หู และร้อยข้ึนไปเก่ียวไวก้บัส่วนตน้และร้อยไปยงัดำ้นหนำ้ต่อหู ผำ่น

โหนกแกม้ดำ้นหนำ้ 

 ถำ้จ ำเป็นตอ้งเพิ่มระดบักำรยกสำมำรถร้อยไหมเส้นท่ีสองขนำนไปกบัเส้นแรก (ภำพ. 17) 

 

 

ภาพ. 17 ร้อยไหมเพ่ือยกเนือ้เย่ือของบริเวณ Maxillary ร้อยสองเส้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยก 

 

 

 

 



 

ภาพ. 18 การรักษาส่วน Mandibular ด้วยไหมสองเส้น (เส้นละด้าน) 

 

 

ภาพ. 19 การรักษาส่วน Maxillary ด้วยไหมสองเส้น (เส้นละด้าน) 

 

 

ภาพ. 20 การรักษาส่วน Mandibular และ Maxillary ด้วยไหมสองเส้น (สองเส้นต่อด้าน) 



ขอ้หำ้มและภำวะแทรกซอ้น 

ขอ้หำ้มหลกัของกำรร้อยไหมมีดงัน้ี 

 ขอ้หำ้มเด็ดขำด 

- พฤติกรรมเปล่ียนแปลง 

- ผูป่้วยท่ีคำดหวงัผลเกินจริง 

- ใชส้ำรเสพติด 

- โรคทำงกำยรุนแรง 

- มีกำรติดเช้ือภำยในร่ำงกำยหรือเฉพำะท่ี 

- กำรรักษำดว้ยยำละลำยล่ิมเลือด 

- กำรแขง็ตวัของเลือดเปล่ียนแปลง 

- แพย้ำชำ ยำอีพิเนฟริน หรือส่วนประกอบของไหม 

- ระบบภูมิคุม้กนัผิดปกติ 

- ตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร 

 ขอ้ควรระวงั 

 - สูบบุหร่ี 

- ภูมิแพผ้วิหนงัหรือสะเก็ดเงินท่ีหนำ้หรือหนงัศีรษะ 

- เส่ียงต่อกำรเกิดแผลเป็นหรือคีลอยด์ 

  

กำรร้อยไหมมกัไม่ค่อยเกิดภำวะแทรกซอ้นและโดยทัว่ไปมกัไดรั้บควำมยอมรับในหมู่ผูป่้วย เช่น 

พบอำกำรปวดเพียงเล็กนอ้ยจำกกำรฉีดยำชำท่ีจุดทำงเขำ้และออก 

  



 

 ภำวะแทรกซอ้น 

 - ช ้ำ 

 - ไม่สมมำตร(ปกติเกิดหลงัจำกรักษำ โดยทัว่ไปมกัเป็นชัว่ครำว นอ้ยมำกท่ีจะเป็นถำวร) 

 - กอ้นเลือด (โอกำสนอ้ยมำกๆ) 

 - ติดเช้ือ (โอกำสนอ้ยมำกๆ ถำ้ระวงัเร่ืองกำรปลอดเช้ือ) 

 - แผลไม่เรียบและเป็นหลุม (ภำพ. 21) (ปกติ เกิดทนัทีหลงัรักษำ ทั้งหมดเป็นชัว่ครำว  

  โอกำสนอ้ยมำกท่ีจะเป็นถำวร)  

 

 

ภำพ. 21 พบรอยหลุมท่ีผวิหนงัเล็กนอ้ยในบริเวณแกม้ เป็นเวลำเป็นสัปดำห์หลงักำรรักษำ 
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