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คนเราทุกคนอยากให้ต ัวเองดูดีและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ จึงทําให้เทคโนโลยีด้านเสริมความ
งามพั ฒนาอย่างต่อเนื องไม่หยุดยั ง หนึงในเทคนิคเหล่านั นทีกําลั งเป็นทีนิยมในป ั จจุบ ั นก็คือ เทคนิคการ
ร้อยไหมด้วยไหมละลาย ดังนั นเราจึงควรรู้ถึงข้อเท็จจริง ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคดังกล่าวก่อนทีจะ
ตั ดสินใจเลือกรั บบริการ
การร้อยไหม คือ เทคนิคทีนํามาใช้ช่วยยกกระชับ ฟื นฟูสภาพผิว ลดเลือนริวรอยและปรับ
รูปหน้าให้ดูเรียว ด้วยไหมละลายโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึงมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเกาหลี หลักการของ
เทคนิคนี คือ การใช้ไหมเส้นเล็กจํานวนมากมาร้อยเป็นเครือข่าย บริเวณใต้ผ ิวหนังทีร้อยไหมเข้าไปจะ
ถูกกระตุ้นให้เกิดการอั กเสบ ทําให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ มีผลทําให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทมีี หน้าที
สร้างเส้นใยคอลลาเจน ให้สร้างคอลลาเจนใหม่มาพั นรอบแนวเส้นไหม มีผลให้เกิดการดึงรั งผิวหน้า ทํา
ให้ผ ิวหน้าเต่งตึงและกระชั บ พร้อมทั งช่วยกระตุ้นการไหลเวี ยนโลหิตมาเลียงชั นผิวหนังเพิมขึ นด้วย
ชนิ ดของเส้นไหมและอายุของผู ้ทีจะเข้ารั บบริ การ
ไหมชนิดทีนิยมใช้ก ั นมากทํามาจากโพลีไดอ๊อกซาโนน (polydioxanone หรือ PDO) ซึงเป็น
ไหมทีนํามาใช้ในการทําศัลยกรรมเย็บเส้นเลือดหัวใจ ซึงมีโอกาสแพ้น้อยมาก ไม่มีปฏิกิร ิยาต่อผิวหนัง
ผ่านการรั บรองความปลอดภัยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั งในและต่างประเทศ
เส้นไหมจะถูกดูดซั บโดยผิวหนังภายหลั งจากการร้อยไหมผ่านไปหลายๆเดือน ในขณะเดียวกันเส้นไหม
จะสามารถสลายตั วได้เองภายใน เดือน และจะให้ประสิทธิผลต่อผิวหนังในระยะเวลาประมาณ ปี
การร้อยไหมแบบนีเหมาะสําหรั บผู้ท ีมีอายุระหว่าง  ปี และผู้ท ีมีป ั ญหาการบกพร่อง
ของผิวโดยทีไม่มีเนือเยื อยุบตั วมากเกินไป ถ้าอายุมากและมีผ ิวหย่อนคล้อยประกอบกับมีการยุบตัวของ
ผิว การร้อยไหมอย่างเดียวอาจช่วยไม่ได้ต้องใช้ว ิธอี ย่างอื นร่วมด้วย สําหรับผู้ท ีมีอายุน้อยยั งไม่พบการ
หย่อนคล้อยจะได้ผลในแง่ของการปรั บรูปหน้ามากกว่า โดยเฉพาะคนทีอายุตํ ากว่า ปีลงไปไม่ควรทํา
เพราะไม่คุ้มค่าเงินทีเสียไป
ชนิดของเส้นไหมทีนิยมใช้ในประเทศเกาหลี มี แบบ
. เส้นไหมเรียบ (Mono threads) เป็นเส้นเรียบ ไม่มีเงียงหรือปุ ่ มเหรือเกลียว ส่วนใหญ่
จะใช้ร้อยไหมชนิดนีบริเวณคอ หน้าฝาก และใต้ตา เส้นไหมชนิดนี จะช่วยให้ผ ิวหนังเต่ง
ตึงแต่ไม่ได้ช่วยยกชั นผิวหนัง
. เส้นไหมเกลียว (Screw threads) เป็นเส้นไหมเส้นเดียวหรือสองเส้นเกลียวเข้าด้วยกัน
เส้นไหมชนิดนีมีประโยชน์ช่วยเพิมปริมาตรบริเวณผิวหนังทียุบตั วหรือเป็นแอ่ง เส้นไหม
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เกลียวจะให้ผ ลแข็ง แรงกว่าไหมเส้น เรียบ ส่วนใหญ่ ไ หมเกลียวเหมาะกับการยกชั น
ผิวหนังทีหย่อนยาน
. เส้นไหมทีมีเงียง (Cog threads) เป็นเส้นไหมเส้นเดียวแต่มีเงียงตลอดแนวไหม เพื อ
ทําหน้าทียึ ดเกาะด้านในชั นผิวหนังเงียงมีประโยชน์ทําหน้าทีคล้ายโครงสร้างทีจะช่วย
ยกเนื อเยือหรือผิวหนังทีหย่อนยาน คอลลาเจนจะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างขึนใหม่รอบ
เส้นไหมและบริเวณเงียง เส้นไหมชนิดนีเหมาะกั บการยกกระชั บบริเวณคาง ปรั บรูปหน้า
ให้เรียว
หลักการร้อยไหม ผลข้างเคียง และข้อควรระวั งหลั งเข้ารั บริ การ
ก่อนทําแพทย์จะทายาชาร่วมกั บฉีดยาชาในบางตําแหน่ งก่อนร้อยไหม หลังจากนั น แพทย์
จะนําเส้นไหมทีอยู่ตรงปลายเข็ มเข้าไปยึ ดตามเนือเยื อผิวโดยจะใช้ว ิ ธีการร้อยเรียงเส้นไหมและแพทย์จะ
พิจารณาตามโครงหน้าของคนไข้เป็นหลั กในเวลาเพียง2040 นาที ขณะทําจะรูส้ ึกเจ็บเล็กน้อย อาจพบ
รอยชําตามแนวรอยไหมได้บ้าง ร่วมกับอาการบวม แต่จ ะหายไปเองโดยไม่ต้องพักฟื นภายใน 12
สัปดาห์ และจะเห็นผลชัดเจนในช่วงประมาณ 2 เดือนหลัง ร้อยไหม และอาจจะเห็น ผลต่อเนื องนาน
ประมาณ 12 ปี หลั งจากนีก็ต้องมาทําการร้อยไหมใหม่อีกครัง เนื องจากการร้อยไหมละลายไม่ได้เย็บ
ไหมไว้ด้านในชั นผิวหนัง SMAS (Superficial Musculo Aponeurotic System) ซึงอยู่ลึกกว่าผิวชั นหนัง
แท้ จึงไม่อาจทําให้เกิดความแข็ งแรงเทียบเท่าการผ่าตั ดดึงหน้า
ข้อควรระวั งหลั งจากทําร้อยไหม คือ ไม่ควรทําเลเซอร์หรือหั ตถการใดๆกั บใบหน้าประมาณ
2 สั ปดาห์ และไม่ควรนวดหน้าแรงๆในตําแหน่งทีร้อยไหมประมาณ 2 เดือน นอกจากนี อาจจะมีการเกิด
ผิวหนังบวมแดง หรือ ตุ่มแดงตามแนวทีร้อยไหมได้เนื องจากเกิดการแพ้ไหมละลาย มีความเสียงต่อการ
ติดเชืออั นมาจากการใช้เข็ มสอดเส้นไหมจํานวนมากเข้าไปทีผิวหนัง เช่นเดียวกั บการฉีดโบท๊อกซ์และฟิล
เลอร์ และอาจทําให้เกิดรอยบุ๋มของผิวหนังหรือ ผิวหนังทั งสองข้างยกกระชั บไม่เท่ากั น อีกทั งคอลลาเจน
ทีถูกกระตุ้นโดยไหมลละลาย อาจเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกั บทีพบในแผลเป็นลั กษณะคล้ายพั งผืด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไหมละลายชนิด PDO จะได้การรับรองความปลอดภัยจาก อย. แต่
นายกสมาคมแพทย์ผ ิวหนังแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า อย. ไม่อนุ ญาตหรือไม่ร ับรองวิธีการร้อยไหม
เพือวั ตถุประสงค์ของการกระชั บผิว แต่อนุญาตให้ใช้ในการเย็ บแผลเท่านั น นอกจากนี การร้อยไหมเพื อ
ยกกระชั บผิวยั งไม่ได้รั บการรั บรองให้ใช้ในประเทศสหรั ฐอเมริกาหรือประเทศในทวี ปยุโรปเพราะยั งไม่มี
ผลการศึกษาทางการแพทย์ท ีแน่ช ั ดถึงประสิ ทธิภาพและความปลอดภั ยในระยะยาวดั งนั น ผู้ท ีกําลั งสนใจ
ทีจะทําการร้อยไหมละลายเพือกระชั บผิวหน้าควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีอีกครั งถึงสิงทีจะได้มาว่าคุ้มค่า
กั บเงินทีจ่ายไปหรือไม่และไม่ว่าคุณจะเลือกวิ ธีเสริมความงามวิ ธีใดก็ตาม แต่ส ิงสําคัญ
ท ีไม่ควรมองข้าม
คือ การดูแลรัก ษาสุ ขภาพร่างกายให้แข็ง แรง จิต ใจแจ่มใส ด้ว ยการออกกําลัง กายอย่างสมํ าเสมอ
รั บประทานอาหารทีมีประโยชน์ให้ครบทั ง5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื มเหล้า ไม่สูบบุหรี
เป็นต้น ก็ช่วยให้คุณสวย สดใส ทั งภายในและภายนอกร่างกาย โดยไม่ต้องเสียเงินมาก ไม่ต้องเจ็บตัว
ถึงจะเรียกได้ว่าสวยอย่างฉลาดตั วจริง
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