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หาประโยชน์ จากถุงใต้ ตา
นพ.กมล วัฒนไกร
เทรนด์ ล่ามาแรงแฝงประโยชน์ !!! ของการศัลยกรรมถุงใต้ ตา ที่มิใช่ แก้ ปัญหาด้ วยการผ่ าตัดดึงไขมันออก แต่
สามารถใช้ สร้ างมูลค่ า รั กษาภาวะเสื่ อมสภาพของร่ องลึกที่หัวตาไม่ ให้ เสี ยหายก่ อนวัยอันควร
เพราะเลื่องชื่อทางด้านการทําศัลยกรรมแก้ปัญหา ‘รอบดวงตา’ เราจึงขอให้ นพ.กมล วัฒนไกร ผูอ้ าํ นวยการกอง
ศัลยกรรม รพ.ภูมิพล มาช่วยให้ขอ้ มูล ถึงการผ่าตัดเทรนด์ใหม่ที่ว่านี้ ซึ่ งจากประสบการณ์กว่า 30 ปี คุณหมอ
พบว่า ปัจจุบนั แนวโน้มการผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) สมัยก่อนจะผ่าตัดเอาถุงไขมัน
ออกเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อติดตามผลการรักษา พบว่าคนไข้เกิดปัญหา ‘ร่ องตาลึก’ขึ้นจนมองเห็นได้ชดั เพราะ
การนําถุงไขมันใต้ตาออกไม่ว่าจากด้านนอก หรื อออกจากด้านใน แล้วใช้พลังงานเลเซอร์ รักษาควบคู่เพื่อให้ผิว
กระชับขึ้นนั้น ได้ผลเพียงแค่ชวั่ คราว ‘ร่ องตา’ ดังกล่าวก็ยงั แก้ไม่หาย
เป็ นที่มาของวิธีการรักษาแนวใหม่ ที่ใช้การผ่าตัดเก็บถุงไขมันใต้ตาไว้ มาถมลงใน ‘ร่ อง’ แทนการเอาออก
ระยะแรกๆ ของการรักษานี้ไม่เป็ นที่ยอมรับกันนักในหมู่ศลั ยแพทย์ กระทัง่ เห็นผลที่สร้างความพึงพอใจให้กบั
คนไข้เป็ นอย่างมาก

รู้ สาเหตุของปัญหา ‘ถุงใต้ ตา’
ในทางการแพทย์ ต้องแยกให้ชดั ว่าปัญหาถุงใต้ตาดังกล่าว เกิดจากไขมัน หรื อกล้ามเนื้อ ซึ่ งถุงไขมันจริ งๆ ก็คือ ถุง
ไขมันที่อยูใ่ นเบ้าตาคนเรา มีดว้ ยกัน 5 ถุง อยูเ่ หนือเปลือกตาบน 2 ถุง และใต้เปลือกตาล่าง 3 ถุง ถุงใต้ตาล่างที่
เคลื่อนออกมาและมีปัญหาบ่อยๆ จะมีอยู่ 2 ถุง คือ ถุงกลาง (Middle Fat) และบางส่ วนของถุงไขมันด้านใน
(Inner Fat)
ปัญหาถุงใต้ตา เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากกรรมพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อในร่ างกายทํางานผิดปกติ ทําให้
ไขมันและของเหลวไหลมารวมกันบริ เวณผิวหนังใต้ตามากเกินไป จนเกิดการป่ องนูน ปกติถุงไขมันนี้จะถูกกั้นไว้
ด้วยกล้ามเนื้อเปลือกตาที่แข็งแรง ส่ วนสาเหตุที่พบบ่อย และไม่ใช่เพราะกรรมพันธุ์ ก็คือ ความเสื่ อมของผิวหนัง
ตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากเนื้อเยือ่ ที่รองรับถุงไขมันอยูเ่ กิดหย่อนยานลงตามกาลเวลาในวัยที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ ปัญหา ‘ร่ องตาลึก’
ร่ องตาที่เห็นเป็ นแนวริ้ วยาวมาจากหัวตาลงมาถึงแนวใต้ตานี้ เกิดได้หลายลักษณะ ในความเชื่อที่ว่า
1. เกิดจากกระดูกเป็ นร่ อง Nasojugal Groove เป็ นร่ องที่เกิดขึ้นในตัวกระดูกเอง
2. เกิดจากผิวหนังและไขมันใต้ช้ นั กล้ามเนื้อตาที่บางลงทําให้ร่องนี้เด่นชัดขึ้น
3.เกิดจากการแยกตัวโดยธรรมฃาติของกล้ามเนื้อรอบดวงตา(orbicularis oculi muscle) ส่ วนที่ปกคลุม
ไขมัน(preseptal part) และส่ วนที่คลุมกระดูกรอบตา ( orbital part)
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เห็นได้ว่า ‘ร่ องลึก’ ที่เกิดขึ้นนี้มาจากหลายสาเหตุ ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด คือต้องทําการถมกลบ ปรับความ
แตกต่างด้วยถุงไขมันใต้ตา

การแก้ ปัญหา ‘ผิวใต้ ตาล่ าง’
นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ซึ่ งการผ่าตัดทํา เพื่อแก้ปัญหาถุงไขมันใต้ตา
ร่ องลึก และเก็บผิวหนังส่ วนเกินออก ช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง แลดูไม่เหนื่อยล้า เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีถุงไขมัน
ใต้ตามากผิดปกติ รวมทั้งผิวใต้ตาหย่อนคล้อย ทั้งนี้ผลของการผ่าตัดไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาริ้ วรอยตีนกาที่
เกิดขึ้นแล้วได้ (Crow Feet)
สมัยก่อนการแก้ปัญหาด้วยการดึงไขมันใต้ตาออก ช่วยทําให้สภาพผิวดูดีข้ ึนได้น้ นั เนื่องมาจาก ‘ร่ อง’ ที่มีอยูเ่ ดิม
ถูกถุงไขมันมากองสะสม ทําให้ ‘ร่ อง’ จึงยิง่ ดูลึกขึ้น เมื่อนําถุงไขมันออก จึงดูเหมือน ‘ร่ อง’ ตื้นขึ้นนั้นเอง
(คนไข้บางราย การเอาถุงไขมันออกอาจให้ผลดีข้ ึนได้จริ ง)

ขั้นตอนการรักษา
ตามปกติแพทย์จะซักประวัติคนไข้ เพื่อดูว่ามีขอ้ ห้ามต่างๆ ในการผ่าตัดหรื อไม่ แล้วพิจารณาปัญหาสําหรับวาง
แผนการผ่าตัดรักษาต่อไป โดยการผ่าตัดจะใช้วิธีวางยาสลบ ก่อนทีจ่ ะเริ่ มลงมือเปิ ดแผลที่บริ เวณเปลือกตาล่าง ซึ่ ง
มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี คือ
1.วิธีรักษาเดิม เปิ ดแผลที่ดา้ นในเปลือกตาล่าง บริ เวณเยื้อบุตา ( Conjunctiva ) จะด้วยมีดผ่าตัดหรื อใช้เลเซอร์
ช่วยก็ได้ ซึ่ งการกรี ดแผลจากด้านในช่วยให้มองไม่เห็นรอยแผล วิธีน้ ีจะเป็ นการเอาถุงไขมันใต้ตาออกเพียงอย่าง
เดียว
2. วิธีใหม่ ‘การถมไขมัน’ จะเปิ ดแผลเข้าไปชิดกับขอบตาตามแนวขนตาล่าง ( Subcilliary )ให้มากที่สุด
จากนั้นจะเห็นไขมันเรี ยงตัวกันอยูต่ ามแนวนอน 3 ถุง (มักจะเป็ นถุงที่ 2 และ ถุงที่ 3 ที่มีปัญหา) จากนั้นทําการ
เลาะถุงไขมันที่เป็ นปัญหา แล้วดันขยับไขมันลงไปให้อยูใ่ น ‘ร่ องลึกข้างตา’ โดยต้องจัดวางให้ถูกที่แล้วยึดไว้
ไขมันให้ถูกตําแหน่ง (วิธีน้ ีไขมันจะไม่ตายเพราะยังอยูใ่ นพื้นที่เดิม ซึ่ งหากดูดไขมันจากส่ วนอื่นออกมา ถมใส่
แทน ไขมันนันอาจตายลงได้)
3. ขั้นตอนต่อมา จะทําการยึดกล้ามเนื้อให้ตึง โดยขึงไว้กบั ขอบหางตาด้านข้าง เพื่อต้องการไม่ให้ตาปลิ้น ตาแหก
(การดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อให้ความตึงของผิวหนังอยูท่ ี่กล้ามเนื้อเป็ นตัวรองรับ) ทั้งนี้ เมื่อขยับไขมันออกจากพื้นที่
เดิมแล้ว ผิวหนังบริ เวณนั้นจะหย่อนเกิดเป็ นส่วนเกิน ศัลยแพทย์ตอ้ งตัดเก็บหนังส่ วนเกินนี้ออกด้วย แล้วจึงเย็บปิ ด
แผลให้เนียนสนิท อาจเห็นเป็ นรอยแผลเล็กๆให้เห็นซ่ อนอยูบ่ ริ เวณหางตา (ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็น) ใช้เวลา
ประมาณ 1 - 1½ ชัว่ โมง

การดูแลรักษา & อาการที่อาจเกิดขึน้ ได้
*หลังผ่าตัด ผิวหนังใต้ตาจะบวมมากในช่วง 3 วันแรก แล้วจะค่อยยุบลงเรื่ อยๆ (มักจะดีข้ ึนหลังผ่าน 10 วันแรก
ไปแล้ว)
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*อาจเกิดอาการปวดรอบตาบ้างเล็กน้อย แต่หากเป็ นมากควรรี บปรึ กษาศัลยแพทย์ที่ทาํ โดยด่วน
*อาการจํ้าเลือด อาจเกิดขึ้นได้รอบดวงตา และจะจางหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์
*หากแผล มีเลือดออก ติดเชื้อ เกิดรอยแผลเป็ น หรื อเปลือกตาล่างตึงเล็กน้อย ไม่ตอ้ งตกใน เป็ นอาการที่อาจ
เกิดขึ้นได้ชวั่ คราวหลังการผ่าตัด แต่ถา้ มีอาการดึงรั้งที่ขอบตาล่างมาก ให้รีบปรึ กษาศัลยแพทย์ที่ทาํ ทันที

ข้ อจํากัด & ข้ อควรระวัง
*การเย็บเก็บผิวไม่ให้เป็ นรอยริ้ วที่หางตา ต้องอาศัยฝี มือและทักษะสู งของศัลยแพทย์อย่างมาก
*การกรี ดแผลจะไม่กระทบหรื อทําให้ขนตาล่วงหรื อตาย (อยูท่ ี่ฝีมือของการกรี ดศัลยแพทย์เป็ นหลัก)
*ควรแจ้งโรคประจําตัวและอาการแพ้ยาให้แพทย์ทราบก่อนการรักษา โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็ นโรคเลือด โรค
ไทรอยด์เป็ นพิษ ต้องระวัง
*การผ่าตัดในผูส้ ู งอายุ จะมีโคนขอบตาล่างไม่กระชับ (ผิวหย่อนพร้อมที่จะปลิ้นอยูแ่ ล้ว) หากผ่าตัดไม่ดี อาจทําให้
เปลือกตาแบะออกได้
*คนไข้ที่มีกระบอกตาลึก ไม่ควรเอาไขมันใต้ตาออก นอกจากไม่ช่วยให้ดีข้ ึนแล้วผิวหนังใต้ตาจะยิง่ แย่หนัก
กว่าเดิม
Expert Says: นพ.กมล วัฒนไกร ผูอ้ าํ นวยการกองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
แนวโน้ มการทําศัลยกรรมตาล่ างสมัยใหม่ เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง การทําตาล่ างในปั จจุบนั นอกจากตัดเก็บผิ วหนัง
ส่ วนเกิ นออก เย็บขึงกล้ ามเนื ้อให้ ตึง การแก้ ไขเกี่ ยวกับไขมันจะไม่ พยายามเอาออกมากเหมือนสมัยก่ อน คื อ มีการ
เอาไขมันออกน้ อยลง และมักจะนําไขมันมาใช้ ประโยชน์ เพื่ อทําให้ ขอบตาล่ างมีความอิ่ มสมบูรณ์ ไม่ เป็ นร่ องลึก
ด้ วยการถม
กรณี คนไข้ ที่ยงั มีถงุ ไขมันเกิ ดให้ เห็นไม่ มาก การฉี ดฟิ ลเลอร์ ที่ ปลอดภัยอาจเพี ยงพอแล้ วในการรั กษา (ใช้ ฟิลเลอร์
ฉี ดเข้ าไปเติมใต้ ตาให้ เต็มช่ วยให้ ผิวดีขึน้ ได้ กจ็ ริ ง แต่ เป็ นเพี ยงแค่ ชั่วคราว) แต่ ถ้ามีปัญหาถุงไขมันใต้ ตาเยอะ ผิ ว
หย่ อนเป็ นริ ้ วรอยมาก การฉี ดฟิ ลเลอร์ เข้ าไปจะยิ่งทําให้ แย่ ลง ดูแล้ วไม่ สวย การแก้ ไขที่ ดีและให้ ผลกึ่ งถาวร ต้ อง
อาศัยการผ่ าตัดโดยใช้ ไขมันธรรมชาติของตัวเราเองถม ถือเป็ นวิ ธีที่ดีที่สุดในขณะนี ้ อย่ างไรก็ดี ไม่ ควรคาดหวังว่ า
การผ่ าตัดวิ ธีใหม่ นี้จะทําให้ ผิ วใต้ ตาดูเรี ยบตึงได้ เหมือนเราใช้ มือดึ ง เพราะการผ่ าตัดตาล่ างมีข้อจํากัดเรื่ องปั ญหา
การดึงรั้ งที่ ขอบตาล่ างที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ เสมอ ถ้ ามีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึน้ แพทย์ จึงมักเหลือระยะปลอดภัย (safety
margin) ไว้ เสมอ กล่ าวโดยรวมคื อ
ผิ วบริ เวณตาเป็ นจุดที่ บอบบางมาก สั งเกตเห็นได้ ง่าย การผ่ าเอาไขมันออกหรื อตัดเก็บหนังร่ วมด้ วย ต้ องอาศัย
ศัลยแพทย์ ที่มีความชํานาญสู ง การวางแผนการรั กษาให้ ดีจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
Did You Know?

‘ถุงใต้ ตาเทียม’ คืออะไร?
อาการบวมนํ้ าที่เกิดขึ้นบริ เวณใต้ ตาล่ าง อาจมีสาเหตุมาจากระบบการไหลเวียนใน
ร่ างกายไม่ ดี ทําให้ มีของเหลวไปคัง่ อยู่ที่ใต้ ตา มักมาจากพฤติกรรมอันไม่ ปกติ เช่ น อด
นอน ทํางานหนัก(ดึก) ร้ องไห้ บ่อยครั้ ง ชอบขยี้ตา ใช้ สายตามากเกินไป หากพักผ่ อน
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นอนหลับเพียงพอ หมั่นประคบเย็นที่ดวงตาเป็ นประจํา อาการดังกล่ าวก็จะค่ อย ๆ
หายไปได้ เอง

ที่มาของ ‘รอยคลํา้ ใต้ ตา’
เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม (โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด ฯ) อาการตาแห้ง รวมทั้งแพ้
สารเคมีต่างๆ ทําให้คนั จนต้องถูขยี้ตา (กระตุน้ ให้ผิวเป็ นรอยดํา) ส่ วนอีกปัจจัยสําคัญ อาจเกิดจากไขมันสะสมที่
ถุงใต้ตามากเกินไป มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะ จนเกิดรอยคลํ้าขึ้นได้ การผ่าตัดเอาไขมันออกจะช่วยให้รอยคลํ้า
นี้ดีข้ นึ เนื่องจากรอยคลํ้านี้ไม่ได้เป็ นที่สีของผิวหนังเท่านั้น เกิดขึ้นจากเงาได้ดว้ ย เมื่อผิวเป็ นแอ่งมีแสงภายนอกมา
ตกกระทบ จะมองเห็นเป็ นเงาดําๆ หากนําถุงไขมันออกทําให้ผิวเรี ยบตึงขึ้น แสงที่ตกมากระทบก็มองไม่เห็นเป็ น
เงาอีก
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