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• Laser 

Atchara’s Skin Technology 
คลินิคเสริมความงามรักษาผิวหนัง, กําจดัไขมันและเซลูไลท 

 
รักษาดวยเทคโนโลยีลํ้ายุค 

• IPL (Intense Pulse Light) 
• Clair Derm System 
• Med Sculpt Body Toning with Ultrasounds 
• Soli-Tone 2500 

 
สําหรับผูที่มีปญหาเชน 

• สิวอักเสบเปนหนองและอักเสบไดผิวหนัง 
• แผลเปนจากสิว หลุมลึกและรอยดําแข็ง 
• ฝา, กระ, จุดดางดําและสิวอุดตันใตผิวหนัง 
• รูขุมขนใหญ 
• ผิวมันและผิวหนังแหงกราน 
• ทําหนาเดงใสโดยไมตองผาตัดและฉีดยา 
• ลบริ้วรอยตีนกา 
• รักแรดํา 
• ขนฝงใตผิวหนัง 
• กําจัดขนถาวรทั่วรางกาย 

 

IPL รักษาฝาไดอยางไร 
การรักษากระและฝาดวย IPL (Intense Pulsed Light) 
IPL เปนระบบคล่ืนแสงที่มีความเขมขนสูง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาสูง พลังแสงของ IPL จะถูก
สงผานมายังผิวหนังตรงไปที่เปาหมายที่ตองการรักษาเชนเม็ดสีฮีโมโกบิน ซ่ึงเปนเม็ดสีที่ผิดปกติจะถูกทําลายโดยไมมี
อันตรายตอผิวหนังขางเคียง IPL นี้จะใชในการรักษาผิวหนังที่มีปญหารอยดางดําตางๆ กระตุนการปรับสีผิว มี
ความสามารถจับเม็ดสีเพ่ือรักษากระฝา รอยดางดําและลดปญหาผิวหนาหมองคลํ้า ทําใหผิวพรรณดูสดใส หลังทํา IPL ผวิ
บริเวณที่เปนจุดสีน้ําตาลจะเขมขึ้น หลังจาก 7-10 วัน ผิวจะตกสะเก็ดและหลุดออกไป แตถาไมมีการตกสะเก็ดสีจะคอยๆ
จางลงไปเอง ระยะทําหางกัน 3 อาทติย 6-8 ครั้ง หรืออาจจะมากกวาหรือ นอยกวา 6 ครั้ง อยูที่ปญหาของผิวหนังและการ
ดแูลผวิของแตหละคน 
 
โปรแกรมลดร้ิวรอยและแผลเปนทุกชนิดดวย IPL, Laser และ Soli-Tone 2500 

1. โปรแกรมลดร้ิวรอยและแผลเปนทุกชนิดดวย IPL, Laser และ Soli-Tone 2500 
ในยุคสมัยนี้ไมจําเปนตองผาตัดทําศัลยกรรมใหเจ็บตัวอีกตอไป หรือแมแตการใชครีมบํารุง เปนการใหผลการรักษาที่
คอนขางจะชามาก ปจจุบันมีทางเลือกใหมที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวมทั้งความปลอดภัยที่สูงในการรักษา โดยที่ไมตอง
อาศัยการผาตัดอีกตอไป และไมตองทําใหมีบาดแผลอีกดวย เพ่ือชวยในการลดเลือนริ้วรอย และรูขุมขนกวาง เพ่ือผิว
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เนียนกระชับ อยางไดผล นั่นก็คือเทคโนโลยี IPL, Laser และ Soli-Tone 2500 จากผมูปีระสบการณและเช่ียวชาญ
ทางดานนีโ้ดยเฉพาะ 
2. IPL (Intense Pulse Light, Laser และ Soli-Tone 2500 
เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามารักษาผิวหนา ผิวหนาที่มีปญหา สิวอักเสบและกําจัดขนถาวร ผิวที่ปญหาเชน ฝา กระ จุด
ดางดํา หนาหมองคลํ้าจากแสงแดด แผลเปนริ้วรอยแหงวัย (Aging) ริ้วรอยกอนวัย ซ่ึงเกิดจากภาวะความเครียดและ
แสงแดด ความผิดปกติของเสนเลือดบนใบหนา (Vascular Irregularity) ซ่ึงทําใหเกิดรอยแดงหรือเสนเลือดชัดเจนบน
ใบหนา ผิวไมเรียบ (Rough skin Texture) และรวมทั้งการหยอนยานของแกม ทําใหมีรองแกมอันเนื่องมาจากการหยอนที่
กลามเนื้อของบริเวณแกมไมกระชับ เพราะอันเนื่องมาจากอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
 
หลักการทาํงานของเทคโนโลยี Laser, IPL และ Soli-Tone 2500 
รักษาโดยใชพลังงานคล่ืนแสงธรรมชาติโดยไมทําใหเกิดบาดแผลในผิวหนัง ปลอดภัยและรวดเร็ว ทําใหผิวพรรณดูดี ใส
สะอาดเรียบเนียน และลบริ้วรอยแผลเปนและจะชวยกระตุนการสรางคอลลาเจนใตผิวหนัง ซ่ึงเปนโครงสรางที่สําคัญใน
ผิวช้ันใน ผิวหนังที่เสริมสรางความแข็งแรงและยืดหยุนใหกับช้ันผิว กระบวนการสรางนี้จะคอยๆ เปนไปอยางชาๆ แตจะ
เริ่มมีการพัฒนาในชวงอาทิตยตอไปเพราะมีการสรางคอลลาเจนใหมขึ้นมา จะทําใหผิวสดใส นุมเนียน เพราะริ้วรอย
ลดลง เปนวิธีการรักษาที่ไดผลรวดเร็วและอยูนาน และมีความปลอดภัยสูง ผิวพรรณจะสวยใสจากภายในใตผิวหนัง
ออกมาสูภายนอก ริ้วรอยตางๆ ก็จะลดลง แลวผิวหนังจะเรียบเนียนอยางเห็นไดชัดหลังจากการรักษา 4-6 ครั้ง การรักษา
จะหางกัน 3-4 สัปดาหตอครั้ง หลังจากการรักษาจะใชชีวิตประจําวันไดตามปกต ิ
 
การรักษาผิวหนังดวย Clair Derm System 
Clair Derm System เปนเครื่องมือที่ทันสมัยใหมลาสุด ซ่ึงมีความสามารถในการรักษาไดสูงกวา Microdermabrasion 
ธรรมดา ปลอดภัย ไมมีอันตราย ไดรับผลการรักษาที่ดีเย่ียม เห็นผลทันที เปนเครื่องมือที่มีระบบการกระตุนใหเลือดมา
เล้ียงที่ผิวหนัง เม่ือผิวหนังมีเลือดมาหลอเล้ียง ผิวหนังก็จะมีการสรางออกซิเจนและเซลสใหมขึ้นมา และมีระบบการ
กําจัดเซลสที่ตายแลวออก ชวยกระชับกลามเนื้อใหแข็งแรงดูเตงตึง ทําใหผิวใสดูออนกวาวัย สําหรับผิวที่มีปญหาเชน 

• แผลเปนจากสิว ทั้งที่เปนมานานและที่เปนใหม  ๆ
• สิวเส้ียน รูขุมขนอุดตัน ผิวไมเรียบ 
• ทําใหหนาใส 
• ลิบริ้วรอย ผิวแตกลาย 
• รักแรดํา เปนตุมขนฝงใตผิวหนัง 
• กระชับรูขุมขน 

 
IPL, Laser และ Soli-tone 2500 รักษาสิวไดอยางไร 
สิวอาจเกิดจากหลายสาเหตเุชน สภาวะแวดลอม การเปล่ียนแปลงของฮอรโมน สภาพผวิมันและดแูลผวิไมสะอาด และ
สาเหตอุืน่ๆ การรกัษาคอืการสงพลังแสงจาก IPL, Laser หรือ Soli-Tone 2500 ซ่ึงเปนระบบคล่ืนที่มีความเขมขนสูงและ
มีประสิทธิภาพปลอดภัยในการรักษาสูง พลังแสงของ IPL, Laser และ Soli-Tone 2500 จะถูกสงไปยังผิวหนังและเขาไป
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ทําลายแบคทีเรียโดยตรง และหลังจากนั้น 2-3 วัน สิวอักเสบจะยุบลง พลังงานแสงยังชวยลดความมันของผิวหนัง และ
ชวยกระชับรุขุมขนใหเล็กลง และสิวก็จะหายไปโดยไมตองฉีดยา หรือทานยาใหปากแหงหรือผิวแหงอีกดวย ผิวที่เปน
แผลเปนจากสิวจะตื้นและเรียบลง ผิวหนาก็จะกลับสูสภาวะปกติและจุดดางดําก็จะหายไปในระยะเวลา 4-6 ครัง้ และการ
รักษาขึ้นอยูกับสภาพผิวหนาของแตหละคน 

 
Laser และ IPL กําจัดขนไดอยางไร 
หลังจากการยิงพลังงานแสงของ IPL หรือ Laser แลว เม็ดสีเมลานินของเสนขนจะดูดซึมพลังแสงของ IPL หรือ Laser ซ่ึง
ระยะที่เสนขนกําลังเจริญเติบโตจะมีเมลินอยูมาก ทําใหมีการซึมซับพลังงานของคล่ืนแสงไดดีมาก เม่ือเสนขนไดรับ
ความรอน ก็จะทําลายเซลสรากขน และโครงสรางของเสนขน และหลังจาก 7-10 วัน ขนก็จะคอยๆ หลุดรวงไปเองและก็
หยุดการเกิดใหมของเสนขน ทุกครั้งที่ทํา ขนก็จะบางลงไปเรื่อยๆ และจะถูกทําลายไปเรื่อยๆ จนหมดไป และจะไมมีขน
ขึ้นอีกตอไป ระยะการทํา 4-8 ครั้ง แลวแตบริเวณที่ทํา หางกัน 4-6 อาทติย 
 
ขอดีในการกําจัดขนถาวร 
บริเวณรักแร 
จะชวยลดปริมาณเหงื่อและการสะสมของแบคทีเรีย ปริมาณการใชสารดับกล่ินตัวก็จะนอยลง จะทําใหรักแรไมดํา ถาไม
ถอนหรือ โกน ผิวรักแรก็จะไมเปนตุมและจะไมมีขนฝงใตผิวหนัง 
บริเวณหนา 
ชวยใหการแตงหนาเรียบเนียนขึ้น แปงก็จะติดผิวไดดี และลดปญหาผิวหมองคลํ้า เนื่องจากขนที่ปกคลุมใบหนา 
บรเิวณชวงขา 
ทําใหขาเรียบเนียน ผิวเรียบ ดูสะอาดและลดการอักเสบของรูขุมขนอันเนื่องมาจากจากโกนและแวกขน 
บริเวณบิกีนีไลน 
ชวยลดการสะสมของแบคทีเรีย ดูแลวสะอาดตาและลดกล่ิน เพราะไมเปนที่หมักหมมของแบคทีเรีย ทําความสะอาดงาย 
 
การดแูลหลังจาก IPL และ Clair Derm Microdermabrasion 
หลังจากทําทรีทเมนต  อาจจะเปนสะเก็ดขาวๆ หรือผิวลอก หามแกะเสก็ดหรือขัดผิวที่เกิดขึ้นหลังการทําทรีทเมนต ตอง
ปลอยใหหลุดเอง บริเวณที่หนาจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ลําตวัประมาณ 2 สัปดาห หากมีการเขมขึ้นของเม็ดสีผิวบน
ใบหนาหลังจากการทาํ IPL 2-3 สัปดาห แลวไมจางลง ไมตองตกใจ ใหมารับการทําทรีทเมนตตามปกติ เม็ดสีผิวจะจาง
ลงไปเรื่อยๆ และจะหายไปเอง การดูแลผิวก็ใหใชครีมที่คลีนิคใหมา ทาครีมกันแดด 30+ และไมออกแดดนานเกินไป 
ประมาณ 1-2 อาทติย ถาจะออกแดด ใหกางรมหรอืใสหมวก ชวงระยะ 1-2 อาทิตยแรกเทานั้น 
 

 
 
 


