ศัลยกรรมเสริมเต้านม (Breast
รู้จักถุงซิลิโคนเสริมเต้านม
Augmentation) อย่างไรให้ปลอดภัย
เราอาจได้ยนิ คำว่าซิลโิ คนบ่อยมากในชีวติ ประจำวัน
ระยะนีศ้ ลั ยกรรมตกแต่งเสริมสวยในบ้านเราได้รบั
ความนิยมขึน้ มากอย่างมีนยั สำคัญ หน้าตา รูปลักษณ์
ภายนอก มีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของหนุ่มสาว
สมัยใหม่เป็นอย่างมากตั้งแต่การยอมรับในเพศ
ตรงข้าม หมูเ่ พือ่ นฝูง สังคม รวมไปถึงหน้าทีก่ ารงาน
นอกจากใบหน้า ตา คิ้ว จมูก ปาก แล้ว หน้าอก
หรือเต้านมก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้
คุณผูห้ ญิงดูดแี ละมัน่ ใจ ทำให้ศลั ยกรรมเสริมเต้านม
รั้งตำแหน่งเป็นศัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
โดยมีคุณผู้หญิงชาวอเมริกันเข้ารับการผ่าตัดเสริม
เต้านมมากกว่า 300,000 รายต่อปี ส่วนในบ้านเรา
นั้นศัลยกรรมเสริมเต้านมก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทุกๆ ปี แต่ไม่กี่วันมานี้มีข่าวครึกโครม
สะท้านวงการศัลยกรรมทัว่ โลกเมือ่ ผูห้ ญิงชาวฝรัง่ เศษ
ทีไ่ ด้รบั การเสริมเต้านมจากผูผ้ ลิตซิลโิ คนด้อยคุณภาพ
สามร้อยกว่าคนออกมารวมตัวเรียกร้องค่าชดเชย
และขอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนซิลิโคนเสริมเต้านม
ซึ่งเมื่อสืบสาวราวเรื่องพบว่าบริษัทฝรั่งเศษดังกล่าว
ใช้ซิลิโคนเสริมเต้านมที่คุณภาพต่ำกว่าที่จะนำมาใช้
ในร่างกายมนุษย์ได้ และพบความเป็นไปได้วา่ ซิลโิ คน
ด้อยคุณภาพเหล่านี้อาจเกี่ยวพันกับการเกิดมะเร็ง
ต่างๆในร่างกายอีกด้วย ข่าวดังกล่าวทำให้คณุ ผูห้ ญิง
ที่ได้รับการเสริมเต้านมไปแล้ว หรือกำลังมีความคิด
ที่อยากจะเสริมเต้านมหนาวๆ ร้อนๆ ไปตามๆ กัน

เนื่องจากซิลิโคนในโลกนี้มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็ถูก
นำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เริ่มจากสิ่งใกล้
ตัวเช่น ซิลิโคนที่ใช้อุดกันน้ำซึม หรือยารอยแยกของ
ผนังในช่วงน้ำท่วม จนถึงซิลิโคนคุณภาพสูงที่สามารถ
นำมาใช้กับร่างกายมนุษย์ในทางการแพทย์ได้
(Medical grade silicone)
เจ้าถุงซิลิโคนเสริมเต้านมได้ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ. 1962 โดย Cronin และ Gerow หลังจากนั้น
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาแล้วอย่างน้อย 5 รุ่นด้วยกัน
ในปัจจุบันซิลิโคนเสริมเต้านมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ถุงน้ำเกลือ และถุงซิลโิ คน ทัง้ สอง
ชนิดมีลักษณะคล้ายขนมปังสังขยา ประกอบด้วยวัสดุ
2 ส่วน ส่วนแรก คือ ถุงหรือเปลือก(เปรียบเทียบได้
กับขนมปังทีอ่ ยูภ่ ายนอก) ซึง่ ผลิตจากซิลโิ คนคุณภาพดี
สามารถทนแรงบีบเค้น ทนการยืดขยายตัวได้ดี มีการ
รั่วซึมของวัสดุที่ใส่อยู่ภายในต่ำ และไม่ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย ส่วนที่สองคือ ของเหลว
ที่ใส่ในถุง (เปรียบเทียบได้กับไส้สังขยาที่อยู่ภายใน)
ซึ่งอาจเป็น “น้ำเกลือ” ที่ใช้อย่างกว้างขวางใน
ทางการแพทย์ หรือ เป็น “ซิลิโคนเหลว” คุณภาพสูง
โดยที่ซิลิโคนเหลวในปัจจุบันนั้นได้รับการพัฒนาให้มี
การเกาะตัวระหว่างโมเลกุลกันดีมาก ทำให้มีการคง
รูปร่าง และรั่วซึมออกจากถุงต่ำ จึงมีความปลอดภัย
ในการใช้งานสูง

บทความวิชาการ โดย
นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์

อาจารย์แพทย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

หากได้รับการเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนที่
ไม่ ได้มาตรฐานจะเกิดอะไรขึ้น

ซิลิโคนเสริมเต้านมที่ไม่ได้มาตรฐานอาจหมายถึง
การไม่
ได้คุณภาพของถุงซิลิโคนภายนอก หรือการไม่
ซิลิโคนเสริมเต้านมยังมีความปลอดภัยอยู่ ไหม
ได้คณุ ภาพของเจ้าซิลโิ คนเหลวทีอ่ ยูภ่ ายใน ซึง่ โดยรวม
หลังจากซิลโิ คนเสริมเต้านมชิน้ แรกได้ถกู ประดิษฐ์ขนึ้ และเริม่ มีการใช้อย่างกว้างขวางขึน้ เรือ่ ยๆ ก็มคี ำถาม แล้วการไม่ได้คุณภาพของส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้เกิด
เกี่ยวกับความปลอดภัยเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เจ้าถุงซิลิโคนเสริมเต้านมเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ถูกจับตามอง การแตกหรือการรัว่ ซึมทีม่ ากเกินจะยอมรับได้ ซึง่ ซิลโิ คน
จากองค์กรทางการแพทย์ตา่ งๆ ทัว่ โลก ในช่วงยีส่ บิ ปีกอ่ นมีคำถกเถียงมากมายเกีย่ วกับความปลอดภัยของมัน เหลวด้อยคุณภาพที่รั่วออกมาอาจกระตุ้นปฏิกิริยา
บ้างก็ว่ามันอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอื่นๆ ในร่างกาย บ้างก็ว่ามันอาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับ ต่อต้านของร่างกาย ส่งผลให้เกิดพังผืดมากขึ้น มี
เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน (Connective tissue disease) ได้ ด้วยเหตุนเี้ อง เจ้าถุงซิลโิ คนเสริมเต้านมจึงถูกสอบสวนอย่าง แคลเซียมมาเกาะตัวมากขึ้น ทำให้เต้านมผิดรูป แข็ง
หนัก แต่แล้วงานวิจยั ชิน้ แล้วชิน้ เล่าก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าซิลโิ คนเสริมเต้านม (ทีไ่ ด้มาตรฐาน) เป็นผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ม่ได้ และอาจเกิดความเจ็บปวดได้ ส่วนความเป็นไปได้ถึง
เป็นตัวการทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ดังที่กล่าวอ้างกัน จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยสำคัญๆ บางชิ้น อาทิเช่น การ ความสัมพันธ์กับมะเร็งดังที่ปรากฎในข่าวนั้นยังอยู่
ศึกษาจาก Mayo Clinic หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร New England ระหว่างการสืบสวนวิจัยจากองค์กรชั้นนำของโลกอยู
Journal of Medicine ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เป็นลำดับต้นๆ ของโลก ในปี ค.ศ. 1994 ว่า
“ไม่พบว่าผู้หญิงที่เสริมเต้านมด้วยซิลิโคนเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากกว่าผู้หญิงปกติ” อีกหนึ่ง
ตัวอย่างเป็นการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute) ตีพิมพ์ ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ ได้รับการเสริมเต้านม
ในปี ค.ศ. 1997 ว่า “ซิลิโคนเสริมเต้านมไม่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม” นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัย ด้วยซิลิโคนด้อยคุณภาพ หรือ ไม่มั่นใจ
อีกมากมายซึ่งได้ผลในทำนองเดียวกัน รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบในระยะยาวในผู้ป่วยที่ได้รับการเสริม
เต้านมนานกว่าสิบปีดว้ ย ซึง่ ทำให้สถาบันองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกมาประกาศรับรอง สำหรับคุณผู้หญิงที่เข้าข่ายผมขอแนะนำวิธีปฏิบัติ
ความปลอดภัยของซิลโิ คนเสริมเต้านมทัง้ แบบเติมน้ำเกลือและแบบซิลโิ คนเหลว ซึง่ ผลิตโดยสองบริษทั ยักษ์ใหญ่ เป็นลำดับขั้นดังนี้
ของสหรัฐอเมริกา โดยการรับรองดังกล่าวมีผลเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว(ค.ศ.2006)
อันดับแรก ขอแนะนำให้คุณผู้หญิง “ตั้งสติ ให้มั่น
อย่าตื่นตระหนก” : ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด เนื่องจาก
เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนและงงงวยไปกับศัพท์ทางวิชาการปริมาณมาก อาจกล่าวโดยสรุปง่ายๆ จาก
ข้อมูลทั้งหมดที่มีในปัจจุบันได้ว่า “เจ้าถุงซิลิโคนเสริมเต้านมนั้นไม่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งอื่นๆ เจ้าซิลิโคนนี้อยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว มันไม่
ในร่างกาย และไม่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ ในร่างกายด้วย” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระลึกไว้ ได้คอขาดบาดตายในอีกห้านาที หรือ สองวันข้างหน้า
แน่นอน
ในใจเสมอว่าต้องเป็นซิลิโคนที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

อันดับที่สอง “สังเกตและตรวจด้วยตนเอง” : ยืน
ดูเต้านมของตนเองหน้ากระจกว่ารูปโฉมผิดปกติไหม
มีอาการปวดผิดปกติไหม จากนั้นค่อยๆ ใช้มือสัมผัส
และคลำเต้านมของตนเองว่ามีก้อนผิดปกติหรือไม่
หรือมีบางส่วนของเต้านมที่แข็งผิดปกติหรือไม่ ต่อมา
คลำรักแร้ทั้งสองข้างหาก้อนผิดปกติซึ่งอาจเป็นต่อม
น้ำเหลือง หรือ ซิลิโคนเหลวที่รั่วซึมออกมา สุดท้าย
ค่อยๆ ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือรีดบริเวณหัวนม และ
ลานหัวนมว่ามีของเหลวออกมาหรือไม่ (โดยปกติแล้ว
ไม่ควรจะมีของเหลวใดๆออกมา) และถ้ามี ให้สงั เกตดู
ว่าของเหลวดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น เป็น
น้ำนม น้ำเหลือง หรือ น้ำเลือด เป็นต้น
อันดับที่สาม “พบแพทย์” : หาเวลาที่สะดวกไปพบ
ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่าตัดให้ หากไม่สามารถหา
ศัลยแพทย์ท่านเดิมได้ก็สามารถปรึกษาศัลยแพทย์
ตกแต่งท่านใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดเล่าให้
คุณหมอฟัง จากนั้นคุณหมอก็จะทำการตรวจหน้าอก
และรักแร้เพื่อหาภาวะแทรกซ้อน และอาจทำการตรวจ
คัดกรองหรือวินิจฉัยทางรังสี เช่น เอ็กซ์เรย์เต้านม
(Mammogram) ตรวจเต้านมด้วยเสียงความถี่สูง
(Ultrasound) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(MRI) ตามความเหมาะสม
ถ้าพบความผิดปกติของเต้านมไม่ว่าจะเป็นผล
แทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับซิลิโคน (เช่นพังผืดรัด ซิลิโคน
รั่วซึม) หรือความผิดปกติอื่นๆของเต้านม คุณผู้หญิง
สามารถปรึกษาแผนการรักษาร่วมกับคุณหมอเจ้าของ
ไข้ได้ หากมีคำถามที่สงสัยก็อย่าลังเลที่จะซักถาม
ศัลยแพทย์ที่ดีย่อมยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเสมอ
ถ้าคุณผู้หญิงไม่มีอาการและตรวจไม่พบความผิด
ปกติกแ็ นะนำให้สอบถามยีห่ อ้ รุน่ ชนิด และขนาดของ
ซิลโิ คนเสริมเต้านมเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวก่อน ในกรณีที่
พบว่าเป็นซิลิโคนด้อยคุณภาพและผลการตรวจพบว่า
ถุงซิลิโคนยังอยู่ในสภาพดี ก็ไม่แนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยน
แต่แนะนำให้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโดยการตรวจ
เต้านมตนเองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 3 เดือน
และเข้ารับการตรวจติดตามโดยแพทย์ทุก 6 เดือนถึง
1 ปี นอกจากนี้แล้วควรได้รับการตรวจทางรังสีด้วย
อัลตราซาวน์ แมมโมแกรม หรือ MRI ทุก 1-2 ปี

เลือกสถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่เข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านม
ควรเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้าน
เครื่องไม้เครื่องมือในการผ่าตัด ดมยาสลบ และ
กู้ชีพ นอกจากนั้นยังต้องได้มาตรฐานในเรื่องความ
สะอาดอีกด้วย ดังนั้นสถานที่เราจะเลือกเข้ารับการ
ผ่าตัดเสริมเต้านมจึงควรเป็นโรงพยาบาล หรือ
คลีนิกที่ได้คุณภาพ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะเข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านม

เนื่องจากการผ่าตัดเสริมเต้านมนั้นเป็นการผ่าตัดที่ลงทุนสูง ที่ว่าลงทุนสูงนั้นไม่ได้หมายความถึงเรื่อง
เงินๆ ทองๆ เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงการทีจ่ ะต้องดมยาสลบ และ การเจ็บตัวหลังผ่าตัดตลอดจนช่วงเวลาใน
การพักฟื้นอีกด้วย ดังนั้นคุณผู้หญิงควรที่จะหาข้อมูลและทำการบ้านอย่างดี การบ้านที่ว่านั้นมีสามข้อใหญ่ๆ
ข้อแรก “อยากได้เต้านมอย่างไร” : การรู้ความต้องการของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากความสวยนั้น
เป็นนามธรรม ความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณผู้หญิงควรให้เวลาในการไตร่ตรอง ตกผลึกความคิด
ของตนเอง และเรียบเรียงออกมาเป็นรูปธรรมอย่างละเอียด เพื่อสื่อสารพูดคุยกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจถึง
ความสวยที่ต้องการและเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง เปรียบเสมือนสถาปนิก และวิศวกรจะไม่สามารถ
สร้างบ้านตามจินตนาการทีเ่ กินจริง หรือไม่สามารถสร้างบ้านให้สวยตรงตามความต้องการ โดยทีเ่ จ้าของบ้านเองก็
ยังไม่ทราบว่าต้องการบ้านแบบใด
ข้อสอง “ข้อดีขอ้ เสียของการผ่าตัดมีอะไรบ้าง” : คุณผูห้ ญิงต้องรูก้ อ่ นว่าภายหลังการผ่าตัดและการพักฟืน้
แล้วผลการผ่าตัดที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างไร และมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด หลังจากนั้นจึงนำ
ข้อมูลทัง้ หมดมาชัง่ น้ำหนักและตัดสินใจด้วยตนเองโดยมีศลั ยแพทย์ตกแต่งเป็นทีป่ รึกษาว่า “คุม้ ” ทีจ่ ะทำหรือไม่
ข้อสาม “เลือก” : เมื่อตัดสินใจว่าจะเข้ารับการเสริมเต้านมแน่นอนแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องเลือก คุณผู้หญิง
ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้การเจ็บตัวครั้งนี้ได้ผลอย่างใจหวังและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

เลือกศัลยแพทย์

ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด หรือ คุณหมอเจ้าของไข้ เป็น
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดกับผลการผ่าตัด เนื่องจากศัลยกรรม
ตกแต่งเป็นงานฝีมือ และ งานศิลปะบนเนื้อหนังของ
มนุษย์ ผลงานจะออกมาอย่างไรนั้น “ศิลปิน” มีส่วน
โดยตรง ดังนั้นการเลือกศัลยแพทย์จึงเป็นส่วนที่ควรให้
ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง : นอกจากใบประกอบ
โรคศิลป์ซึ่งแสดงถึงการผ่านมาตรฐานการเป็นแพทย์ใน
ประเทศไทยแล้ว ศัลยแพทย์ที่คุณผู้หญิงจะเลือกควร
ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่ง
ประเทศไทยโดยจะดูได้จากใบวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร
ศัลยศาสตร์ตกแต่งซึ่งออกโดยแพทยสภา ศัลยแพทย์ผู้
ที่จะได้รับวุฒิบัตรนี้จะต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝน
ในเรื่องความรู้เฉพาะทาง และการผ่าตัดทาง
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง หลังจากเรียนจบแพทย์แล้วเป็น
เวลา 5-6 ปีด้วยกัน ต้องผ่านการสอบวัดความรู้จาก

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง
จากทั่วประเทศทั้งแบบข้อเขียนและการประเมินการ
ตัดสินใจแบบตัวต่อตัว (คุณผู้หญิงสามารถตรวจสอบ
รายชือ่ ศัลยแพทย์ตกแต่งได้ทเี่ ว็บไซต์สมาคมศัลยแพทย์
ตกแต่งแห่งประเทศไทย www.plasticsurgery.or.th/
หรือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศ
ไทย http://www.surgery.or.th/)
ผลงาน : อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศัลยกรรมตกแต่ง
เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ดังนั้นไม่แปลกที่จะขอดูผลงาน
เก่าๆ ของศิลปิน คุณผูห้ ญิงสามารถขอดูตวั อย่างภาพ
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจากคุณหมอได้ หรือ
สามารถสอบถามจากผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว
เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ว่าตรงกับความ
ต้องการของเราหรือไม่
คุณธรรมและจริยธรรม : ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดี
จะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ดำรงตน
เป็นต้นแบบแก่สังคม

เลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

ซิลิโคนเสริมเต้านมนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่จะต้องคิดและตัดสินใจ คุณผู้หญิง
ควรศึึกษาหาความรู้และปรึกษาหารือกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจเพื่อจะได้สามารถเลือก
ซิลิโคนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เนื่องจากซิลิโคนเสริมเต้านมนั้นมีหลายแบบ แต่ละแบบ
ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน หัวข้อในการพิจารณาเลือกนั้นประกอบด้วย

คุณภาพ : ควรเลือกซิลิโคนที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
ชนิด : ถุงซิลิโคนแบบเติมน้ำเกลือ หรือ แบบเติมซิลิโคนเหลว
ขนาด : ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
รูปร่าง : ถุงซิลิโคนรูปครึ่งทรงกลม หรือ ถุงซิลิโคนรูปหยดน้ำ
ผิว : ถุงซิลิโคนผิวเรียบ หรือ ถุงซิลิโคนผิวทราย

บอกเล่าด้วยภาพ

เลือกตำแหน่งของแผลผ่าตัด

ตำแหน่งของแผลผ่าตัดในการเสริมเต้านม
นัน้ เป็นไปได้ 4 ตำแหน่งหลักๆ คือ แผลผ่าตัดใน
รอยย่นใต้เต้านม (Inframammary crease)
แผลผ่าตัดรอบปานนม (Areola) แผลผ่าตัดที่
รักแร้ และ แผลผ่าตัดบริเวณสะดือ ซึ่งอย่าง
สุดท้ายไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากทำยาก
และผลการผ่าตัดไม่ดี

เลือกตำแหน่งชั้นของเนื้อเยื่อที่จะใส่
ซิลิโคนเสริมเต้านม

ซิลิโคนเสริมเต้านมสามารถนำไปวางไว้ได้ในช่อง
เนื้อเยื่อของร่างกายดังนี้
• ใต้เนื้อเต้านมเหนือกล้ามเนื้อ (Subglandular
pocket)
• ใต้กล้ามเนื้อหน้าอก (Submuscular pocket)
• ใต้กล้ามเนื้อหน้าอกบางส่วนและใต้เนื้อเต้านม
บางส่วน (Biplanar pocket,Dual plane)

เต้านมผิดรูปจากพังผืดหดรัดตัวจากการ
เสริมเต้านมด้วยซิลิโคนด้อยมาตรฐาน

ซิลิโคนเสริมเต้านมด้อยคุณภาพ
และพังผืดหุ้มซิลิโคนที่ ได้รับการ
ผ่าตัดออกมาจากร่างกาย
(ภาพจากหนังสือ Aestietic
Plastic Surgery)
ภาพแสดงเต้านมก่อนเสริม การเสริมเต้านม ในชัน้ ใต้เนือ้
เต้านม (Subglandular Pocket),
(ภาพจากหนังสือ Aesthetic Plastic Surgery)

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดเสริมเต้านม

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำหัตถการทุกอย่างนั้นมี
ความเสี่ยงเสมอ ไม่มากก็น้อย การผ่าตัดเสริม
เต้านมก็เช่นเดียวกัน คุณผูห้ ญิงควรรูว้ า่ สิง่ ต่อไปนี้
สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดอย่างดี
• แผลเป็นที่มองเห็นชัด เช่น แผลเป็นนูน แผล
เป็นคีลอยด์ (Keloid)
• เลือดออก หน้าอกเขียวช้ำ
• ภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัด หรือ ติดเชื้อรอบ
ซิลิโคนเสริมเต้านม
• ความรู้สึกบริเวณหัวนมเปลี่ยนแปลง หรือ ชา
ซึ่งภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นชั่วคราว แต่สามารถ
พบแบบถาวรได้ในผู้ป่วยบางราย
• ภาวะพังผืดหดรัดตัว ซึง่ อาจทำให้เต้านมผิดรูป
และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขได้
• ซิลิโคนเหลว หรือ น้ำเกลือ แตกรั่วออกจาก
ถุงซิลิโคน
• การย่นตัวเป็นคลื่นของผิวหนังเต้านม
• ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ
• ความปวดจากการผ่าตัด ซึง่ ส่วนมากจะค่อยๆ
ลดลงจนหายไปภายในไม่กสี่ ปั ดาห์หลังผ่าตัด แต่
สามารถพบผู้ป่วยได้บ้างที่ปวดแผลนานกว่าปกติ
• ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดในหลอดเลือดดำที่ขา
จับตัวเป็นลิ่ม ซึ่งในบางรายสามารถหลุดไปที่
ปอดได้ (เป็นความเสี่ยงที่พบได้เช่นเดียวกับการ
ผ่าตัดประเภทอื่นๆ)
• มีโอกาสที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขได้

แผลผ่าตัดรอบปานนม (periareola incision), แผล
ผ่าตัดใต้เต้านม (inframammary incision), แผลผ่าตัด
ที่รักแร้ ( axillary incision)

ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา

• ซิลโิ คนเสริมเต้านมของทุกบริษทั ไม่ได้รบั การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ดังนัน้ คุณผูห้ ญิงเองอาจต้องเตรียมใจ

เผื่อไว้สำหรับการผ่าตัดในอนาคตเพื่อเปลี่ยนซิลิโคนคู่ใหม่
• รูปโฉมของเต้านมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือภาวะอื่นๆ อาทิเช่น การตั้งครรภ์ การลดน้ำหนัก
รวมไปถึง ช่วงเวลาที่ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหลังจากประจำเดือนหมด เป็นต้น
เห็นอย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจ โอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มากมาย และ
แทบทุกชนิดมีหนทางรักษาและเยียวยาได้ การรูร้ ายละเอียดของความเสีย่ งและภาวะแทรกซ้อนจะช่วยให้คณุ ผูห้ ญิง
สามารถรูเ้ ท่าทันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ อันจะนำไปสูก่ ารแก้ไขทีท่ นั ท่วงที ดังตำราโบราณทีก่ ล่าวว่า “รูเ้ ขา
รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”
ถ้าเปรียบการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งแล้ว ศัลยแพทย์ตกแต่งคงเปรียบเหมือนศิลปิน
แต่เนื่องจากเป็นศิลปะปนเนื้อหนังของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมายกับกระดาษ หรือ ผืนผ้าใบ ดังนั้นจึง
มีปัจจัยจำนวนมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีจะต้องนำวิทยาศาสตร์ทางด้านการ
แพทย์มาร่วมคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลทางศิลปะตามที่คาดหมาย อาทิเช่น ความรู้เรื่องการสมานของแผล กลไก
การบวม การอักเสบ การติดเชื้อ การเกิดแผลเป็น เป็นต้น
อย่างไรก็ดีแม้ในมือของศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถประกันได้ว่าผลการผ่าตัดจะดีตาม
แผนที่วางไว้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมมักเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังเสมอๆ ว่าการผ่าตัดนั้นไม่ต่างกันมากนักกับการ
เดินข้ามถนน ไม่มใี ครสามารถรับประกันได้วา่ การเดินข้ามในแต่ละครัง้ นัน้ รถจะไม่ชน สิง่ ทีท่ ำได้ดที สี่ ดุ คือ ตัง้ สติ
มองซ้ายมองขวา ดูรถ ดูสญั ญาณไฟให้ดี ข้ามตรงทางม้าลาย ถ้าทำได้ดงั นีโ้ อกาสเกิดอุบตั เิ หตุกจ็ ะน้อย คุณผูห้ ญิง
ก็จะข้ามไปถึงฝั่งฝันมีหน้าอกสวยได้อย่างปลอดภัย Text by

