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หนังสื อฉบับนี้มีการระบุถึงประโยชน์และความเสี่ ยงของขั้นตอนการผ่าตัด (ในการปฏิบตั ิการทางการแพทย์)
แนะนาให้ผปู ้ ่ วยอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบ หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัดโปรดอย่าลังเลใจรี บปรึ กษา
แพทย์ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงนาม แพทย์ยนิ ดีตอบข้อสงสัยทุกประการ
การผ่าตัดศัลยกรรม (การปฏิบตั ิการทางการแพทย์):
ระบุการผ่าตัด: การเสริ มเต้านมด้วยเนื้ อเยื่อ
หนังสื อฉบับนี้มีขอ้ มูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและความเสี่ ยงรวมถึงผลข้างเคียงในการ
ผ่าตัดและช่วยแนะนาแนวทางในการรักษา นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อมูลที่สาคัญที่ผปู ้ ่ วยต้องเข้าใจโดยรวม
ดังนั้นโปรดอ่านและทาความเข้าใจในหนังสื อฉบับนี้ให้ละเอียด
ขั้นตอนการผ่าตัด：
การฟื้ นฟูเต้านมมีความหลากหลายในการผ่าตัด และผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็ งเต้านมจะเหมาะสมในการ
ฟื้ นฟูเต้านมหลังจากผ่าตัดผูป้ ่ วยควรพิจารณาเพื่อการฟื้ นฟูเต้านมในทันที อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยที่เหมาะสมที่สุด
คือสตรี ที่ผา่ ตัดกาจัดมะเร็ งเต้านมหรื อการผ่าตัดเต้านมหรื อด้วยเหตุผลอื่น ๆ
การผ่าตัดเต้านมด้วยโรคมะเร็ งเต้านมหรื อด้วยเหตุผลอื่น ๆ ในการรักษามะเร็ งเต้านม ด้วยเคมีบาบัดหรื อการ
ฉายรังสี ผลของการผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้ อเยือ่ ต้องผ่านสองขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในขั้นตอนแรกจะต้องใช้ตวั ช่วยในการขยายเนื้อเยือ่ หรื อซิลิโคนที่มีคุณภาพเป็ นรู ปทรงกลมใส่ ในใต้กล้ามเนื้อ
ทรวงอกและหลังจาก 2ถึง3 สัปดาห์หรื อภายในหนึ่งเดือน จึงค่อยๆฉี ดน้ าเกลือเข้าไปเป็ นตัวช่วยขยายเนื้อเยือ่
กระบวนการนี้ช่วยให้ผวิ บนทรวงอกขยายตัวมีรูปทรงแบบปกติ ในกรณี ส่วนใหญ่เมื่อผิวหนังทรวงอกถูกยืด
ออกมาได้เวลาพอประมาณก็จะทาการผ่าตัดเอาซิลิโคนออกและสร้างเต้านมด้วยเนื้อเยือ่ แบบถาวรการ
เสริ มสร้างเต้านมใหม่ถูกออกแบบให้อยูใ่ นร่ างกาย เหมือนเต้านมจริ ง
ในบางกรณี ของผูป้ ่ วยอาจต้องเลื่อนการผ่าตัดเสริ มเต้านมใหม่ออกไประยะหนึ่ง จนกระทัง่ จะมีการรักษามะเร็ ง
ตามขั้นตอนให้เสร็ จสมบูรณ์ก่อนถึงจะเข้าเสริ มสร้างเต้านมใหม่และศัลยแพทย์จะคอยแนะนาผูป้ ่ วยให้ชะลอ
การผ่าตัดตามเวลาอันเหมาะสม
ในผูป้ ่ วยบางรายที่ตอ้ งการเข้าผ่าตัดเสริ มเต้านมใหม่ที่จะเกิดความยุง่ ยาก เช่นสตรี ที่สูบบุหรี่ หรื อมีโรคประจาตัว
รวมถึงการลดน้ าหนัก แพทย์อาจมีการแนะนาให้ชะลอการผ่าตัดออกไป
หากผูป้ ่ วยที่มีสภาพร่ างกายอ่อนแอ(และล่าสุ ดหากมีการเข้าบาบัดด้วยสารเคมีโดยฉีดสี หรื อใช้ยาภูมิแพ้)
หรื อก้อนเลือดแข็งตัว จะมีผลกระทบในการฟื้ นตัวของบาดแผล หรื อปริ มาณเลือดที่เนื้อเยื่อเต้านม
น้อยลงเพราะการผ่าตัดหรื อการฉายรังสี ก่อนหน้านี้ และมีความเสี่ ยงสู งต่อภาวะแทรกซ้อนทาให้การผ่าตัดไม่มี

ประสิ ทธิภาพ
ในกรณี ท้ งั สองขั้นตอนนี้ ควรทาความเข้าใจในการเสริ มสร้างเต้านมใหม่อย่างละเอียดจะช่วยในการ
เตรี ยมพร้อมรับมือกับภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงของขนาดรู ปร่ างของเต้านม
ที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด
การเสริ มสร้างเนื้ อเยือ่ เต้านมใหม่หากมีขนาดไม่เท่ากันจะต้องทาการผ่าตัดเต้านมใหม่เพื่อให้เต้านมมีขนาด
เท่ากันส่ วนหัวนมและลานหัวนมที่มีสีเข้มจะได้รับการฟื้ นฟูสีให้เข้ากัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 การฉีดน้ าเกลือช่วยขยายเต้านมและการเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้ อเยื่อ
ได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานสาธารณสุ ขของประเทศสหรัฐอเมริ การวมถึงการเสริ มสร้างเต้านมเนื้ อเยือ่ และ
ผ่าตัดขยายเต้านมด้วยเจลซิลิโคน
การเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้อเยื่อและการเสริ มสร้างเต้านมด้วยเจลซิลิโคนนั้นปั จจุบนั เป็ นสิ่ งต้องห้าม
สาหรับสตรี ที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่ได้ผา่ นการวิจยั ในโรคมะเร็ ง
การเข้ารับการผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้ อเยือ่ และการเสริ มเต้านมใหม่ดว้ ยเจลซิลิโคนควรพิจารณาใน
หัวข้อดังต่อไปนี้
 การเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้อเยื่อหรื อการเสริ มเต้านมใหม่ดว้ ยเจลซิลิโคนอาจไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียว
 การผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้ อเยือ่ และการเสริ มเต้านมด้วยเจลซิลิโคนเป็ นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์และระบุอายุการใช้งานได้ กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อผิดปกติอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดใหม่อีก
ครั้ง
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการเสริ มเนื้อเยือ่ เต้านมใหม่หรื อเลือกการเสริ มสร้างด้วยเจลซิลิโคนวิธี
ใดวิธีหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถคืนกลับสภาพเดิมได้
ประสิ ทธิภาพในการผ่าตัดศัลยกรรม(ด้วยขั้นตอนการผ่าตัดนี้คุณอาจได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
อย่างไรก็ตามแพทย์และทางโรงพยาบาลจะไม่มีการรับรองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูท้ ี่ตอ้ งการเข้ารับการผ่าตัดและหวังว่าจะเข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ ยงอย่าง
ละเอียด)
ผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดมะเร็ งเต้านมจะเหมาะที่สุดในการเสริ มสร้างเต้านมเนื้อเยือ่ ใหม่และควรพิจารณาหลังจากการผ่าตัด
มะเร็ งเต้านมทันทีหรื อระยะเวลาใกล้เคียงในการเสริ มสร้างรู ปร่ างและขนาดของเต้านมแบบจาลองจะได้
ตาแหน่งที่แน่นอนก็หลังการผ่าตัดโรคมะเร็ งเต้านม
อย่างไรก็ตามจากการระบุวา่ ผูท้ ี่เหมาะสมที่สุดคือสตรี ที่ผา่ ตัดโรคมะเร็ งเต้านมเท่านั้น
ความเสี่ ยงในการผ่าตัด (ไม่มีข้ นั ตอนการผ่าตัด (หรื อการแทรกแซงทางการแพทย์) ที่ปราศจากความเสี่ ยงและยัง
ไม่มีการยอมรับอย่างไรก็ตามความเสี่ ยงที่ไม่คาดคิด)มีดงั ต่อไปนี้
I. ความเสี่ ยงโดยทัว่ ไปของขั้นตอนการผ่าตัด :
a. บริ เวณบางส่ วนของปอดอาจแฟบลงและเพิม่ ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อในทรวงอก
b. อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะและกายภาพบาบัด

c. ก้อนเลือดอุดตันที่ขาก่อให้เกิดอาการปวดและบวม
d. จะมีส่วนน้อยที่กอ้ นเลือดแตกกระจายไปอุดตันที่ปอดอาจถึงแก่ชีวติ
e. อาการหัวใจวายเนื่องจากความเครี ยดหรื อโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
f. ขั้นตอน การผ่าตัดเหล่านี้อาจทาให้เกิดการเสี ยชีวติ ได้
ความเสี่ ยงของขั้นตอนการผ่าตัดมีดงั ต่อไปนี้ :
ก่อนที่จะดาเนินการตามขั้นตอนนี้ ตอ้ งทาความเข้าใจกับข้อมูลความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องก่อนและไม่มีข้ นั ตอนใดที่
ปราศจากความเสี่ ยงและความเสี่ ยงต่อไปนี้ซ่ ึงแพทย์ไม่สามารถคาดเดาได้
1. ตัวขยายเต้านมด้วยเนื้ อเยื่อก็เหมือนกับอุปกรณ์ทวั่ ไปทางการแพทย์อาจเกิดการล้มเหลวได้
อาจเกิดขึ้นเพราะฉี ดน้ าเกลือเข้าขยายเต้านมในปริ มาณมากเกินอาจก่อให้เกิดการรั่วได้และเมื่อปริ มาณ
น้ าเกลือล้นออกมาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ ร่างกาย และตัวขยายอาจแตกก่อให้มีบาดแผลขึ้นได้ เหตุการณ์เหล่านี้
ไม่มีสาเหตุที่ชดั เจน
ในขณะการผ่าตัดอาจต้องเอาตัวขยายเต้านมออกและทาการซ่อมแซมส่ วนที่รั่วหรื อแตกและมีการเปลี่ยน
หรื อถอดตัวขยายเนื้อเยือ่ ที่ร้าวหรื อรั่วออก ตัวขยายเนื้ อเยือ่ อาจจะสึ กหรอและไม่สามารถคาดอายุการใช้งาน
2. ตัวขยายเนื้อเยือ่ ในร่ างกายผูป้ ่ วยอาจทาให้เกิดแผล และทาให้เต้านมตึงก่อให้เกิดอาการปวด การที่เต้านมตึง
มากเกินไปสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดหรื อระยะเวลานานถึงปี อาการที่ไม่พึงประสงค์สามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปและไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า กรณี น้ ี ตอ้ งเข้ารับการรักษาและผ่าตัดเปลี่ยนเนื้อเยื่อ
ตัวขยายเต้านมออก หลังการผ่าตัดเสร็ จอาจจะมีอาการกาเริ บเกิดซ้ าขึ้นได้อีกครั้ง
3. หากบริ เวณขยายเนื้อเยือ่ เต้านมไม่แข็งแรงหรื อเกิดการติดเชื้อตัวขยายเนื้ อเยื่อถูกบีบออกมาจากผิวทรวงอก
ผลตรวจจะสรุ ปได้วา่ เกิดจากการติดเชื้อของเนื้ อเยื่อเต้านม(เนื้ อร้าย)มีสาเหตุจากการใช้ยาสเตียรอยด์เคมี
บาบัดการฉีดสี หรื อฉายรังสี การสู บบุหรี่ หรื อเครื่ องไดอารี่ ไมโครเวฟและการรักษาด้วยความร้อนหรื อ
ความเย็นสู งในบางกรณี ที่เกิดแผลจะไม่สามารถรักษาให้หายเป็ นปกติได้ตวั ขยายเนื้ อเยือ่ อาจจะถูกบีบ
ออกมาบนพื้นผิวของเต้านมหากเนื้อเยือ่ ติดเชื้ อร้ายขึ้นบริ เวณด้านนอก อาจจาเป็ นต้องผ่าตัดถอดตัวขยาย
เนื้อเยือ่ ออกและจะก่อให้เกิดแผลเป็ นถาวร
การขยายเต้านมเนื้อเยือ่ อาจก่อให้เกิดรอยย่นที่มองเห็นได้ชดั การเกิดริ้ วรอยบางส่ วนซึ่งเป็ นเรื่ องปกติและ
คาดว่าอาจจะเป็ นเพราะผิวเนื้ อเยือ่ ที่เบาะบางถ้าหากผูป้ ่ วยมีรากพื้นผิวบวมน้ าหรื อผิวหนังเนื้ อเยือ่ เบาะบาง
เกินก็จะเห็นได้ชดั มากขึ้น
ผูป้ ่ วยอาจรู ้สึกถึงการขยายตัวของกล้ามเนื้อและในผูป้ ่ วยบางรายอาจรู ้สึกว่าขนาดของแผลเป็ นผิดปกติโดย
จะมีการตกแต่งเข้าช่วย นอกจากนี้เนื้ อเยือ่ บางส่ วนจะเห็นได้ชดั เจน อาจมีการตกแตกริ้ วรอยเข้าช่วยหรื อ
หากเกิดริ้ วรอยลึกเกินไปจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
4. มีตะกอนที่สะสมอยูร่ อบตัวขยายเนื้อเยือ่ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการแข็งตัวและมีอาการปวดยังสามารถ
สังเกตเห็นได้จากการตรวจเต้านมความหนาแน่นของตะกอนที่สะสมนี้จะต้องตรวจให้แน่ชดั ว่ามีความ
แตกต่างไปจากตะกอนที่กาลังก่อตัวของมะเร็ งเต้านมหรื อไม
อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้
จาเป็ นต้องผ่าตัดเพิ่มเพื่อนาตะกอนออกมาตรวจสอบให้แน่ชดั

5. การตรวจสอบพบว่าการใช้ตวั ขยายเนื้อเยื่อเต้านมจะก่อให้เกิดความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงหรื อผิด
รู ปของหน้าอก
6. การเปลี่ยนแปลงหรื อการโยกย้ายตาแหน่งของตัวขยายเนื้ อเยือ่ อาจเกิดขึ้นจะเกิดการบิดเบี้ยวในรู ปร่ าง
หน้าอก เพื่อแก้ไขปั ญหานี้จะมีการผ่าตัดเพิ่มเติม
7. เมื่อเวลาใส่ ตวั ช่วยขยายเนื้อเยือ่ เต้านมผิวหนังส่ วนอื่นอาจเปื้ อนไขมันจะใช้ตวั ช่วยเช่นการคลุมผ้าหรื อโรย
ด้วยแป้งฝุ่ น
8. หากผูป้ ่ วยที่เคยเข้ารับการผ่าตัดเสริ มเต้านม และมีการถอดออกจะไม่สามารถให้นมบุตรได้แม้วา่ มีสตรี
หลายคนที่มีเต้านมเทียมแต่เนื้อเยื่อเต้านมปกติประสบความสาเร็ จในการให้นมบุตรแต่ก็ยงั มีความเสี่ ยงต่อ
บุตรสู ง และหญิงที่มีเต้านมเทียมจะมีความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่า
9. อาชีพการงานอาจมีผลข้างเคียงต่อเต้านมและอาจเกิดความเสี ยหายทาให้เนื้อเยือ่ เกิดแผลพุพองขึ้นได้
ความเสี่ ยงในการผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมด้วยเนื้ อเยื่อ:
1. ความผิดปกติที่ไม่พบบ่อยนักคือการมีเลือดออกในระหว่างหรื อหลังการผ่าตัดหากมีเลือดออกหลังการ

ผ่าตัดแพทย์จะทาการช่วยฉุกเฉิน เพื่อระบายการอุดตันของหลอดเลือด(โลหิต) การอุดตันของหลอดเลือด
อาจทาให้ตบั เกิดการติดเชื้ อหรื อเกิดปัญหาอื่น ๆตามมา ห้ามทานยาแอสไพริ นใด ๆหรื อยาป้ องกันการ
อักเสบ ก่อนหรื อหลังการผ่าตัดสิ บวัน เพราะอาจเพิ่มความเสี่ ยงต่อการตกเลือด การใช้"สมุนไพร" และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ไม่มีใบสั่งยานั้นจะทาให้เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกหากได้รับ
บาดเจ็บที่ทรวงอกและมีเลือดออกจาเป็ นต้องมีการถ่ายเลือดหรื อการปฎิบตั ตามขั้นตอน
2. ของเหลวในร่ างกายจะสะสมในตัวขยายเนื้ อเยือ่ หลังการผ่าตัดหรื อการที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกกาลัง
กายหนักจาเป็ นต้องมีการรักษาเพิ่มเติมเพื่อระบายของเหลวที่สะสมในตัวขยายเนื้อเยือ่ ซึ่ งอาจทาให้เกิด
การติดเชื้อ การติดเชื้อนั้นจะเกิดในช่วงผ่าตัดหรื อหลังการผ่าตัดหากติดเชื้อเรื้ อรังอย่างเฉียบพลัน จาเป็ น
จะต้องมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหรื อการผ่าตัดเพิ่มเติม
การติดเชื้อที่เกิดจากการขยายตัวของเนื้ อเยือ่ หากการติดเชื้ อที่ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะอาจต้องถอด
อุปกรณ์เสริ มออกและการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นในบริ เวณอื่น ๆ ของร่ างกาย อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในการป้ องกันการติดเชื้อต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ในกรณี การติดเชื้ อที่คุกคามรุ่ นแรงอาจจะช็อก
หรื อถึงแก่ชีวิตได้ผปู ้ ่ วยระบบภูมิคุม้ กันอ่อนแอ(ปั จจุบนั ได้รับเคมีบาบัดหรื อยาเพื่อลดระบบภูมิคุม้ กัน)
จะมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อสู ง
3. ความเสี่ ยงในการใช้ยาระงับความรู ้สึกแบบเฉพาะที่และแบบทัว่ ไปทั้งสองชนิดนี้มีความจาเป็ นต้องใช้ใน
การผ่าตัด ความเสี่ ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงชีวติ
4. การเกิดแผลเป็ นขนาดใหญ่น้ น
ั เป็ นเรื่ องผิดปกติ ในบางกรณี ที่มีแผลใหญ่ผดิ ปกติ รอยแผลเป็ นอาจไม่
สวยและมีสีแตกต่างจากผิวปกติรอบข้าง อาจจาเป็ นต้องรักษาเพิ่มหลังการผ่าตัด
5. ในบางกรณี ที่พบว่ามีอาการแพ้ยาในบริ เวณที่เย็บแผลหากมีอาการที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนั้นอาจเป็ นผลมาจาก
ยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัดและ ปฏิกิริยาภูมิแพ้อาจต้องได้รับการรักษาเพิ่ม
หลอดเลือดอุดตันที่อาจเกิดขึ้นในบริ เวณเต้านม ก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งการผ่าตัด

6. หลังจากการผ่าตัดขยายเนื้อเยือ่ จะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป อาการ

ปวดจากขนาดของแผลหรื อตาแหน่งรวมถึงเทคนิคการผ่าตัดหรื อจากความรู ้สึกของเส้นประสาทถูกบีบ
รัดจนเกิดความเสี ยหายหรื อก่อนและหลังขั้นตอนการผ่าตัดบรรจุตวั ขยายเนื้อเยือ่ ด้วยน้ าเกลืออาการ
ดังกล่าวอาจเป็ นเหตุที่ทาให้เจ็บปวดได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การผ่าตัดขยายเนื้ อเยือ่ :
ปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลทางคลินิกที่ระบุวา่ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดขยายเนื้ อเยือ่ มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดโรคมะเร็ ง
ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมมะเร็ งอเมริ กนั ขอแนะนาให้ผปู ้ ่ วยทาการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจา หากพบ
ก้อนเนื้ อในเต้านมควรขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางแพทย์เพื่อป้ องกันความเสี ยหายของตัวขยายเนื้ อเยือ่
การเข้าตรวจด้วยการฉายรังสี ทรวงอกในระหว่างและหลังการเสริ มเต้านมใหม่หรื อการขยายเนื้อเยือ่ อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆขึ้นได้โดยที่ไม่มีการยอมรับในระยะยาว การเสริ มสร้างเต้านมใหม่และการใช้ตวั ขยาย
เนื้อเยือ่ จะทาให้การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เต้านมเกิดความยากลาบากและทาให้ถ่ายภาพเนื้อเยือ่ มะเร็ งเต้านมไม่
ชัดเจนการตรวจด้วยเครื่ องแมมโมแกรมก็อาจทาให้เต้านมเทียมแตกได้ ก่อนเข้ารับการตรวจโปรดแจ้งให้แพทย์
รับทราบ ในการเสริ มเต้านมเทียมหรื อตัวขยายเนื้ อเยือ่ เต้านม
เพื่อที่แพทย์จะหาวิธีตรวจที่เหมาะสมหากผูป้ ่ วยที่มีการผ่าตัดแก้ไขเสริ มหน้าอกอาจพบอาการปวดในระหว่าง
การตรวจเต้านมและจะมีความยากลาบากในการถ่ายภาพเพิ่มมากขึ้นการอัลตราซาวด์หรื อการตรวจเต้านม
เฉพาะทางเช่นเดียวกับการถ่ายภาพด้วยเครื่ องเรโซแนนซ์แม่เหล็กก็จะช่วยในการประเมินผลของก้อนเนื้ อใน
ทรวงอกและการปลูกถ่ายเนื่ องจากการตรวจเต้านมเฉพาะทางต้องใช้รังสี เอกซ์หลายครั้งผูป้ ่ วยที่มีการเสริ มเต้า
นมหรื อใช้ตวั ขยายเนื้ อเยื่อจะให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหญิงปกติทวั่ ไปโดยเฉลี่ยในการตรวจหามะเร็ งไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการตรวจหามะเร็ งเต้านมและยังมีความเสี่ ยงที่จะได้รับรังสี เอกซ์หลายครั้ง
ปัจจุบนั สตรี ที่เสริ มเต้านมเทียมหรื อใช้ตวั ขยายเนื้อเยือ่ ยังไม่มีวรรณกรรมทางเวชศาสตร์ ที่เพียงพอในการ
พิจารณาว่าสตรี เหล่านี้จะให้นมบุตรและการเสริ มสร้างเต้านมใหม่ดว้ ยเนื้ อเยื่ออาจไม่ดีเท่าที่ตอ้ งการผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่จะไม่พอใจกับตาแหน่งทรวงอกและรู ปร่ างและขนาดหลังผ่าตัดขยายเนื้ อเยื่ออาจแตกต่างจากขนาดเดิม
และตาแหน่งยังไม่ตรงกับเต้านมอีกข้างรอยแผลเป็ นหลังผ่าตัดอาจไม่พ่ งึ ประสังค์หากผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดตัด
เต้านมหรื อได้รับเคมีบาบัดหรื อรังสี หลังการผ่าตัดการสร้างเต้านมด้วยการขยายเนื้ อเยือ่ อาจล้มเหลวเนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาที่กล่าวข้างต้นเพื่อปรับปรุ งผลลัพธ์ของการผ่าตัดขยายเต้านมอาจจะต้องมีการ
ผ่าตัดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูเต้านมเช่นการตั้งครรภ์น้ าหนักเพิ่มหรื อการลดน้ าหนักและอายุที่
เพิม่ ขึ้นอาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ างเต้านมอาจต้องมีการเสริ มสร้างเต้านมใหม่
โดยการผ่าตัดเต้านมถอดเอาตัวขยายเนื้อเยือ่ ออกมาซ่อมแซมหรื อการเปลี่ยนตัวขยายเนื้ อเยือ่ ด้วยการเสริ มสร้าง
เต้านมถาวรแทนซึ่งเป็ นการผ่าตัดที่มีความเสี่ ยงและอาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
สตรี ส่วนน้อยที่เข้ารับการผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมด้วยเนื้อเยือ่ จะเกิดอาการเหมือนระบบภูมิคุม้ กันที่เรารู ้จกั กันดี
เช่นผิวหนังเกิดผื่นแดงอักเสบโรคหนังแข็งรวมถึงประเภทอื่นๆในถึงปัจจุบนั นี้ซ่ ึงมีการวิฉยั โรคระบาดที่
แพร่ กระจายเป็ นจานวนมากในสตรี ที่มีการเสริ มเต้านมเทียมและไม่มีหลักฐานการวิฉยั ว่าสตรี ที่ไม่มีการ

เสริ มสร้างเต้านมจะมีความเสี่ ยงสู ง สาหรับโรคเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างหญิงที่มีหรื อไม่มีการเสริ มสร้ามเต้า
นมก็อาจเป็ นไปได้ และผลของการเสริ มสร้างเต้านมและการขยายตัวของเนื้ อเยื่อในบุคคลที่มีระบบภูมิคุม้ กัน
เกี่ยวพันกับเนื้อเยือ่ ที่ไม่ทราบสาเหตุ การปลูกถ่ายเต้านมซิ ลิโคนและตัวขยายเนื้ อเยือ่ อาจมีความเสี่ ยงที่ยงั ไม่
ทราบสาเหตุ
กระบวนการผ่าตัดเสริ มสร้างเต้านมเนื้อเยือ่ เป็ นการบีบอัดหรื อการใช้ตวั ขยายเนื้อเยื่อใส่ ตวั ช่วยเสริ มในบริ เวณ
รอบๆทรวงอกและจะทาให้มีบาดแผล
ไม่แนะนาให้ผปู ้ ่ วยทางานที่หนักเพราะอาจทาให้ทรวงอกเกิดความเสี ยหายหรื ออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้
การผ่าตัดสร้างเต้านมด้วยตัวขยายเนื้อเยือ่ อาจได้รับผลกระทบจากสาเหตุระยะยาวหลายอย่างอาจจาเป็ นต้องมี
การผ่าตัดเพิ่มเติมหรื อรักษาหากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแม้วา่ ความเสี่ ยงและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจะ
ลดลงแต่ที่ระบุขา้ งต้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก่อให้เกิดความเสี่ ยงได้มาก
การปฏิบตั ิทางการแพทย์และทางคลินิกแม้วา่ การผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยผลการผ่าตัดจะออกมาดี
หรื อไม่ดีทางแพทย์และโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรับรองผลการผ่าตัดได้
※ในระหว่างการผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเกิดขึ้นถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้
ผูป้ ่ วยสามารถตัดสิ นใจที่จะไม่เข้ารับขั้นตอนการผ่าตัดที่แพทย์นาเสนอหรื อความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กรุ ณาปรึ กษาแพทย์ก่อนที่จะตัดสิ นใจลงนามในขั้นตอนดังต่อไปนี้
ตัวเลือก:
เลือกการเสริ มสร้างเต้านมด้วยเนื้อเยื่อ
หากผูป้ ่ วยตัดสิ นใจไม่ยนิ ยอมเข้ารักษาตามขั้นตอนนี้ อาจมีความเสี่ ยง กรุ ณาปรึ กษาแพทย์
หากผูป้ ่ วยมีขอ้ สงสัยที่เกี่ยวกับในขั้นตอนความเสี่ ยงและประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นการนี้ โปรดปรึ กษาแพทย์
ก่อนที่จะลงนามในหนังสื อยินยอม
คาแนะนาเพิ่มเติมจากแพทย์: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ผูป้ ่ วยหรื อสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ่ วย)
(หรื อการแทรกแซงทางการแพทย์)
หรื อแพทย์ที่ขอความคิดเห็นในการรักษา
ข้าพเจ้าเข้าใจคาแนะนาและคาอธิ บายทั้งหมดของแพทย์อย่าง
ครบถ้วนและข้าพเจ้าจะเก็บสาเนาข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้
ลายเซ็นของบุคคลที่ยนิ ยอม :
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย:
ลายเซ็นของพยาน (พนักงานทางการแพทย์ (ชื่อโรงพยาบาล) หรื อญาติผปู ้ ่ วย):
ลายเซ็นของแพทย์:
วันที่: _____/_____/_____
เวลา: _____/_____/_____

