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ขอ้มูลส ำหรบัผูป่้วย 

กำรเสรมิเตำ้นมและกำรเสรมิสรำ้งเตำ้นมดว้ย Motiva Implants® 

 

ขอ้ควรระวงั: 

ผลติภณัฑนี์ค้วรใชโ้ดยศลัยแพทยท์ีผ่่านการฝึกอบรมทีม่คีณุสมบตัแิละไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการแพทยร์ะดบัประ

เทศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศของท่านเท่าน้ัน 

การใชผ้ลติภณัฑนี์โ้ดยแพทยเ์วชปฏบิตัทิีไ่ม่มคีุณสมบตัอิาจส่งผลใหค้วามสวยงามลดลงอย่างยิง่ 

และเกดิผลไม่พงึประสงคอ์ยา่งรา้ยแรง 

 

1. วตัถปุระสงคก์ำรใชง้ำน 

ถุงเตา้นมเทยีม Motiva มจีดุมุ่งหมายเพือ่เพิม่ขนาดเตา้นมในการผ่าตดัเสรมิเตา้นม (breast augmentation) 

หรอืเพือ่แกไ้ข/ปรบัปรงุผลของการผ่าตดัเตา้นมคร ัง้กอ่นหนา้ นอกจากนีถุ้งเตา้นมเทยีม Motiva 

ยงัมขีอ้บ่งใชใ้นการเสรมิสรา้งเตา้นม (breast reconstruction) 

เพือ่ทดแทนเนือ้เยือ่เตา้นมทีถ่กูผ่าตดัออกเน่ืองจากโรคมะเรง็หรอืการบาดเจ็บ 

หรอืทีไ่ม่พฒันาอย่างเหมาะสมเน่ืองจากความผดิปกตอิย่างรา้ยแรงของเตา้นม 

 

2. ขอ้บ่งใช ้

ถุงเตา้นมเทยีม Motiva® มขีอ้บ่งใชส้ าหรบัหตัถการตอ่ไปนีใ้นผูป่้วยเพศหญงิ: 

• การเสรมิเตา้นมส าหรบัผูห้ญงิทีม่อีายุอย่างนอ้ย 18 ปี ซึง่รวมถงึการเสรมิเตา้นมปฐมภมูเิพือ่เพิม่ขนาดเตา้นม 

และการผ่าตดัแกไ้ขเพือ่แกไ้ขหรอืปรบัปรงุผลของการผ่าตดัเสรมิเตา้นมคร ัง้กอ่นหนา้ 

• การเสรมิสรา้งเตา้นม 

ซึง่รวมถงึการเสรมิสรา้งเตา้นมแบบปฐมภมูเิพือ่ทดแทนเนือ้เยือ่เตา้นมทีถ่กูผ่าตดัออกไปเน่ืองจากโรคมะเรง็หรอืก

ารบาดเจ็บ หรอืทีไ่ม่พฒันาอย่างเหมาะสมเน่ืองจากความผดิปกตอิย่างรา้ยแรงของเตา้นม 

และการผ่าตดัแกไ้ขเพือ่แกไ้ขหรอืปรบัปรงุผลของการผ่าตดัเสรมิสรา้งเตา้นมคร ัง้กอ่นหนา้ 

 

3. เง่ือนไขทีมุ่่งหมำยส ำหรบักำรใชง้ำน 

Motiva Implants® มจีดุมุ่งหมายส าหรบัการใชโ้ดยศลัยแพทยพ์ลาสตกิทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

ภายในหอ้งผ่าตดัภายใตส้ภาวะปลอดเชือ้ตามหลกัปฏบิตักิารปลอดเชือ้ทีด่ ี(Good Aseptical Practices)  
 

4. ภำพรวม 

 

• การเสรมิเตา้นม/การเสรมิสรา้งเตา้นมคอืการศลัยกรรมเพือ่เพิม่ขนาดและ/หรอืสรา้งบรเิวณเตา้นมขึน้ใหม่ในผูห้

ญงิทีม่อีายุอย่างนอ้ย 18 ปี โดยใชซ้ลิโิคนเตา้นมเทยีม  
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• มกีารรกัษาทีเ่ป็นทางเลอืกอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึเตา้นมเทยีมส าหรบัใส่ภายนอกหรอืแผ่นเสรมิหนา้อก 

หรอืการน าเนือ้เยือ่ส่วนอืน่ ๆ ของรา่งกายมาเพิม่ขนาดเตา้นม ไม่แนะน าใหใ้ชว้สัดุเตมิเต็มสงัเคราะหอ์ืน่ ๆ (เชน่ 

ซลิโิคนเหลวหรอืสารเตมิเต็ม (filler)) เพราะอาจท าใหเ้กดิปัญหาสุขภาพรา้ยแรงได ้  

 

• การตดัสนิใจทีจ่ะใสถุ่งเตา้นมเทยีมเป็นการตดัสนิใจส่วนตวัของบุคคล 

ขอ้มูลส าคญัทีใ่หใ้นเอกสารนีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่เพิม่ความตระหนักของท่านเกีย่วกบัความเสีย่งและประโยชนข์องก

ารผ่าตดัโดยใชถ้งุเตา้นมเทยีม 

เพือ่ใหท่้านน าขอ้มูลมาใชต้ดัสนิใจเกีย่วกบัการผ่าตดัเสรมิเตา้นม/การผ่าตดัเสรมิสรา้งเตา้นมไดด้ขีึน้ 

(การผ่าตดัแบบปฐมภมูหิรอืการผ่าตดัเพือ่เปลีย่นถุงเตา้นมเทยีม) 

 

• ถุงเตา้นมเทยีม Motiva® ไดร้บัการจดัประเภทเป็นเตา้นมเทยีมแบบผวิเรยีบตาม ISO 14607:2018 

(ผลติภณัฑท์ีใ่ชฝั้งในรา่งกายระหว่างการผ่าตดั - เตา้นมเทยีม - ขอ้ก าหนดเฉพาะ) 

เปลอืกถงุเตา้นมเทยีมประกอบดว้ยช ัน้มาตรฐานและช ัน้ขวางกัน้ 

ช ัน้ทัง้สองประเภทท าจากวสัดุยดืหยุ่นทีท่ าจากซลิโิคนเกรดทางการแพทย ์

(ซลิโิคนทีไ่ดร้บัการทดสอบความเขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกายและเหมาะส าหรบัการใชใ้นทางการแพทย)์ 

ภายในถุงเตา้นมเทยีมมเีจลซลิโิคนเกรดทางการแพทยท์ีม่คีวามหนาแน่นสงู 

และจะน าไปผ่าตดัฝังไวเ้หนือหรอืใตก้ลา้มเนือ้หนา้อกของท่าน  

 

• โปรดดูทีห่วัขอ้ที ่ 4 (“สว่นประกอบของถงุเตำ้นมเทยีมซลิโิคน”) 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดุและสารทีใ่ชใ้นถงุเตา้นมเทยีม Motiva® breast   

 

• ถุงเตา้นมเทยีมมใีหเ้ลอืกหลายรปูรา่ง: วงกลม วงร ี หรอืหยดน ้า และมหีลายขนาดและความพุ่ง 

ศลัยแพทยข์องท่านจะพูดคุยกบัท่านเกีย่วกบัผลลพัธท์ีเ่ป็นไปไดต้่าง ๆ 

ตามลกัษณะเฉพาะและความคาดหวงัของท่าน 

 

• ท่านควรทราบว่าเมือ่เลอืกเสรมิเตา้นม/เสรมิสรา้งเตา้นมดว้ยถงุเตา้นมเทยีม ท่านอาจจ าเป็นตอ้งมขี ัน้ตอนเพิม่เตมิ 

รวมทัง้การปรกึษากบัศลัยแพทยข์องท่าน ถงุเตา้นมเทยีมไม่ไดเ้ป็นอุปกรณท์ีใ่สใ่นรา่งกายไดท้ัง้ชวีติ 

และมกีารเสือ่มสภาพเหมอืนกบัอุปกรณส์ าหรบัฝังในรา่งกายอืน่ ๆ 

การฝังถงุเตา้นมเทยีมอาจไม่ไดเ้ป็นการผ่าตดัเพยีงคร ัง้เดยีว 

อาจตอ้งมกีารน าถุงเตา้นมเทยีมของท่านออกหรอืเปลีย่นถุงใหม่ ซึง่หมายถงึตอ้งมกีารผ่าตดัแกไ้ข 

การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ต่อเตา้นมของท่านหลงัจากการฝังถุงเตา้นมเทยีมจะกลบัเป็นเหมอืนเดมิไม่ได ้

หากท่านเลอืกทีจ่ะน าถุงเตา้นมเทยีมของท่านออกโดยไม่เปลีย่นถุงใหม่ 

ท่านอาจตอ้งพบกบัผลดา้นความงามทีไ่ม่เป็นทีพ่งึประสงค ์ซึง่อาจเป็นถาวร  
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• เมือ่ท่านเปลีย่นถุงเตา้นมเทยีม (ส าหรบัการแกไ้ขการเสรมิเตา้นมหรอืการเสรมิสรา้งเตา้นม) 

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นในอนาคตของท่านจะเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัการผ่าตดัเสรมิเตา้นมหรอืการผ่าตดัเ

สรมิสรา้งเตา้นมคร ัง้แรก (การผ่าตดัแบบปฐมภมู)ิ ตวัอย่างเชน่ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิพงัผดืหดรดั (แคปซลู) 

อย่างรา้ยแรงจะเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าส าหรบัทัง้ผูป่้วยทีเ่สรมิเตา้นมและเสรมิสรา้งเตา้นมทีเ่ปลีย่นถุงเตา้นมเทยีม 

เมือ่เทยีบกบัการฝังถุงเตา้นมเทยีมคร ัง้แรก 

 

• โดยปกต ิ การแตกของถงุเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคนจะเกดิขึน้โดยไม่มอีาการ 

ซึง่หมายความว่าทัง้ท่านและศลัยแพทยข์องท่านจะไม่สามารถบอกไดด้ว้ยการตรวจดว้ยสายตาหรอืการสมัผสัวา่ถุ

งเตา้นมเทยีมของท่านแตก หากสงสยัวา่ถุงเตา้นมเทยีมเคลือ่นยา้ยและ/หรอืแตก ท่านจะตอ้งไดร้บัการตรวจ MR 

(การถ่ายภาพดว้ยคลืน่สะทอ้นในสนามแม่เหล็ก) หรอืไดร้บัการตรวจ High Resolution Ultra Sound 

(คลืน่เสยีงความถีสู่งทีม่คีวามคมชดัสงู) เพือ่ยนืยนั หาก MR ยนืยนัวา่ถุงเตา้นมเทยีมแตก 

ท่านควรน าถงุเตา้นมเทยีมออก (โดยเปลีย่นถงุใหม่หรอืไม่ใสถ่งุเตา้นมเทยีมอกีตอ่ไป) 

 

5. สว่นประกอบของถงุเตำ้นมเทยีมซลิโิคน 

ส่วนประกอบของถุงเตา้นมเทยีม Motiva® สรปุอยู่ในตารางดา้นลา่ง: 

 

ส่วนประกอบของถุงเตา้นมเทยี

ม 
วสัดุและ/หรอืสาร 

เปลอืกถงุ: ช ัน้มาตรฐาน วสัดุยดืหยุ่นทีท่ าจากซลิโิคนเกรดทางการแพทย ์

เปลอืกถงุ: ช ัน้ขวางกัน้ 

วสัดุยดืหยุ่นทีท่ าจากซลิโิคนเกรดทางการแพทย ์

ช ัน้นีเ้รยีกว่าช ัน้ขวางกัน้เน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมทีีจ่ าเพาะของช ัน้นี ้

ซึง่มไีวเ้พือ่ป้องกนัการร ัว่ซมึของซลิโิคนภายใน 

ตวับ่งช ีช้ ัน้ขวางกัน้  

สนี ้าเงนิเกรดทางการแพทยท์ีเ่ขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย 

ซึง่ยอ้มสชี ัน้ขวางกัน้เพือ่ใหศ้ลัยแพทยส์ามารถตรวจสอบความสมบูรณข์องช ัน้ขวางกัน้ไดด้ว้ยส

ายตา 

ส่วนประกอบแผ่นเสรมิ แผ่นวสัดุยดืหยุ่นทีท่ าจากซลิโิคนเกรดทางการแพทย ์

เจลภายใน เจลซลิโิคนเกรดทางการแพทยท์ีม่คีวามหนาแน่น 

แท็กไมโครชปิ 
แท็กไมโครชปิหรอืทรานสปอนเดอรส์ าหรบัการบ่งชีด้ว้ยคลืน่ความถีว่ทิยุ (RFID) 

คอืเสาอากาศโลหะขนาดเล็กมากทีร่บัสญัญาณจากเคร ือ่งอา่นและสง่ขอ้มูลเฉพาะ 
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ท าจากแกนเฟอรไ์รตเ์พือ่Zเพิม่ระยะการรบั-

ส่งขอ้มูลและปิดผนึกอยู่ในแคปซลูแกว้ทีเ่ขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย 

 

6. ขอ้หำ้มใช ้

มขีอ้หา้มใชถ้งุเตา้นมเทยีมซลิโิคนในผูห้ญงิที:่  

• เป็นมะเรง็เตา้นมซึง่ยงัเป็นอยู่และยงัไม่ไดร้บัการรกัษาดว้ยการตดัเตา้นม 

• เป็นโรคถุงน ้าเร ือ้รงัของเตา้นม (ซสีตเ์ตา้นม) อย่างรนุแรง 

ซึง่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นระยะกอ่นเป็นมะเรง็ทีย่งัไม่ไดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดัเอาเฉพาะเนือ้ของเตา้นมออ

กประกอบ 

• ก าลงัมกีารตดิเช ือ้ 

• ก าลงัตัง้ครรภห์รอืใหน้มบุตร 

• เป็นโรคใด ๆ (ซึง่รวมถงึเบาหวานทีค่วบคุมไม่ได)้ 

ซึง่เป็นทีท่ราบในทางคลนิิกว่าส่งผลตอ่ความสามารถในการสมานของแผล 

• แสดงลกัษณะของเนือ้เยือ่ทีไ่ม่เขา้กบัการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีมในทางคลนิิก เชน่ 

ความเสยีหายของเนือ้เยือ่จากการฉายรงัส ี เนือ้เยือ่ไม่เพยีงพอ 

และ/หรอืปัญหาการมหีลอดเลอืดมากหรอืเป็นแผลเป่ือย 

• มภีาวะหรอือยู่ระหว่างการรกัษาทีศ่ลัยแพทยพ์จิารณาวา่เป็นปัจจยัเสีย่งในการผ่าตดัทีไ่ม่สมควร (เชน่ 

โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีไ่ม่คงที ่ความผดิปกตใินการแข็งตวัของเลอืด ปัญหาเร ือ้รงัเกีย่วกบัปอด เป็นตน้) 

 

7. หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

6.1 กำรใหค้วำมยนิยอมหลงัจำกไดร้บัทรำบขอ้มูล 

Establishment Labs 

ตอ้งอาศยัศลัยแพทยข์องท่านในการอธบิายใหท่้านทราบถงึความเสีย่งและประโยชนท์ีม่ขีองการฝังถงุเตา้นมเทยีม 

นอกจากนี ้

ศลัยแพทยย์งัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการขอความยนิยอมอย่างเป็นทางการจากท่านหลงัจากทีท่่านไดร้บัทราบขอ้มูลเพือ่การ

ด าเนินขัน้ตอนการผ่าตดั 

 

ในฐานะผูป่้วย ท่านจะไดร้บัเอกสาร “การเสรมิเตา้นมและการเสรมิสรา้งเตา้นมดว้ย Motiva Implants® 

ขอ้มูลส าหรบัผูป่้วย” ของ Establishment Labs ในระหว่างการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการผ่าตดัของท่าน 

ท่านตอ้งมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอ่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลทัง้หมดทีใ่หไ้วใ้นเอกสาร ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง ประโยชน ์

และค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคน 
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ท่าน พยาน และศลัยแพทยข์องท่านควรลงนามใน “เอกสารแสดงความยนิยอม” 

เพือ่ใหบ้นัทกึกระบวนการใหค้วามยนิยอมหลงัจากไดร้บัทราบขอ้มูลไดส้ าเรจ็ 

ซึง่เอกสารนีจ้ะเป็นส่วนหน่ึงในแฟ้มทางการแพทยข์องท่าน 

 

หวัขอ้ที ่ 8 

แสดงรายละเอยีดภาวะแทรกซอ้นทีม่กีารระบุว่าอาจเกดิขึน้ไดก้บัการผ่าตดัเสรมิเตา้นมหรอืการผ่าตดัเสรมิสรา้งเตา้นมดว้ย

ถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคน โปรดอ่านทบทวนรายละเอยีดทัง้หมดเหลา่นี ้

หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิทีท่่านควรตอ้งทราบเมือ่พจิารณาวา่จะใชถุ้งเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคนหรอืไม่ รวมถงึ: 

 

กำรถำ่ยภำพแมมโมแกรม: การถ่ายภาพแมมโมแกรมตามปกตคิวรด าเนินการตามค าแนะน าของศลัยแพทยข์องท่าน 

ท่านควรแจง้ผูถ้่ายภาพว่าท่านมถีุงเตา้นมเทยีม รวมถงึแจง้ประเภทของถุงและต าแหน่ง 

และขอการถ่ายภาพแมมโมแกรมเพือ่การวนิิจฉัย แทนการถา่ยภาพแมมโมแกรมเพือ่ตรวจคดักรองโรคมะเรง็เตา้นม 

ถุงเตา้นมเทยีมอาจท าใหเ้กดิความซบัซอ้นในการอ่านภาพแมมโมแกรม 

เน่ืองจากถุงเตา้นมเทยีมจะปิดบงัเนือ้เยือ่เตา้นมทีอ่ยู่ขา้งใต ้ และ/หรอืบบีอดัเนือ้เยือ่ทือ่ยู่ขา้งบน 

จ าเป็นตอ้งมศีูนยก์ารถ่ายภาพแมมโมแกรมทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

นักเทคนิคทีม่ปีระสบการณใ์นการตรวจผูป่้วยทีม่ถีงุเตา้นมเทยีม และการใชเ้ทคนิคการขยบัถุงเตา้นมเทยีม 

เพือ่ใหแ้สดงภาพเนือ้เยือ่เตา้นมในเตา้นมทีม่กีารฝังถงุเตา้นมเทยีมไดอ้ย่างเพยีงพอ  

 

กำรน ำถงุเตำ้นมเทยีมออก: ถุงเตา้นมเทยีมไม่ไดเ้ป็นอุปกรณท์ีใ่ส่ในรา่งกายไดท้ัง้ชวีติ 

และมคีวามเป็นไปไดท้ีใ่นชว่งชวีติของผูป่้วยจะมกีารน าถุงเตา้นมเทยีมออก 

โดยเป็นการเปลีย่นถงุใหม่หรอืไม่ใส่ถงุเตา้นมเทยีมอกีตอ่ไป 

เมือ่น าถุงเตา้นมเทยีมออกโดยไม่มกีารเปลีย่นใสถุ่งเตา้นมเทยีมใหม่ 

การเปลีย่นแปลงต่อเตา้นมอาจกลบัเป็นเหมอืนเดมิไม่ได ้ 

 

กำรผ่ำตดัซ ำ้/กำรน ำถงุเตำ้นมเทยีมออก: การแตกออก ผลดา้นความสวยงามทีไ่ม่พงึประสงค ์

และภาวะแทรกซอ้นทางคลนิิกอืน่ ๆ อาจท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัเพิม่เตมิ 

ท่านควรทราบว่าความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นในอนาคตจะเพิม่ขึน้เมือ่มกีารผ่าตดัแกไ้ขเมือ่เทยีบกบัการผ่าตดัเสรมิเ

ตา้นมหรอืการผ่าตดัเสรมิสรา้งเตา้นมแบบปฐมภมู ิ 

 

กำรใหน้มบุตร: การผ่าตดัถุงเตา้นมเทยีมอาจรบกวนความสามารถในการใหน้มบุตร 

โดยการลดการผลติน ้านมหรอืท าใหไ้ม่มกีารผลติน ้านม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

แผลผ่าตดัทีป่านนมอาจลดความเป็นไปไดใ้นการใหน้มบุตรไดเ้ป็นอย่างมาก 

 

กำรใชย้ำทำเฉพำะที:่ ท่านควรปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักรกอ่นทีจ่ะใชย้าทาเฉพาะที ่(เชน่ ยาสเตยีรอยด)์ บรเิวณเตา้นม 
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กำรสูบบุหรี:่ การสูบบุหร ีอ่าจรบกวนกระบวนการสมานแผล 

 

กำรฉำยรงัสทีีเ่ตำ้นม: Establishment Labs ยงัไม่ไดท้ดสอบผลของรงัสรีกัษาในรา่งกายในผูป่้วยทีม่ถีุงเตา้นมเทยีม 

วารสารทางวทิยาศาสตรช์ ีแ้นะว่ารงัสรีกัษาอาจเพิม่โอกาสการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากถุงเตา้นมเทยีม เชน่ 

การเกดิพงัผดืหดรดั การตายเฉพาะส่วน และถงุเตา้นมเทยีมทะลุออกภายนอก 

 

ควำมคุม้ครองในกำรประกนัสุขภำพ: กอ่นเขา้รบัการผ่าตดั 

ท่านควรตรวจสอบกบับรษิทัประกนัภยัของท่านเกีย่วกบัประเด็นดา้นความคุม้ครอง 

 

เทคนิคกำรตรวจเตำ้นม: ท่านควรด าเนินการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองทุกเดอืน 

และแพทยค์วรแจง้ใหท่้านทราบวธิกีารแยกความแตกต่างของถุงเตา้นมเทยีมจากเนือ้เยือ่เตา้นม ดงัน้ัน 

เป็นสิง่ส าคญัทีค่วรตอ้งค านึงถงึค าแนะน าตอ่ไปนี:้ 

 

• หา้มจดัหรอืบบีถุงเตา้นมเทยีมแรงจนเกนิไป หากมกีอ้น ปวดอย่างต่อเน่ือง อาการบวม ผวิหนังรอบ ๆ แข็งขึน้ 

หรอืรปูรา่งถุงเตา้นมเทยีมเปลีย่นแปลง อาจชีแ้นะว่าถุงเตา้นมเทยีมแตกแบบแสดงอาการ 

หากท่านมอีาการแสดงใด ๆ เหล่านี ้ แจง้ใหศ้ลัยแพทยข์องท่านทราบ และรบัการประเมนิผา่นการตรวจ MR 

หรอืการตรวจ High Resolution Ultra Sound หากเป็นไปได ้

 

กำรบำดเจบ็: ท่านควรแจง้ศลัยแพทยห์รอืแพทยข์องท่านหากสงสยัว่ามภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืการกดรดัทีเ่กดิจากการนวดบรเิวณเตา้นมอย่างรนุแรง การเลน่กฬีาบางอย่าง 

หรอืการใชเ้ข็มขดันิรภยั เป็นตน้ 

 

สุขภำพจติและกำรผ่ำตดัทีไ่ม่เรง่ดว่น: 

ศลัยแพทยเ์ป็นผูพ้จิารณาวา่ท่านมคีวามพรอ้มดา้นจติใจทีจ่ะรบัการผ่าตดัเสรมิเตา้นม/การผ่าตดัเสรมิสรา้งเตา้นมหรอืไม่ 

ท่านตอ้งแจง้ใหศ้ลัยแพทยท์ราบหากท่านมปีระวตัแิละ/หรอืก าลงัมภีาวะซมึเศรา้หรอืปัญหาดา้นสุขภาพจติอืน่ ๆ 

 

สภำพแวดลอ้มในกำรผ่ำตดัและกำรระงบัควำมรูส้กึ: นิยมใชก้ารใหย้าระงบัความรูส้กึทัว่ไป (การดมยาสลบ) 

และยงัสามารถเลอืกการใหย้าระงบัความรูส้กึเฉพาะสว่นพรอ้มยาระงบัประสาทดว้ยเชน่กนั 

อย่าลมืสอบถามเกีย่วกบัระยะเวลาทีท่่านตอ้งงดอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่ หรอืขอ้บ่งช ีก้อ่นการผ่าตดัอืน่ ๆ 

ทีต่อ้งปฏบิตัติามกอ่นวนัผ่าตดั อย่าลมืแจง้ศลัยแพทยข์องท่านเกีย่วกบัยาใด ๆ ทีท่่านก าลงัรบัประทาน 

 

8. กำรดูแลหลงักำรผ่ำตดั 
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กระบวนการพกัฟ้ืนขึน้อยู่กบัประวตัขิองท่านและตวัแปรอืน่ ๆ 

เราไดแ้สดงรายละเอยีดค าแนะน าทัว่ไปและความเป็นไปไดท้ีส่ามารถคาดไดว้่าจะเกดิขึน้ดา้นล่าง: 

 

• ท่านอาจมอีุณหภมูริา่งกายสูงขึน้ 

• เตา้นมของท่านอาจยงัคงบวมและไวตอ่การสมัผสัเป็นเวลาหน่ึงเดอืนหรอืนานกว่าน้ัน 

• ท่านมแีนวโนม้ทีจ่ะรูส้กึเหน่ือยหรอืปวดเป็นเวลาหลายวนัหลงัจากผ่าตดั 

• ท่านอาจรูส้กึคดัตงึบรเิวณเตา้นมขณะทีผ่วิหนังของท่านปรบัใหเ้ขา้กบัขนาดเตา้นมใหม่ของท่าน 

• หลกีเลีย่งกจิกรรมทีใ่ชแ้รงมากอย่างนอ้ยสองสามสปัดาห ์

แมว้่าท่านจะสามารถกลบัไปท างานไดภ้ายในไม่กีว่นัก็ตาม 

• นอกจากนีอ้าจแนะน าใหม้กีารนวดเตา้นมตามความเหมาะสม 

• นอนหลบัหรอืพกัผ่อนโดยใหศ้รีษะของท่านอยู่สูงขึน้เล็กนอ้ย หลกีเลีย่งท่านอนตะแคง 

• พยายามใหแ้ขนอยู่ขา้งล าตวัของท่าน และหลกีเลีย่งการยกของหนักจนกว่าศลัยแพทยข์องท่านจะอนุญาต 

• หา้มขบัรถอย่างนอ้ย 2 วนัหลงัจากผ่าตดั และหา้มออกก าลงักายจนกว่าศลัยแพทยข์องท่านจะอนุญาต 

• หา้มใหเ้ตา้นมของท่านโดนแสงแดดโดยตรงจนกว่าศลัยแพทยข์องท่านจะอนุญาต 

• ศลัยแพทยอ์าจแนะน าใหใ้ชค้รมีชนิดทา 

• เตา้นมของท่านจะบวมและรูส้กึกดเจ็บทนัทหีลงัจากผ่าตดั 

ดงัน้ันท่านมแีนวโนม้ทีจ่ะตอ้งสวมใส่บราส าหรบัสวมใส่หลงัการผ่าตดัซึง่ไม่มกีารเสรมิโครง 

ศลัยแพทยข์องท่านจะใหห้รอืแนะน าบราทีด่ทีีสุ่ดหลงัจากการเสรมิเตา้นมหรอืการเสรมิสรา้งเตา้นม 

พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าว่าท่านตอ้งสวมใส่บราชนิดนีเ้ป็นเวลานานเท่าใด 

ผูป่้วยส่วนใหญส่วมใส่บราส าหรบัสวมใส่หลงัการผ่าตดัเป็นเวลาหน่ึงถงึสองสปัดาห ์

หลงัจากน้ันผูป่้วยจะสามารถเปลีย่นไปใชส้ปอรต์บราได ้

• การตัง้ครรภแ์ละการใหน้มบุตรหลงัจากการผ่าตดัฝังถงุเตา้นมเทยีมอาจท าใหเ้นือ้เยือ่เตา้นมและกลา้มเนือ้เปลีย่น

แปลง และอาจท าใหเ้ตา้นมหย่อนคลอ้ยและซลิโิคนพลกิ 

 

9. กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง/ประโยชน ์

 

9.1. ประโยชนข์องกำรผ่ำตดัเตำ้นมดว้ยถงุเตำ้นมเทยีมซลิโิคน 

 ภาพลกัษณ ์ หมายถงึ ภาพของรา่งกายในจติใจของบุคคลหน่ึง ทศันคตเิกีย่วกบัรา่งกายของตวัเอง ลกัษณะภายนอก 

และสถานะสุขภาพ ความมสีุขภาพด ี การท างานของรา่งกายตามปกต ิ และสภาพทางเพศ 

องคป์ระกอบภาพลกัษณท์ีเ่ป็นลบในประชากรผูห้ญงิทัว่ไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูร้อดชวีติจากโรคมะเรง็เตา้นม 

รวมถงึความรูส้กึไม่พงึพอใจกบัลกัษณะภายนอก ความรูส้กึวา่ขาดความเป็นผูห้ญงิและความมสีุขภาพดขีองรา่งกาย 

ความลงัเลทีจ่ะมองดตูนเองตอนเปลอืย ความรูส้กึวา่มแีรงดงึดูดทางเพศนอ้ยลง 

และความรูส้กึประหม่าเกีย่วกบัลกัษณะภายนอกของตนเอง (Koçan, S., & Gürsoy, A, 2016) 
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ในกรณีของการเสรมิเตา้นมเพือ่ความงาม หากเตา้นมของท่านไม่เคยโตขึน้ 

หรอืหากเตา้นมมขีนาดเล็กลงเน่ืองจากการลดน า้หนักตัง้ครรภ ์

หรอืหากเตา้นมของท่านมขีนาดหรอืรปูรา่งไม่ตรงตามทีท่่านตอ้งการ ท่านอาจไดร้บัประโยชนจ์ากการเสรมิเตา้นม 

นอกเหนือจากการเพิม่ความสวยงามภายนอก ความรูส้กึถงึความอ่อนเยาวแ์ละความสามารถทีจ่ะสวมใส่เสือ้ผา้ใหม่ ๆ 

หรอืทีแ่ตกต่างออกไป 

ผูห้ญงิจ านวนมากรายงานว่าไดร้บัประโยชนเ์พิม่เตมิในดา้นความมั่นใจในตนเองและโอกาสทางสงัคมหรอือาชพีทีเ่พิม่ขึน้ 

(Spear, et al., 2007) 

 

ในกรณีของการเสรมิสรา้งเตา้นม 

ผูห้ญงิจ านวนมากรายงานว่าการเสรมิสรา้งเตา้นมชว่ยพวกเขาในการฟ้ืนฟูจากโรคมะเรง็เตา้นม 

และลดความเครยีดทางอารมณโ์ดยชว่ยท าใหพ้วกเขากลบัมามรีปูรา่งทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้เมือ่เทยีบกบัเมือ่ยงัไม่ไดผ่้าตั

ดเสรมิสรา้งเตา้นมหรอืเมือ่สวมใส่เตา้นมเทยีมส าหรบัใส่ภายนอก (US Core Studies) 

 

9.2. ควำมเสีย่งของกำรผำ่ตดัเตำ้นมดว้ยถงุเตำ้นมเทยีมซลิโิคน 

ถุงเตา้นมเทยีมไม่ไดเ้ป็นอุปกรณท์ีใ่ส่ในรา่งกายไดท้ัง้ชวีติ ยิง่ท่านใส่ถุงเตา้นมเทยีมไวน้านเท่าใด 

ท่านจะยิง่มโีอกาสทีจ่ะตอ้งน าถงุเตา้นมเทยีมออก/เปลีย่นใหม่ 

และท่านจะยิง่มแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นเฉพาะทีแ่ละผลทีไ่ม่พงึประสงค ์

ภาวะแทรกซอ้นเฉพาะทีแ่ละผลทีไ่ม่พงึประสงคท์ีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุคอืการเกดิพงัผดืหดรดั การผ่าตดัซ า้ 

การน าถุงเตา้นมเทยีมออก และการแตกหรอืการแบนแฟบของถุงเตา้นมเทยีม ภาวะแทรกซอ้นอืน่ ๆ รวมถงึการเกดิรอยย่น 

เตา้นมไม่เท่ากนั การเป็นแผลเป็น อาการปวด และการตดิเช ือ้บรเิวณแผลผ่าตดั  

ท่านควรยอมรบัว่าท่านจะตอ้งไดร้บัการผ่าตดัเพิม่เตมิ (การผ่าตดัซ า้) 

การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ต่อเตา้นมของท่านหลงัจากการฝังถุงเตา้นมเทยีมอาจใหผ้ลไม่พงึประสงคด์า้นความงาม 

และกลบัเป็นเหมอืนเดมิไม่ได ้ หากท่านน าถุงเตา้นมเทยีมออกแต่ไม่ไดเ้ปลีย่นใส่ถุงใหม่ 

ท่านอาจมกีารเปลีย่นแปลงตอ่เตา้นมตามธรรมชาตขิองท่าน เชน่ รอยบุ๋ม การดงึร ัง้ของผวิหนัง รอยย่น 

เนือ้เยือ่เตา้นมสูญเสยีไป หรอืการเปลีย่นแปลงทีใ่หผ้ลไม่พงึประสงคด์า้นความงาม หากท่านมถีงุเตา้นมเทยีม 

ท่านจะตอ้งหมั่นตรวจสอบเตา้นมของท่านตลอดชวีติของท่าน หากท่านสงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตใิด ๆ 

ในเตา้นมของท่าน ท่านจะตอ้งไปพบแพทยท์นัท ี หากท่านมถีุงเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคน 

ท่านจะตอ้งไดร้บัการตรวจ MR อย่างสม ่าเสมอเพือ่ตรวจดูการแตกของถงุเตา้นมเทยีมทีไ่ม่แสดงอาการ 

(“การแตกโดยไม่มอีาการ”) 

 

เพือ่ใหต้รวจพบการแตกโดยไม่มอีาการไดต้ัง้แต่เน่ิน ๆ องคก์ารอาหารและยา (FDA) 

และผูผ้ลติถุงเตา้นมเทยีมแนะน าใหผู้ห้ญงิทีม่ถีงุเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคนไดร้บัการตรวจคดักรอง MRI 3 

ปีหลงัจากทีไ่ดร้บัถุงใหม่ และทุก 2 ปีหลงัจากน้ัน การตรวจคดักรองการแตกของถุงเตา้นมเทยีมดว้ย MRI มคี่าใชจ้า่ยสูง 

และอาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองในการประกนัสุขภาพของท่าน หากท่านมถีงุเตา้นมเทยีม 

ท่านมคีวามเสีย่งต ่าทีจ่ะเกดิมะเรง็ทีพ่บไดน้อ้ย ซึง่เป็นมะเรง็ตอ่มน ้าเหลอืงทีเ่รยีกว่า Anaplastic Large Cell Lymphoma 
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ทีส่มัพนัธก์บัการฝังถงุเตา้นมเทยีม (BIA-ALCL) ในเนือ้เยือ่เตา้นมรอบถงุเตา้นมเทยีม BIA-ALCL ไม่ใชม่ะเรง็เตา้นม 

ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นมะเรง็ BIA-ALCL อาจตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดั เคมบี าบดั และ/หรอืรงัสรีกัษา 

(www.fda.gov/breastimplants) 

 

10. ควำมเสีย่งและภำวะแทรกซอ้นทีเ่ป็นไปได ้

 

10.1. เกีย่วขอ้งกบักำรดมยำสลบ 

การดมยาสลบมคีวามเสีย่งบางประการแต่ค่อนขา้งมคีวามปลอดภยัเมือ่ใหย้าสลบอย่างถูกตอ้ง 

ซึง่โดยปกตวิสิญัญแีพทยจ์ะมกีารใหย้าสลบทางหลอดเลอืดด า (IV) หรอืใหสู้ดดม ระหว่างทีย่าสลบออกฤทธิ ์

ผูป่้วยจะไม่รูส้กึถงึความเจ็บปวด และยงัอาจมภีาวะเสยีความจ า  

การใหย้าสลบมผีลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ไดห้ลายประการ บางคนอาจไม่เกดิผลขา้งเคยีงเลย 

ในขณะทีบ่างบนอาจเกดิผลขา้งเคยีงบา้ง แต่ไม่มผีลขา้งเคยีงใดทีม่ผีลคงอยู่ยาวนานอย่างเฉพาะเจาะจง 

และมแีนวโนม้เกดิขึน้ทนัทหีลงัจากการใหย้าสลบ 

ผลขา้งเคยีงของการดมยาสลบรวมถงึ 

ความสบัสนและการสูญเสยีความทรงจ าช ัว่คราวแมว้่าจะพบไดม้ากกวา่ในผูสู้งอายุก็ตาม อาการเวยีนศรีษะ 

ถ่ายปัสสาวะล าบาก รอยฟกช า้หรอืปวดจากการหยดใหส้ารอาหารทางหลอดเลอืดด า อาการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีน 

อาการสัน่และรูส้กึหนาว และเจ็บคอเน่ืองจากท่อหายใจ 

 

10.2. เหตกุำรณไ์ม่พงึประสงคท์ ัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัข ัน้ตอนกำรผ่ำตดั 

หลงัจากการผ่าตดัฝังถงุเตา้นมเทยีม ผูป่้วยอาจเกดิอาการบวม ผวิหนังแข็ง ความรูส้กึไม่สบาย อาการคนั อาการแพ ้

รอยฟกช า้ อาการปวดเสยีว และ/หรอือาการปวดในชว่งไม่กีส่ปัดาหแ์รก  

 

10.3. เกีย่วขอ้งกบัถงุเตำ้นมเทยีม 

หากมเีหตกุารณไ์ม่พงึประสงคใ์ด ๆ ต่อไปนีห้รอือืน่ ๆ เกดิขึน้ โปรดตดิตอ่ศลัยแพทยข์องท่านโดยเรว็ทีส่ดุ:  

 

10.3.1. กำรเกดิพงัผดืหดรดั 

การสรา้งแคปซลูทีป่ระกอบดว้ยเสน้ใยคอลลาเจนรอบ ๆ 

สิง่แปลกปลอมโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แยกสิง่แปลกปลอมออกน้ันเป็นปฏกิริยิาปกตขิองรา่งกาย 

การเกดิพงัผดืหดรดัจะเกดิขึน้เมือ่แคปซลูนีแ้ข็งตวั หด และรดัถุงเตา้นมเทยีม ซึง่ท าใหรู้ส้กึว่าถุงเตา้นมเทยีมแข็งขึน้ 

(จากทีค่งรปูเล็กนอ้ยเป็นค่อนขา้งแข็ง) ถุงเตา้นมเทยีมทีแ่ข็งมากทีสุ่ดอาจท าใหเ้กดิความรูส้กึไม่สบาย อาการปวด 

และคล าพบกอ้นในระดบัต่าง ๆ นอกเหนือจากความแข็งแลว้ 

การเกดิพงัผดืหดรดัสามารถท าใหเ้กดิผลดา้นความงามทีไ่ม่พงึประสงค ์ 

 

http://www.fda.gov/breastimplants
https://www.medicalnewstoday.com/articles/9673.php
https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks
https://www.medicalnewstoday.com/articles/155412.php
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การเกดิพงัผดืหดรดัเกดิขึน้บ่อยมากกว่าในผูป่้วยทีผ่่านการผ่าตดัแกไ้ขเมือ่เทยีบกบัผูป่้วยทีไ่ดร้บัการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเที

ยมแบบปฐมภมู ิ การเกดิพงัผดืหดรดัคอืปัจจยัเสีย่งของการแตกของถุงเตา้นมเทยีม 

และเป็นสาเหตุของการผ่าตดัซ า้ทีพ่บไดบ่้อยทีสุ่ดในผูป่้วยทีเ่สรมิเตา้นมและเสรมิสรา้งเตา้นม 

การรกัษาอาจจ าเป็นตอ้งมกีารน าแคปซลูออกดว้ยการผ่าตดั 

หรอือาจตอ้งมกีารน าถุงเตา้นมเทยีมออกและอาจมกีารเปลีย่นถุงใหม่ 

ขึน้อยู่กบัความรนุแรง/ระดบัของการเกดิพงัผดืหดรดัทีว่นิิจฉัย 

 

10.3.2. กำรแตกของถงุเตำ้นมเทยีม 

ถุงเตา้นมเทยีมอาจแตกออกเมือ่เปลอืกถุงเกดิรอยขาดหรอืเป็นร ู

การแตกของถุงเตา้นมเทยีมสามารถเกดิขึน้ไดทุ้กเมือ่ในระหวา่ง/หลงัจากการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีม 

แต่มแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้มากกว่าเน่ืองจากการแทงเข็มระหว่างการผ่าตดัหรอืการใชแ้รงมากเกนิไปเมือ่วางถุงเตา้นมเทยีมล

งในโพรงทีเ่ลาะ นอกจากนีย้งัอาจเกดิขึน้จากการวางต าแหน่งทีไ่ม่ดพีอ หรอืการเคลือ่นหลุดทีม่องไม่เห็น 

(ช ัน้ผวิหนังเตา้นมพบั) การบาดเจ็บ การเสือ่มอายุของถุงเตา้นมเทยีม เป็นตน้  

 

การแตกของถุงเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคนมกัไม่มอีาการ (น่ันคอื ผูป่้วยไม่แสดงอาการชดัเจนใด ๆ 

และไม่มอีาการแสดงทางรา่งกายภายนอกว่าถุงเตา้นมเทยีมมกีารเปลีย่นแปลง) มากกว่ามอีาการทีเ่ห็นไดช้ดัเจน ดงัน้ัน 

ผูป่้วยควรไดร้บัแจง้ใหร้บัการตรวจ MR 

อย่างสม ่าเสมอตลอดชว่งชวีติของตนเพือ่ตรวจคดักรองว่ามกีารแตกของถุงเตา้นมเทยีมทีไ่ม่มอีาการหรอืไม่ 

แมว้่าจะไม่มปัีญหาทีช่ดัเจนใด ๆ ก็ตาม  

 

องคก์ารอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา (United States Food & Drug Administration) แนะน าใหด้ าเนินการตรวจ MR 3 

ปีหลงัจากการผ่าตดัฝังถงุเตา้นมเทยีม และอย่างสม ่าเสมอทุก ๆ 2 ปีหลงัจากน้ัน 

แต่ค าแนะน าดงักล่าวจะแตกต่างออกไปในแตล่ะภมูภิาคเมือ่ค านึงถงึความพรอ้มและความสามารถในการเขา้ถงึวธิกีารถ่าย

ภาพต่าง ๆ และแนวทางการดูแลสุขภาพ 

 

ท่านควรไดร้บัรายชือ่ศูนยร์งัสวีทิยาทีม่ปีระสบการณใ์นการถา่ยภาพ MR 

ถุงเตา้นมเทยีมเพือ่สแกนหาสญัญาณของการแตกออกของถุงเตา้นมเทยีม หากในการตรวจ MR 

พบว่ามกีารแตกออกของถงุเตา้นมเทยีม 

ท่านมแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัการแนะน าอย่างยิง่ใหน้ าถุงเตา้นมเทยีมของท่านออกและเปลีย่นถุงใหม่  

 

มคีวามกงัวลว่าถุงเตา้นมเทยีมทีแ่ตกน้ันมคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาของโรคทีเ่กีย่วกบัเนือ้เยือ่เกีย่วพนัหรอืโรครมูาตกิ 

และ/หรอือาการตา่ง ๆ เชน่ ความเหน่ือยลา้และโรคปวดกลา้มเนือ้เร ือ้รงัทัว่ทัง้ตวั (โรคไฟโบรมยัอลัเจยี) เพิม่ขึน้หรอืไม่ 
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โดยมกีารศกึษาวจิยัดา้นระบาดวทิยาหลายโครงการทีป่ระเมนิประชากรผูห้ญงิกลุ่มใหญ่ทีฝั่งถุงเตา้นมเทยีมจากผูผ้ลติหลา

ยรายและถุงเตา้นมเทยีมหลายรุน่ การศกึษาวจิยัเหลา่นีไ้ม่สนับสนุนว่ามคีวามสมัพนัธร์ะหว่างถุงเตา้นมเทยีมและโรครมูาตกิ 

 

10.3.3. กำรแตกของเจล 

การแตกของเจลสามารถเกดิขึน้ไดก้บัซลิโิคนทีม่คีวามหนาแน่น 

และเกดิขึน้ไดบ่้อยทีส่ดุเน่ืองจากการใชแ้รงกดต่อถุงเตา้นมเทยีมมากเกนิไปในระหว่างการฝังถุงเตา้นมเทยีม ดงัน้ัน 

รปูรา่งของถุงเตา้นมเทยีมจงึเสยีไปโดยทีไ่ม่สามารถกลบัคนืรปูรา่งเดมิได ้ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นถงุเตา้นมเทยีม 

การแตกของเจลสามารถตรวจพบไดโ้ดยการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งู (อลัตรา้ซาวด)์ หรอื MR 

การแตกของเจลส่วนใหญ่ตรวจพบไม่ไดใ้นทางคลนิิก และสามารถเกดิขึน้ไดเ้น่ืองจากการเกดิพงัผดืหดรดั 

ซึง่อาจสง่ผลใหอุ้ปกรณบ์ดิเบีย้ว 

 

10.3.4. อำกำรปวด 

ผูห้ญงิส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัการเสรมิเตา้นมหรอืการเสรมิสรา้งเตา้นมดว้ยถงุเตา้นมเทยีมจะรูส้กึปวดหลงัการผ่าตดับรเิวณหนา้

อกหรอืเตา้นม ซึง่บางคร ัง้อาจกลายเป็นปัญหาเร ือ้รงั การมเีลอืดคัง่ การยา้ยที ่ การตดิเช ือ้ ถุงเตา้นมเทยีมทีใ่หญ่เกนิไป 

และ/หรอืการเกดิพงัผดืหดรดัสามารถท าใหเ้กดิอาการปวดเร ือ้รงั 

อาการปวดอย่างรนุแรงทีเ่กดิขึน้โดยฉับพลนัอาจสมัพนัธก์บัการแตกของถุงเตา้นมเทยีม 

ท่านตอ้งรายงานศลัยแพทยห์รอืแพทยข์องท่านทนัทหีากท่านมอีาการปวดอย่างรนุแรงและ/หรอืไม่หายไป 

 

10.3.5. กำรเปลีย่นแปลงของควำมรูส้กึทีห่วันมและเตำ้นม 

การผ่าตดัเตา้นมอาจส่งผลใหค้วามรูส้กึไวของเตา้นมและ/หรอืหวันมเพิม่ขึน้/ลดลง 

โดยปกตจิะสูญเสยีความรูส้กึหลงัจากการตดัเตา้นมทัง้หมดทีม่กีารตดัหวันมออกไปดว้ย 

และความรูส้กึอาจลดลงเป็นอยา่งมากหลงัจากการตดัเตา้นมบางสว่น 

หลงัจากการผ่าตดัอาจมกีารเปลีย่นแปลงทีแ่ตกตา่งออกไป ตัง้แต่มคีวามไวมาก 

ไปจนถงึไม่มคีวามรูส้กึในเตา้นมและ/หรอืหวันมเลย แมว้่าการเปลีย่นแปลงบางอย่างเหล่านีอ้าจเป็นเพยีงช ัว่คราว 

แต่ก็อาจเป็นถาวรได ้และอาจสง่ผลตอ่การตอบสนองทางเพศและ/หรอืความสามารถในการใหน้มบุตรของผูป่้วย 

 

10.3.6. กำรตดิเชือ้ 

การตดิเช ือ้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัการผ่าตดัหรอืการฝังอุปกรณภ์ายในรา่งกายทุกชนิด 

การตดิเช ือ้ทีเ่ป็นผลมาจากการผ่าตดัสว่นใหญ่จะปรากฏขึน้ภายในไม่กีว่นัถงึหลายสปัดาหห์ลงัการผ่าตดั อยา่งไรก็ตาม 

การตดิเช ือ้สามารถเกดิขึน้ไดทุ้กเมือ่หลงัการผ่าตดั นอกจากนี ้

การด าเนินการเจาะทีเ่ตา้นมและหวันมอาจเพิม่ความเป็นไปไดท้ีจ่ะตดิเช ือ้ 

การตดิเช ือ้ในเนือ้เยือ่ทีม่กีารฝังถุงเตา้นมเทยีมจะรกัษาไดย้ากกว่าการตดิเช ือ้ในเนือ้เยือ่ทีไ่ม่มกีารฝังถงุเตา้นมเทยีม 

หากการตดิเช ือ้ไม่ตอบสนองตอ่ยาปฏชิวีนะ อาจตอ้งน าถุงเตา้นมเทยีมออก 
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และเปลีย่นเป็นถุงใหม่ไดห้ลงัจากทีก่ารตดิเช ือ้หายดแีลว้เท่าน้ัน มรีายงานว่าพบกลุ่มอาการท็อกซกิชอ็ก (TSS) 

ซึง่เป็นภาวะทีเ่ป็นอนัตรายคุกคามตอ่ชวีติในกรณีทีพ่บไดน้อ้ยหลงัจากการผ่าตดัฝังถงุเตา้นมเทยีมเชน่เดยีวกบัขัน้ตอนกา

รผ่าตดัอืน่ ๆ อาการของ TSS เกดิขึน้โดยทนัท ีและอาจรวมถงึไขสู้ง (102 องศาฟาเรนไฮต/์38.8 องศาเซลเซยีส หรอืสงูกวา่) 

อาเจยีน ทอ้งเสยี หนา้มดื เวยีนศรีษะ และ/หรอืผืน่เหมอืนไหมแ้ดด 

ผูป่้วยควรตดิตอ่แพทยข์องตนทนัทเีพือ่รบัการวนิิจฉัยและการรกัษาหากมอีาการเหล่านี ้

 

10.3.7. กำรมเีลอืดค ัง่/น ้ำเหลอืงค ัง่ 

เลอืดคัง่คอืการสะสมของเลอืดภายในพืน้ทีร่อบถุงเตา้นมเทยีม 

และน ้าเหลอืงคัง่คอืการสะสมของของเหลวรอบถุงเตา้นมเทยีม 

การมเีลอืดคัง่และ/หรอืน ้าเหลอืงคัง่หลงัจากการผ่าตดัอาจท าใหเ้กดิการตดิเช ือ้ และ/หรอืการเกดิพงัผดืหดรดั 

อาการจากเลอืดคัง่หรอืน ้าเหลอืงคัง่อาจรวมถงึอาการบวม ปวด และฟกช า้ หากมเีลอืดคัง่หรอืน ้าเหลอืงคัง่เกดิขึน้ 

มกัเกดิขึน้ไม่นานหลงัจากการผ่าตดั อย่างไรก็ตาม 

เลอืดคัง่หรอืน ้าเหลอืงคัง่สามารถเกดิขึน้ไดทุ้กเมือ่หลงัจากมกีารบาดเจ็บทีเ่ตา้นม 

ถงึแมว้า่รา่งกายจะดูดซมึเลอืดคัง่และน า้เหลอืงคัง่ขนาดเล็กได ้ แต่บางสว่นจะตอ้งไดร้บัการผ่าตดั 

ซึง่โดยปกตจิะเกีย่วขอ้งกบัการระบายออกและอาจมกีารใส่สายระบายในแผลไวช้ ัว่คราวเพือ่ใหม้กีารสมานแผลอย่างเหมาะ

สม อาจมแีผลเป็นขนาดเล็กเกดิขึน้จากการใส่สายระบาย นอกจากนี ้

การแตกของถุงเตา้นมเทยีมยงัสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการใสส่ายระบายหากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัถุงเตา้นมเทยีมในระห

ว่างขัน้ตอนการใส่สายระบาย 

10.3.8. กำรระคำยเคอืง/กำรอกัเสบ 

ถุงเตา้นมเทยีมกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งเสน้ใยหรอืแคปซลูรอบถุงเตา้นมเทยีม 

ถุงเตา้นมเทยีมไม่แตกต่างจากสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ 

ทีฝั่งเขา้ในรา่งกายของมนุษยใ์นการกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาของภมูคิุม้กนัเพือ่การป้องกนัในรา่งกาย 

การตอบสนองต่อสิง่แปลกปลอมนีเ้ป็นการตอบสนองอย่างทัว่ถงึ และโดยหลกัแลว้จะก าจดัหรอื หรอืลอ้มรอบ 

“วสัดุกอ่ระคายเคอืง” ดว้ยเนือ้เยือ่เสน้ใยเพือ่ป้องกนัผลของภมูคิุม้กนัทีไ่ม่พงึประสงค ์ดงัน้ัน 

แคปซลูรอบถงุเตา้นมเทยีมจงึเป็นกลไกทีจ่ าเป็นในการป้องกนัของรา่งกาย แต่หากมมีากเกนิไป 

สามารถท าใหเ้กดิความเจ็บปวดและการผดิรปูของเตา้นมได ้

 

10.3.9. ปฏกิริยิำตอ่ซลิโิคน 

โดยทัว่ไป ความเสีย่งของผวิหนังจากถุงเตา้นมเทยีมดูเหมอืนจะอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม 

มรีายงานหลายฉบบับนัทกึว่าพบปฏกิริยิาทีเ่หมอืนกบัภาวะภมูไิวเกนิของผวิหนังตอ่ถงุเตา้นมเทยีม 

แมว้่าถงุเตา้นมเทยีมจะมคีวามเขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกายและเป็นทีเ่ช ือ่ว่าสารประกอบของถงุเตา้นมเทยีมจะมคีวามเฉ่ือ

ยก็ตาม 
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ยาชนิดทาเฉพาะทีแ่ละทีอ่อกฤทธิท์ ัว่รา่งกายอาจบรรเทาอาการไดแ้ละท าใหป้ฏกิริยิาหายไปไดส้ าเรจ็ 

ในบางกรณีจะจ าเป็นตอ้งน าถุงเตา้นมเทยีมออกเพือ่บรรเทาอาการใหห้ายไป  

 

10.3.10. กำรใหน้มบุตร 

ถงึแมว้า่ผูห้ญงิส่วนใหญ่ทีม่ถีงุเตา้นมเทยีมและพยายามใหน้มบุตรจะสามารถใหน้มบุตรไดส้ าเรจ็ 

แต่ก็ยงัไม่เป็นทีท่ราบว่าผูห้ญงิทีม่ถีุงเตา้นมเทยีมจะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

หรอืบุตรของผูห้ญงิเหล่านีจ้ะมแีนวโนม้ประสบปัญหาสุขภาพหรอืไม่ ณ 

ขณะนีย้งัไม่เป็นทีท่ราบว่ามคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะมซีลิโิคนปรมิาณเล็กนอ้ยจากเปลอืกซลิโิคนของถุงเตา้นมเทยีมอยู่ใ

นน ้านมในระหว่างการใหน้มบุตร หรอืว่าผลทีเ่ป็นไปไดอ้าจเป็นอะไรบา้ง 

 

แนวทางการผ่าตดัทีป่านนมอาจเพิม่โอกาสทีจ่ะมปัีญหาในการใหน้มบุตรเพิม่เตมิ 

แมว้่าการวเิคราะหอ์ภมิานส าหรบัการศกึษาวจิยัหลายโครงการในปี 2018 จะสรปุว่า 

“การผ่าตดัทีป่านนมดูเหมอืนวา่จะไม่ลดอตัราการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างเดยีว”1 อยา่งไรก็ตาม 

สถาบนักมุารเวชศาสตรแ์ห่งอเมรกิา (American Academy of Pediatrics) 

ไดร้ะบุว่าไม่มเีหตุผลทีผู่ห้ญงิทีม่ถีุงเตา้นมเทยีมควรละเวน้การใหน้มบุตร 

 

10.3.11. กำรมแีคลเซยีมเกำะ 

การมแีคลเซยีมเกาะหมายถงึการสะสมของเกลอืแคลเซยีมในเนือ้เยือ่ของรา่งกาย 

การสะสมของแคลเซยีมสามารถเกดิขึน้ไดใ้นเนือ้เยือ่แผลเป็นทีอ่ยู่รอบถุงเตา้นมเทยีม 

และอาจท าใหเ้กดิความปวดและความแข็ง และสามารถมองเห็นไดใ้นการถา่ยภาพแมมโมแกรม 

การสะสมเหล่านีต้อ้งไดร้บัการระบุว่าแตกต่างจากการสะสมของแคลเซยีมทีเ่ป็นสญัญาณของมะเรง็เตา้นม 

อาจจ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัเพิม่เตมิเพือ่น าแคลเซยีมทีเ่กาะออกและน ามาตรวจ นอกจากนี ้

การสะสมของแคลเซยีมยงัเกดิขึน้ไดใ้นผูห้ญงิทีไ่ดร้บัการผ่าตดัลดขนาดเตา้นม ในผูป่้วยทีเ่คยมกีอ้นเลอืดคัง่เกดิขึน้ 

และแมก้ระทัง่ในเตา้นมของผูห้ญงิทีไ่ม่เคยผ่านการผ่าตดัเตา้นมใด ๆ 

การเกดิการสะสมของแคลเซยีมจะเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัตามอายุ 

 

10.3.12. กำรสมำนแผลล่ำชำ้ 

                                           
1 Cheng, Fengrui, Shuiping Dai, Chiyi Wang, Shaoxue Zeng, Junjie Chen, and Ying Cen. "Do Breast Implants 
Influence Breastfeeding? A Meta-Analysis of Comparative Studies - Fengrui Cheng, Shuiping Dai, Chiyi Wang, 

Shaoxue Zeng, Junjie Chen, Ying Cen, 2018." SAGE Journals. June 22, 2018. Accessed May 16, 2019. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334418776654?journalCode=jhla. 
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ผูป่้วยบางรายอาจใชเ้วลายาวนานในการสมานแผล การสบูบุหร ีอ่าจรบกวนกระบวนการสมานแผล 

การสมานแผลลา่ชา้อาจเพิม่ความเสีย่งของการตดิเช ือ้ ถุงเตา้นมเทยีมทะลอุอกภายนอก และการตายเฉพาะส่วน 

เวลาในการสมานแผลอาจแตกต่างออกไปขึน้อยู่กบัประเภทการผ่าตดัหรอืแผลผ่าตดั 

 

10.3.13. ถงุเตำ้นมเทยีมทะลุออกภำยนอก 

เนือ้เยือ่มาหุม้ไม่เพยีงพอ การบาดเจ็บเฉพาะที ่ หรอืการตดิเช ือ้อาจสง่ผลใหถุ้งเตา้นมเทยีมทะลุหรอืโผลอ่อกมาภายนอก 

ซึง่มรีายงานว่าเกดิขึน้กบัการใชย้าสเตยีรอยด ์ หรอืหลงัจากทีไ่ดร้บัรงัสรีกัษาเนือ้เยือ่เตา้นม 

หากมกีารสลายตวัของเนือ้เยือ่เกดิขึน้และถุงเตา้นมเทยีมโผลอ่อกมาภายนอก อาจจ าเป็นตอ้งมกีารน าถงุเตา้นมเทยีมออก 

ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิแผลเป็นและ/หรอืสูญเสยีเนือ้เยือ่เตา้นมเพิม่เตมิ 

 

10.3.14. กำรตำยเฉพำะสว่น 

การตายเฉพาะส่วนคอืการสรา้งเนือ้เยือ่ตายรอบ ๆ ถงุเตา้นมเทยีม 

การตายเฉพาะส่วนอาจขดัขวางการสมานของแผลและจ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัแกไ้ขและ/หรอืการน าถุงเตา้นมเทยีมออก 

การผดิรปูจากแผลเป็นอย่างถาวรอาจเกดิขึน้หลงัจากการตายเฉพาะส่วน 

ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัการตายเฉพาะส่วนรวมถงึการตดิเช ือ้ การใชส้เตยีรอยดใ์นโพรงทีเ่ลาะ การสบูบุหร ี ่

เคมบี าบดั/การไดร้บัรงัส ีและความรอ้นหรอืความเย็นบ าบดัทีม่ากเกนิไป 

 

10.3.15. เนือ้งอกแกรนูโลมำ 

เนือ้งอกแกรนูโลมาคอืเนือ้งอกชนิดไม่รา้ยทีส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่เซลลข์องรา่งกายลอ้มรอบสิง่แปลกปลอม เชน่ ซลิโิคน 

เนือ้งอกเหลา่นีค้วรไดร้บัการประเมนิเพิม่เตมิเพือ่ตดัสาเหตุเนือ้รา้ยเหมอืนกบัเนือ้งอกอืน่ ๆ 

 

10.3.16. กำรฝ่อของเนือ้เยือ่เตำ้นม/กำรผดิรูปของผนงัทรวงอก 

แรงกดดนัของถุงเตา้นมเทยีมอาจท าใหเ้นือ้เยือ่เตา้นมบางและหด 

(รว่มกบัการมองเห็นและการคล าพบถุงเตา้นมเทยีมเพิม่ขึน้) ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการผดิรปูของผนังทรวงอก 

โดยอาจเกดิขึน้ไดข้ณะทีย่งัฝังถุงเตา้นมเทยีมอยู่ หรอืหลงัจากการผ่าตดัน าถุงเตา้นมเทยีมออกโดยไม่มกีารเปลีย่นถุงใหม่ 

ภาวะใด ๆ เหล่านีอ้าจท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัเพิม่เตมิ และ/หรอืเกดิรอยบุ๋ม/รอยย่นทีไ่ม่พงึประสงคข์องเตา้นม 

 

10.3.17. ภำวะตอ่มน ้ำเหลอืงโต 

ภาวะต่อมน า้เหลอืงโตหรอืโรคของตอ่มน ้าเหลอืงคอืโรคของตอ่มน ้าเหลอืง 

(โครงสรา้งทรงกลมขนาดเล็กทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย) 

ทีต่่อมน ้าเหลอืงมขีนาดหรอืความน่ิมแข็งทีผ่ดิปกต ิ(ท าใหต้อ่มน ้าเหลอืงบวมหรอืโต ซึง่พบไดม้ากทีสุ่ด)  

วารสารทางวชิาการรายงานว่าภาวะต่อมน า้เหลอืงโตมคีวามสมัพนัธก์บัทัง้ถงุเตา้นมเทยีมซลิโิคนทีส่ภาพสมบูรณแ์ละทีแ่ต

กออก 



เอกสาร: DOC-026 

ปรบัปรงุคร ัง้ที ่6 

ขอ้มูลส าหรบัผูป่้วย 

การเสรมิเตา้นมและการเสรมิสรา้งเตา้นมดว้ย 
Motiva Implants®  

เผยแพรต่าม CHG 000672 

 หนา้ 15 จาก 28 
 

  

 
 
 

ทรัพยส์นิของ ESTABLISHMENT LABS S.A. - สงวนสทิธทิัง้หมด 
 

เน่ืองจากหยดซลิโิคนขนาดเล็กมากสามารถเคลือ่นยา้ยไปยงัเนือ้เยือ่ของรา่งกายไดแ้มเ้มือ่พืน้ผวิของถงุเตา้นมเทยีมยงัคง

สมบูรณ ์(Lee, 2017)2 

 

10.3.18. ผลทีไ่ม่เป็นทีน่่ำพอใจ 

ผลทีไ่ม่เป็นทีน่่าพอใจ เชน่ รอยย่น เตา้นมไม่เท่ากนั ถุงเตา้นมเทยีมเคลือ่นหลดุ/เคลือ่นที ่ ขนาดไม่ถูกตอ้ง 

คล าพบ/มองเห็นถุงเตา้นมเทยีม การผดิรปูจากแผลเป็น และ/หรอืแผลเป็นนูน อาจเกดิขึน้ได ้

ผลลพัธเ์หล่านีบ้างอย่างอาจท าใหเ้กดิความรูส้กึไม่สบาย 

ภาวะเตา้นมไม่เท่ากนัทีเ่ป็นอยู่เดมิอาจไม่สามารถแกไ้ขดว้ยการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีมไดท้ัง้หมด 

อาจมขีอ้บ่งใชใ้หม้กีารผ่าตดัแกไ้ขเพือ่เพิม่ความพงึพอใจของผูป่้วย 

แต่การผ่าตดัแกไ้ขมขีอ้ควรพจิารณาและความเสีย่งเพิม่เตมิ 

การวางแผนกอ่นการผ่าตดัอย่างรอบคอบและเทคนิคการผ่าตดัสามารถลดผลทีไ่ม่เป็นทีน่่าพอใจได ้

(แต่ป้องกนัไม่ไดเ้สมอไป) 

 

10.3.19. กำรซมึผ่ำนของเจล 

ซลิโิคนปรมิาณเล็กนอ้ยอาจซมึผ่านเปลอืกทีเ่ป็นวสัดุยดืหยุ่นของถงุเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลซลิโิคน 

โดยวารสารทางวชิาการมรีายงานว่าตรวจพบซลิโิคนปรมิาณเล็กนอ้ยในแคปซลูรอบถุงเตา้นม ต่อมน า้เหลอืงทีร่กัแร ้

และบรเิวณทีห่่างออกไปในผูป่้วยทีม่ถีงุเตา้นมเทยีมทีภ่ายในเป็นเจลและถงุยงัสมบูรณอ์ยู่อย่างชดัเจน 

และมกีารชีแ้นะว่าการซมึผ่านของเจลอาจมสี่วนทีท่ าใหเ้กดิพงัผดืหดรดัและภาวะต่อมน า้เหลอืงโต 

 

 

 

10.3.20. กำรผดิต ำแหน่ง 

การผดิต าแหน่งของถงุเตา้นมเทยีมหมายถงึการวางถุงเตา้นมเทยีมไม่ถูกต าแหน่งในระหว่างการผ่าตดั 

หรอืการเคลือ่นออกจากต าแหน่งเดมิ 

มรีายงานว่าการผดิต าแหน่งเป็นเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้บ่อยเน่ืองจากมสีาเหตุหลายประการ 

และสามารถคาดไดว้่าจะเกดิขึน้ในระหว่างอายุการใชง้านของถุงเตา้นมเทยีม 

 

การบาดเจ็บ การเกดิพงัผดืหดรดั แรงโนม้ถ่วง หรอืการวางต าแหน่งไม่ถกูตอ้งในคร ัง้แรกอาจท าใหเ้กดิการผดิต าแหน่งได ้

ศลัยแพทยต์อ้งวางแผนการผ่าตดัอย่างรอบคอบ และใชเ้ทคนิคทีส่ามารถลดความเสีย่งของการเกดิการผดิต าแหน่ง 

(แมว้่าอาจไม่สามารถหลกีเลีย่งไดท้ัง้หมด) ถุงเตา้นมทีผ่ดิต าแหน่งอาจท าใหผู้ป่้วยไม่พงึพอใจกบัผลลพัธด์า้นความงาม 

                                           
2 Lee Y, Song SE, Yoon ES, Bae JW, Jung SP. Extensive silicone lymphadenopathy after breast 
implant insertion mimicking malignant  lymphadenopathy. Ann Surg Treat  Res. Ann Surg Treat Res. 
2017 Dec;93(6):331-335. doi: 10.4174/astr.2017.93.6.331. Epub 2017 Dec 1. 
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อาการทางคลนิิกทีแ่สดงบนผูป่้วยรวมถงึการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของเตา้นม การเคลือ่นที ่ หรอืความรูส้กึถงึความแข็ง 

อาจมขีอ้บ่งใชใ้หม้กีารผ่าตดัแกไ้ขเพือ่ความพงึพอใจของผูป่้วย 

โดยตอ้งพจิารณาขอ้ควรพจิารณาและความเสีย่งใหม่กอ่นด าเนินการผ่าตดัแกไ้ข 

 

10.3.21. ฐำนเตำ้นมหย่อน 

“ฐานเตา้นมหย่อน” 

หมายถงึเมือ่ถุงเตา้นมเทยีมเลือ่นลงไปตามผนังทรวงอกไปยงัต าแหน่งทีต่ ่ากว่าหลงัจากการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีม 

ท าใหร้ะยะระหว่างหวันมและปานนมกบัใตฐ้านเตา้นม (IMF) ห่างขึน้ (น่ันคอื 

ท าใหห้วันมและปานนมดูสงูผดิปกตเิมือ่เทยีบกบัส่วนทีเ่หลอืของเตา้นม)  

 

ปัจจยัเสีย่งทีม่รีายงานในวารสารวชิาการรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง คุณภาพของเนือ้เยือ่เตา้นมทีม่อียู่เดมิ 

ปรมิาตรทีเ่พิม่ขึน้และ/หรอืความพุ่งทีส่งูขึน้ในถงุเตา้นมเทยีมทีเ่ลอืก การเลาะผ่าน IMF 

และการวางต าแหน่งถุงเตา้นมเทยีมในระหว่างการผ่าตดั 

อาการทางคลนิิกทีเ่ป็นผลจากฐานเตา้นมหย่อนรวมถงึเตา้นมไม่เท่ากนั หวันมชีข้ึน้ เตา้นมหย่อนคลอ้ย 

คล าพบถงุเตา้นมเทยีม และอืน่ ๆ การรกัษาอาจแตกต่างออกไปขึน้อยู่กบัความรนุแรงของภาวะแทรกซอ้น 

ตัง้แต่การยดึใตเ้ตา้นมอย่างง่าย ไปจนถงึการใชว้สัดุรองรบัเพิม่เตมิ 

 

10.3.22. ซลิโิคนพลกิ 

มกีารระบุว่าพบการผดิต าแหน่งดา้นหนา้/ดา้นหลงั หรอืทีเ่รยีกว่าการพลกิ 

เกดิขึน้บ่อยมากกว่าในถงุเตา้นมเทยีมแบบเจลทีม่คีวามหนาแน่น 

ซึง่รปูรา่งของเตา้นมสญูเสยีไปเน่ืองจากฐานทีร่าบของถุงเตา้นมเทยีมมตี าแหน่งอยู่ดา้นหนา้ ท าใหเ้ตา้นมของผูป่้วยผดิรปู 

วารสารทางวชิาการบางฉบบัรายงานว่าปฏกิริยิาระหว่างช ัน้ผวิหนังบนเตา้นม ลกัษณะทางกายภาพของถุงเตา้นมเทยีม 

และการเลาะโพรงเป็นสาเหตุของการผดิต าแหน่ง ทฤษฎอีืน่ ๆ รวมถงึการเสือ่มของเนือ้เยือ่เตา้นม 

ส าหรบัลกัษณะเฉพาะของถุงเตา้นมเทยีม 

มกีารระบุว่าการพลกิของถุงเตา้นมเทยีมมคีวามสมัพนัธก์บัชนิดผวิไม่เรยีบหรอืผวิเรยีบของถุงเตา้นมเทยีม 

รปูรา่ง/ลกัษณะของถงุเตา้นมเทยีม และอตัราส่วนของไสเ้จล ปัจจยัอืน่ ๆ เชน่การตดิเช ือ้ เลอืดคัง่ การเกดิพงัผดืหดรดั 

การผ่า ประสบการณข์องศลัยแพทย ์ การออกก าลงักาย และการจดัถุงเตา้นมเทยีมจากภายนอก 

อาจมสีว่นส่งผลใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นนีไ้ด ้ 

การวนิิจฉัยด าเนินการตามหลกัฐานทางคลนิิก การถ่ายภาพ MR หรอื CT (การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร)์ 

เพือ่รบัรองการวนิิจฉัย ซึง่อาจเป็นประโยชนแ์ต่ไม่จ าเป็นเสมอไป 

การพลกิสามารถรกัษาไดด้ว้ยการขยบัดว้ยมอืสองขา้งในหอ้งตรวจ และสามารถท าซ า้ไดใ้นกรณีทีเ่กดิขึน้ซ า้ 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัแกไ้ขเพือ่ลดขนาดของโพรงทีเ่ลาะ 
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10.3.23. กำรหมุนของถงุเตำ้นมเทยีม 

การหมุนของถุงเตา้นมเทยีมอาจเกดิขึน้ได ้

แมว้่าการวางต าแหน่งทีถู่กตอ้งและการเลาะโพรงจะลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ก็ตาม 

อาจจ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัแกไ้ขเพือ่แกไ้ขการหมุน  

 

11. ภำวะอืน่ ๆ ทีม่รีำยงำน 

มรีายงานในวารสารทางการแพทยว์่ามภีาวะอืน่ ๆ ในผูห้ญงิทีใ่ส่ถงุเตา้นมเทยีมซลิโิคน 

ภาวะเหล่านีส้่วนใหญไ่ดร้บัการศกึษาเพือ่ประเมนิความสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปไดก้บัถุงเตา้นมเทยีม อย่างไรก็ตาม 

ยงัไม่มกีารระบุความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างถุงเตา้นมเทยีมและภาวะทีร่ะบุดา้นล่าง 

 

11.1. โรคเนือ้เยือ่เกีย่วพนั (CTD) 

ยงัไม่พบหลกัฐานอนัเป็นทียุ่ตทิีร่องรบัว่ามคีวามสมัพนัธก์นัระหว่างถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคนและ CTD 

แต่การศกึษาวจิยัเมือ่ไม่นานมานีช้ ีแ้นะว่าความสมัพนัธนี์อ้าจเป็นไปได ้

เน่ืองจากซลิโิคนในถุงเตา้นมเทยีมท าหนา้ทีเ่ป็นสิง่แปลกปลอม ซึง่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาอกัเสบ อย่างไรก็ตาม 

ไม่มขีอ้มูลอนัเป็นทียุ่ตเิกีย่วกบัเร ือ่งนี ้  

 

11.2. โรคมะเรง็ 

รายงานโรคมะเรง็เตา้นมในวารสารทางการแพทยเ์ปิดเผยว่าผูป่้วยทีใ่ส่ถงุเตา้นมเทยีมไม่ไดม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิมะเรง็เตา้น

มมากกว่าผูท้ีไ่ม่ไดใ้สถุ่งเตา้นมเทยีม 

 

11.3. โรคทำงระบบประสำท อำกำรแสดงและอำกำร 

ผูห้ญงิบางคนทีใ่ส่ถงุเตา้นมเทยีมเกดิความผดิปกตทิางระบบประสาท (เชน่ อาการดา้นการมองเห็น 

หรอืประสาทสมัผสัเปลีย่นแปลง ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ การเดนิ การทรงตวั การคดิ หรอืความจ า) 

หรอืโรคทางระบบประสาท  (เชน่ โรคปลอกประสาทเสือ่มแข็ง) ทีพ่วกเขาเช ือ่ว่าอาการเหลา่นีเ้กีย่วขอ้งกบัถงุเตา้นมเทยีม 

อย่างไรก็ตาม 

ไม่มหีลกัฐานในวารสารตพีมิพว์่าถุงเตา้นมเทยีมและโรคทางระบบประสาทมคีวามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างกนั 
 

 

 

11.4. กำรรบกวนกำรถำ่ยภำพแมมโมแกรม 

ท่านควรไดร้บัแจง้ใหไ้ดร้บัการตรวจถ่ายภาพแมมโมแกรมตามปกตติามค าแนะน าของศลัยแพทยข์องท่าน 

ควรมกีารเนน้ย า้ความส าคญัของการตรวจเหล่านี ้

และเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งแจง้ผูด้ าเนินการถ่ายภาพว่าท่านใสถุ่งเตา้นมเทยีม และประเภท 
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และต าแหน่งของถงุเตา้นมเทยีมของท่าน และขอการถ่ายภาพแมมโมแกรมเพือ่การวนิิจฉัย 

แทนการถ่ายภาพแมมโมแกรมเพือ่ตรวจคดักรองโรคมะเรง็เตา้นม 

ค าแนะน าในปัจจบุนัส าหรบัการถ่ายภาพแมมโมแกรมกอ่นการผ่าตดั/การถ่ายภาพแมมโมแกรมเพือ่ตรวจคดักรองโรคมะเร็

งเตา้นมในผูห้ญงิทีใ่สถุ่งเตา้นมเทยีมน้ันไม่มคีวามแตกต่างจากผูห้ญงิทีไ่ม่ไดใ้ส่ถงุเตา้นมเทยีม 

อาจมกีารด าเนินการถา่ยภาพแมมโมแกรมกอ่นและหลงัการผ่าตดั 

เพือ่ระบุค่าพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาในอนาคตตามปกตใินผูป่้วยทีเ่สรมิเตา้นม 

 

11.5. กำรรบกวนกำรถำ่ยภำพ MR 

ถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคนปลอดเชือ้ทีม่แีท็กไมโครชปิถอืว่าเป็นเงือ่นไขของการตรวจ MR (คลืน่สะทอ้นในสนามแม่เหล็ก) 

หมายความว่าในระหว่างการศกึษา MR แท็กไมโครชปิสามารถท าใหส้ญัญาณการถา่ยภาพรอบ ๆ แท็กไมโครชปิหายไปได ้

(เรยีกว่าสิง่แปลกปลอม) ซึง่สามารถปิดบงัมุมมองของส่วนบรเิวณฐานถงุเตา้นมเทยีม (footprint) 

และส่วนของเนือ้เยือ่ของผูป่้วย ดงัน้ัน สิง่แปลกปลอมนีจ้งึมคีวามสมัพนัธก์บัความเสีย่งของ MR ทีเ่ป็นไปไดเ้พิม่เตมิ 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การประเมนิเปลอืกถุงเตา้นมเทยีมเพือ่การตรวจพบการแตกของถงุไดไ้ม่เพยีงพอ 

หรอืการพลาดการวนิิจฉัยโรคมะเรง็ (หากปิดบงัเนือ้มะเรง็ทีอ่ยู่ในบรเิวณสิง่แปลกปลอม)  

 

ความเสีย่งทีค่ านวณไดส้ าหรบัการพลาดการตรวจพบการแตกของเปลอืกถุงเน่ืองจากสิง่แปลกปลอมนีเ้ท่ากบั Motiva 

Implants® ทีม่ ี Qid® (แท็กไมโครชปิ) 1 หน่วยจากทุก ๆ 166,000 หน่วย 

ความเสีย่งทีจ่ะพลาดการตรวจพบมะเรง็เตา้นมเน่ืองจากสิง่แปลกปลอมนีไ้ดร้บัการระบุว่าเท่ากบัผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูงและโ

รคมะเรง็กลบัมาเป็นซ า้ 1 ราย จากผูป่้วยทีใ่ส่ Motiva Implants® ทีม่ ีQid® ซึง่มคีวามเสีย่งสูงและไดร้บัการตรวจคดักรอง 

MRI ทุก ๆ 595 ราย เมือ่ใช ้ MRI รว่มกบัคลืน่เสยีงความถีสู่ง (US) ในการตรวจคดักรองกลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูง 

จะตอ้งใชก้ารตรวจคดักรองดว้ย MRI และ US รวมกนั 17,892 คร ัง้ 

จงึจะมโีอกาสพลาดทีจ่ะตรวจพบผูป่้วยหน่ึงรายทีโ่รคมะเรง็กลบัมาเป็นซ า้ (ผลลบลวง) 

 

ความเสีย่งนีส้ามารถลดลงไดโ้ดยการตรวจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (US) เพิม่เตมิจาก MR 

ซึง่จะท าใหร้งัสแีพทยส์ามารถมองเห็นบรเิวณทีอ่ยู่ภายใตส้ิง่แปลกปลอมของผลติภณัฑไ์ด ้ ในกรณีทีท่ าการประเมนิดว้ย 

MR ท่านตอ้งแจง้รงัสแีพทยว์่าท่านมถีงุเตา้นมเทยีมและแท็กไมโครชปิ (หากมอียู)่ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้นีม้อีธบิายในหวัขอ้ 16 ของเอกสารนี ้

 

11.6. BIA-ALCL (มะเรง็ตอ่มน ้ำเหลอืงทีเ่รยีกว่ำ Anaplastic Large Cell Lymphoma 

ทีส่มัพนัธก์บักำรฝังถงุเตำ้นมเทยีม) 

BIA-ALCL คอืมะเรง็ตอ่มน ้าเหลอืงชนิดทเีซลลป์ระเภทหน่ึงทีพ่บไดย้าก ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเซลลข์องระบบภมูคิุม้กนั ในปี 2016 

องคก์ารอนามยัโลกระบุว่า ALCL เป็นโรคชนิดหน่ึงทีส่มัพนัธก์บัถุงเตา้นมเทยีม จ านวนผูป่้วยยงัคงระบุอย่างชดัเจนไดย้าก 
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เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัอย่างมนัียส าคญัในการรายงานทัว่โลกและการขาดขอ้มูลยอดขายถุงเตา้นมเทยีมทัว่โลก 

ขอ้มูลส่วนใหญ่ช ีแ้นะว่า BIA-ALCL เกดิขึน้บ่อยขึน้หลงัจากการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีมทีผ่วิไม่เรยีบมากกว่าทีผ่วิเรยีบ   

French National Agency for Medicines and Health Products Safety (ANSM) 

ไดข้อใหผู้ผ้ลติถุงเตา้นมเทยีมชนิดผวิไม่เรยีบด าเนินการทดสอบความเขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย ซึง่ Establishment 

Labs ก็ไดป้ฏบิตัติามค าขอนี ้ผูป่้วย BIA-ALCL ส่วนใหญไ่ดร้บัการรกัษาโดยการน าถุงเตา้นมเทยีมและแคปซลูโดยรอบออก 

บางรายไดร้บัการรกัษาดว้ยเคมบี าบดัและการฉายรงัส ี

 

FDA ไดใ้หข้อ้ควรพจิารณาเกีย่วกบั BIA-ALCL ดงัตอ่ไปนี3้: 

 

BIA-ALCL คอืภาวะทีพ่บไดน้อ้ยมาก ซึง่เมือ่เกดิขึน้ 

มกีารระบุว่าพบไดบ่้อยทีสุ่ดในผูป่้วยทีผ่่านการผ่าตดัแกไ้ขถงุเตา้นมเทยีมส าหรบัอาการน ้าเหลอืงคัง่เป็นเวลานานทีเ่กดิขึน้

เมือ่อายุมากแลว้ เน่ืองจากโดยทัว่ไปจะพบภาวะนีใ้นผูป่้วยทีม่อีาการทีเ่ร ิม่เกดิขึน้เมือ่อายุมากแลว้ เชน่ อาการปวด เป็นกอ้น 

บวม หรอืเตา้นมไม่เท่ากนั จงึไม่แนะน าใหน้ าถุงเตา้นมเทยีมออกเพือ่ป้องกนัโรคในผูป่้วยทีไ่ม่มอีาการหรอืความผดิปกตอิืน่ 

ๆ 

ค าแนะน าในปัจจบุนัรวมถงึขัน้ตอนดา้นล่าง: 

• ตระหนักว่ากรณีผูป่้วย BIA-ALCL ทีม่กีารยนืยนัแลว้ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในผูห้ญงิทีม่ถีุงเตา้นมเทยีมชนิดผวิไม่เรยีบ 

ศลัยแพทยข์องท่านควรพูดคุยกบัท่านถงึประโยชนแ์ละความเสีย่งของถุงเตา้นมเทยีมประเภทต่าง ๆ 

รวมถงึใหเ้อกสารความรูก้อ่นการผ่าตดั 

• หากท่านมนี ้าเหลอืงคัง่รอบถงุเตา้นมเทยีมซึง่เป็นอยู่นานและเร ิม่เกดิขึน้เมือ่อายุมากแลว้ 

ศลัยแพทยข์องท่านควรพจิารณาความเป็นไปไดข้องโรค BIA-ALCL 

และส่งตอ่ท่านใหก้บัผูเ้ช ีย่วชาญทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนินการประเมนิ การด าเนินการเพือ่ตดัสาเหตุของโรค BIA-

ALCL 

รวมถงึการเก็บน ้าเหลอืงใหม่และการเก็บส่วนของแคปซลูส าหรบัเป็นตวัอย่างเพือ่การสง่ไปทดสอบทางพยาธวิทิยา 

การประเมนิเพือ่การวนิิจฉัยตอ้งรวมถงึการประเมนิทางเซลลว์ทิยาของน า้เหลอืงคัง่ 

• ตอ้งมกีารจดัท าแผนทมีการดูแลผูป่้วยจากสหสาขาวชิาชพี 

เพือ่ใหต้รงตามการรกัษาเฉพาะตามเกณฑข์องศลัยแพทยข์องท่าน    

 

12. ผลติภณัฑป์ลอดเชือ้ 

                                           
3 ส ำหรับขอ้มลูสถติลิำ่สดุเกีย่วกบักรณีผูป่้วยทีม่รีำยงำน ดทูี:่ 

https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/Breas

tImplants/ucm239995.htm 
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Motiva Implants® ไดร้บัการฆา่เช ือ้ในระหว่างการผลติโดยใชว้ธิกีารอบฆ่าเช ือ้ดว้ยความรอ้นแหง้ 

ถุงเตา้นมเทยีมมจีดุมุ่งหมายส าหรบัการใชใ้นผูป่้วยรายเดยีวเพือ่การผ่าตดัคร ัง้เดยีวเท่าน้ัน 

และจดัหาใหใ้นบรรจภุณัฑป์ฐมภมูแิบบขวางกัน้สองช ัน้ทีป่ลอดเชือ้และมกีารปิดผนึก  

 

13. ขัน้ตอนกำรผ่ำตดั 

13.1. เทคนิคกำรผ่ำตดั 

มเีทคนิคการผ่าตดัมากมายทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่ใส่ถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคน 

แนะน าใหศ้ลัยแพทยใ์ชดุ้ลยพนิิจทางคลนิิกของตนในการเลอืกขัน้ตอนทีเ่หมาะทีส่ดุส าหรบัท่าน 

หลงัจากทีก่ าหนดเป้าหมายทีท่ าไดจ้รงิและรบัรองความเขา้ใจทีม่รีว่มกนัระหว่างท่านและศลัยแพทยข์องท่านแลว้ 

ศลัยแพทยข์องท่านตอ้งเลอืกจากเทคนิคการผ่าตดัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในปัจจบุนั เพือ่ลดการเกดิปฏกิริยิาทีไ่ม่พงึประสงค ์

และเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ศลัยแพทยข์องท่านตอ้งเลอืกขนาดและความพุ่งของถุงเตา้นมเทยีมทีเ่หมาะสมอย่างรอบคอบ 

ตามลกัษณะทางกายวภิาคของท่านและผลลพัธก์ารเพิม่ขนาดทีต่อ้งการ 

ศลัยแพทยข์องท่านจะเลอืกเทคนิคการผ่าตดัทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของท่าน 

และวางต าแหน่งถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคนปลอดเชือ้อย่างถกูตอ้ง 

ในบางกรณี มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชซ้ลิโิคนวดัขนาดเตา้นมปลอดเชือ้แบบใชค้ร ัง้เดยีวระหว่างการผ่าตดัจาก Motiva 

Implant Matrix® ซึง่เป็นอปุกรณช์นิดใชค้ร ัง้เดยีวทีอ่อกแบบมาเพือ่การวางต าแหน่งระหว่างการผ่าตดัเป็นการช ัว่คราว 

เพือ่ชว่ยในการระบุปรมิาตรและรปูรา่งทีเ่หมาะสมของถุงเตา้นมเทยีมส าหรบัผูป่้วยแต่ละรายกอ่นการฝังถงุเตา้นมเทยีม 

Motiva®  

 

13.2. กำรเลอืกถงุเตำ้นมเทยีม 

Motiva Implants® มหีลายความกวา้ง ความสูง ความพุ่ง และปรมิาตร 

เพือ่ใหท่้านไดร้บัอุปกรณท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัความตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจงของท่าน 

ขนาดถงุเตา้นมเทยีมควรสอดคลอ้งกบัขนาดผนังหนา้อกของท่าน ซึง่รวมถงึขนาดความกวา้งของฐาน ลกัษณะเนือ้เยือ่ 

และความพุ่งของถุงเตา้นมเทยีม ดงัน้ัน ควรตดัสนิใจเลอืกถุงเตา้นมเทยีมรว่มกบัศลัยแพทยข์องท่าน 

เพือ่หลกีเลีย่งการเลอืกถุงเตา้นมเทยีมทีใ่หญ่เกนิไปทีเ่นือ้เยือ่ของท่านจะรบัได ้

และเพือ่หลกีเลีย่งการมองเห็นและการคล าพบถุงเตา้นมเทยีมหลงัการผ่าตดั  

 

สภาวะทีอ่าจส่งผลใหค้ล าพบถงุเตา้นมเทยีมไดม้ากขึน้ ไดแ้ก ่ ถุงเตา้นมเทยีมแบบผวิไม่เรยีบ 

ถุงเตา้นมเทยีมขนาดทีใ่หญ่กวา่ การวางถุงเตา้นมเทยีมเหนือกลา้มเนือ้ 

และปรมิาณเนือ้เยือ่ไม่เพยีงพอทีจ่ะมาหุม้ถุงเตา้นมเทยีม ถงุเตา้นมเทยีมทีใ่หญ่เกนิไปอาจเรง่ผลของแรงโนม้ถ่วงต่อเตา้นม 

และสามารถสง่ผลใหเ้ตา้นมหย่อนคลอ้ย มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นทางคลนิิก 

หรอืมผีลดา้นความงามทีไ่ม่พงึประสงค ์ซึง่บางคร ัง้จ าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดัเพือ่แกไ้ข 
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13.3. แผลผ่ำตดั 

แผลผ่าตดัควรมคีวามยาวเพยีงพอทีจ่ะวางถงุเตา้นมเทยีมภายในเตา้นมโดยไม่มคีวามเสีย่งทีจ่ะท าความเสยีหายตอ่ถงุเตา้น

มเทยีม 

ในตารางดา้นลา่งแสดงรายละเอยีดความแตกต่างระหว่างแผลผ่าตดัแบบต่าง ๆ เพือ่การวางถงุเตา้นมเทยีม 

 

 

ตารางที ่1  

ประเภทแผลผ่าตดัส าหรบัการเสรมิเตา้นมดว้ยถงุเตา้นมเทยีมซลิโิคน 

ประเภทแผลผ่ำตดั ลกัษณะ 

รอบปานนม 

ซอ่นขอบแผลไดด้กีว่า 

อาจลดโอกาสทีจ่ะใหน้มบุตรไดใ้นอนาคต 

สมัพนัธก์บัความเสีย่งเพิม่ขึน้ทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงของความรูส้กึทีเ่ตา้นม  

ใตร้าวนม 
ซอ่นขอบแผลไดน้อ้ยกว่าแผลผ่าตดัรอบปานนม 

สมัพนัธก์บัปัญหาการใหน้มบุตรนอ้ยกว่า  

ใตร้กัแร ้ ซอ่นขอบแผลไดน้อ้ยทีส่ดุในต าแหน่งแผลผ่าตดัทัง้หมด (เมือ่ยกแขน) 

 

ดูรปูภาพดา้นล่างเพือ่ใหเ้ขา้ใจต าแหน่งทางกายวภิาคไดด้ขีึน้ว่าแผลผ่าตดัตา่ง ๆ ด าเนินการทีใ่ด: 

 
 

รปูที ่1 ต าแหน่งทางกายวภิาคของต าแหน่งแผลผ่าตดัทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัการเสรมิเตา้นมดว้ยถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคน 

 

13.4. กำรวำงต ำแหน่ง 

หน่ึงในปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุในการเสรมิเตา้นมไดป้ระสบความส าเรจ็คอืการวางต าแหน่งถุงเตา้นมเทยีมอย่างถูกตอ้ง 

ในตารางดา้นลา่งแสดงรายละเอยีดความแตกต่างระหว่างโพรงส าหรบัใสถุ่งเตา้นมเทยีมซลิโิคนแบบต่าง ๆ 

ตารางที ่2  

การวางต าแหน่งส าหรบัการเสรมิเตา้นมดว้ยถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคน 
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ต ำแหน่ง ลกัษณะ 

ใตก้ลา้มเนือ้ (ใตก้ลา้มเนือ้หนา้อก) 

 

คล าพบถงุเตา้นมเทยีมนอ้ยกวา่ 

โอกาสเกดิพงัผดืหดรดันอ้ยกวา่ 

ถ่ายภาพแมมโมแกรมไดง้า่ยกว่า  

สมัพนัธก์บัขัน้ตอนการผ่าตดัทีน่านขึน้ ระยะเวลาการฟ้ืนตวัทีน่านขึน้ 

และความรูส้กึปวดมากขึน้ 

ต าแหน่งนีส้ามารถสง่ผลต่อระดบัความยากในการด าเนินขัน้ตอนการผ่าตดัซ า้บ

างอยา่ง  

เหนือกลา้มเนือ้ (ใต ้

เนือ้เตา้นม/เนือ้เยือ่ตอ่ม แต ่

อยู่เหนือช ัน้ฟาสเซยี* 

อาจลดระยะเวลาการผ่าตดัและการฟ้ืนตวั  

ปวดนอ้ยกวา่ 

การเขา้ถงึถงุเพือ่การผ่าตดัซ า้ท าไดง้า่ยกวา่ต าแหน่งใตก้ลา้มเนือ้ 

อาจเพิม่การคล าพบถุงเตา้นมเทยีม 

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิพงัผดืหดรดัและเตา้นมหย่อนคลอ้ยมากกวา่ 

เพิม่ความยากในการถ่ายภาพแมมโมแกรม 

ใตช้ ัน้ฟาสเซยี (ใตท้ัง้ 

เนือ้เยือ่เตา้นมและ 

ช ัน้ฟาสเซยี*) 

รปูรา่งดูเป็นธรรมชาต ิ

สมัพนัธก์บัขัน้ตอนการผ่าตดัทีน่านขึน้ และการเลาะทีท่า้ทายมากขึน้ 

ปวดนอ้ยกวา่ต าแหน่งใตก้ลา้มเนือ้/ใตก้ลา้มเนือ้บางส่วนและใตเ้นือ้เตา้นมบางส่ว

น 

การหุม้ทีฐ่านเตา้นมดกีวา่ แต่การหุม้ทีเ่นินอกนอ้ยกว่า 

การบดิเบีย้วของกลา้มเนือ้นอ้ยทีสุ่ดเมือ่เคลือ่นไหวแขน 

ผลลพัธค์าดการณไ์ดม้ากกว่า 

ใตก้ลา้มเนือ้บางส่วนและใตเ้นือ้เตา้

นมบางสว่น  

สมัพนัธก์บัประโยชนข์องต าแหน่งใตก้ลา้มเนือ้ 

พรอ้มทัง้ไดป้ระโยชนจ์ากการฟ้ืนตวัทีเ่รว็ขึน้และอาการปวดและความไม่สบายตวั

หลงัการผ่าตดันอ้ยกว่า 

• ฟาสเซยีหมายถงึช ัน้เนือ้เยือ่เกีย่วพนับาง ๆ ทีอ่ยู่ดา้นบนกลา้มเนือ้หนา้อก 

 

ดูรปูภาพดา้นล่างเพือ่ใหเ้ขา้ใจต าแหน่งทางกายวภิาคไดด้ขีึน้ว่าสามารถวางถุงเตา้นมเทยีมทีใ่ดไดบ้า้งตามเกณฑข์องศลัย

แพทย:์ 
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รปูที ่2 ต าแหน่งทางกายวภิาคของโพรงส าหรบัใสถุ่งเตา้นมเทยีมทีเ่ป็นไปได ้

 

14. ลกัษณะเฉพำะของถงุเตำ้นมเทยีม 

 

14.1. แถบ TrueFixation® 

(เฉพำะในถงุเตำ้นมเทยีม  Motiva Anatomical TrueFixation®) 

ระบบ Anatomical TrueFixation® รวมถงึแถบตรงึสองแถบทีท่ าจากซลิโิคนเสรมิ 

ซึง่จะน าไปเย็บกบัเนือ้เยือ่ทีอ่ยู่ตดิกนัเพือ่ป้องกนัการหมุนและ/หรอืการเคลือ่นหลดุของถุงเตา้นมเทยีมทีอ่าจเกดิขึน้หลงักา

รผ่าตดัเมือ่ผลทีค่าดการณร์วมถงึการบดิเบีย้วหลงัจากน้ัน  

14.2. เสน้ทบึรงัสสี ำหรบัจดัแนว 

(เฉพำะในถงุเตำ้นมเทยีม Ergonomix® Oval และ Anatomical TrueFixation®) 

ถุงเตา้นมเทยีมบางรุน่ในกลุ่มผลติภณัฑ ์ Motiva® มเีสน้และ/หรอืจดุประสนี า้เงนิส าหรบัจดัแนวซึง่ท าจากวสัดุทบึรงัส ี

เพือ่ใหร้ะบุการผดิต าแหน่งของอุปกรณท์ีอ่าจเกดิขึน้หลงัการผ่าตดัไดใ้นระหว่างกระบวนการเอกซเรย ์

เสน้และเสน้ประทบึรงัสไีดร้บัการออกแบบเพือ่ท าหนา้ทีใ่หท้ศิทางใหก้บัศลัยแพทยเ์มือ่ฝังถุงเตา้นมเทยีม 

นอกจากนีย้งัตวัเป็นตวับ่งช ีเ้มือ่ระบุโดยการใชเ้อกซเรยว์่าถงุเตา้นมเทยีมเคลือ่นหลุด/ผดิต าแหน่งหรอืไม่ 

เพือ่ใหข้อ้มูลว่าจ าเป็นตอ้งมมีาตรการเพิม่เตมิเพือ่การแกไ้ขหรอืไม่ 

 

14.3. เทคโนโลย ีBluSeal® 

Motiva Implants® คอืถงุเตา้นมเทยีมชนิดเดยีวในโลกทีม่าพรอ้มกบัช ัน้ขวางกัน้ทีม่สีนี ้าเงนิอ่อน 

ซึง่ท าจากสทีีเ่ขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย 

เพือ่ใหศ้ลัยแพทยข์องท่านสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยสายตากอ่นการผ่าตดัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าทัง้เปลอืกถงุมคีวามสมบูรณ ์

https://cq-4833.cloudforce.com/0691N000006NU47?retUrl=/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&sen=068&sen=005&sen=a0i&sen=a0Y&str=oval
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ดงัน้ัน ช ัน้ขวางกัน้ BluSeal® จงึป้องกนัไม่ใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่ง 

และป้องกนัไม่ใหเ้จลซลิโิคนร ัว่ซมึเขา้สู่รา่งกายหลงัจากการผ่าตดัฝังถุงเตา้นมเทยีม 

 

14.4. Q Inside® Safety Technology (หรอืทีเ่รยีกว่ำ Qid®) 

Motiva Implants® มาพรอ้มกบัพาสปอรต์ดจิทิลัทีส่ามารถเลอืกได ้ Q Inside® Safety Technology 

คอือุปกรณก์ารบ่งชีด้ว้ยคลืน่ความถีว่ทิยุ (RFID) ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชแ้หลง่จา่ยไฟจากภายนอก 

ซึง่เป็นแท็กไมโครชปิแรกในโลกทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิาก FDA ส าหรบัการใชใ้นมนุษย ์ 

 

Q Inside® Safety Technology ประกอบดว้ยแท็กไมโครชปิทีเ่ขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย 

ซึง่ตัง้โปรแกรมดว้ยหมายเลขซเีรยีลอเิล็กทรอนิกสเ์ฉพาะ (ESN) 

ทีเ่ขา้ถงึไดด้ว้ยเคร ือ่งอ่านมอืถอืเฉพาะของบรษิทัเมือ่น าไปเคลือ่นผ่านเหนือบรเิวณเตา้นม ESN ประกอบดว้ยเลข 15 หลกั 

ซึง่จะตรงกบัหมายเลขบ่งชีเ้ฉพาะทีท่ าใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลผลติภณัฑท์ีเ่ก็บไวใ้นฐานขอ้มูลทีป่ลอดภยั 

โดยเขา้ถงึไดโ้ดยบุคลากรทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่าน้ัน  โดยการใช ้ utilizing Q Inside® Safety Technology 

แพทยแ์ละผูป่้วยจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลรบัรองขอ้มูลจ าเพาะของถงุเตา้นมเทยีมไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่ตอ้งมกีารรกุล า้รา่ง

กาย (เชน่ การอา้งองิขอ้มูลซเีรยีลและหมายเลขล็อต ปรมิาตร ขนาด และความพุ่ง รุน่ ประเภทพืน้ผวิ วนัทีผ่ลติ) 

 

RFID ฝังอยูอ่ย่างปลอดภยัภายในถงุเตา้นมเทยีมในระหว่างการผลติ RFID อยู่ใกลก้บับรเิวณแผ่นเสรมิของถงุเตา้นมเทยีม 

และแขวนลอยอยู่ในเจลซลิโิคนแบบรา่งแหทีม่คีวามหยุ่นหนืดสูง 

 

นวตักรรมเทคโนโลยนีีไ้ดร้บัการพสิูจนว์า่ทัง้ปลอดภยัและมปีระสทิธผิล เน่ืองจากสามารถทนตอ่ทุกสภาวะทีจ่ะพบได ้

และเปิดใชง้านไดจ้ากภายนอกผ่านเคร ือ่งอ่าน เทคโนโลยนีีม้อีายุการใชง้านไม่จ ากดัเน่ืองจากไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร ี ่

 

Q Inside® Safety Technology จะไม่มวีนัสญูหายหรอืวางผดิที ่

ไม่เหมอืนกบับตัรผลติภณัฑแ์ละบตัรรบัประกนัทีต่ามปกตจิะมอบใหก้บัผูป่้วยทีเ่สรมิเตา้นมหรอืเสรมิสรา้งเตา้นม 

ระบบการรบัรองความถกูตอ้งนีไ้ม่รวมถงึขอ้มูลสว่นตวัของผูป่้วย และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทัง้หมดของรฐับาล 

 

15. ลกัษณะเฉพำะของถงุเตำ้นมเทยีม 

 

15.1. ค ำแนะน ำส ำหรบัผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรตรวจ MR 

ท่านควรไดร้บัการเฝ้าตดิตามอย่างตอ่เน่ืองตลอดอายุการใชง้านของถุงเตา้นมเทยีมของท่าน 

เป็นสิง่ส าคญัทีท่่านตอ้งรบัการตรวจ MR 

อย่างสม ่าเสมอตลอดอายุการใชง้านของอุปกรณเ์พือ่ตรวจคดักรองวา่มกีารแตกของถุงเตา้นมเทยีมทีไ่ม่มอีาการหรอืไม่ 

แมว้่าถงุเตา้นมเทยีมจะดูไม่มปัีญหาทีช่ดัเจนใด ๆ ก็ตาม (ตามทีร่ะบุกอ่นหนา้นีใ้นเอกสารนี)้ 
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Motiva Implants® ทีม่ ี Q Inside® Safety Technology 

ประกอบดว้ยแท็กไมโครชปิทีท่ าใหส้ญัญาณการถ่ายภาพหายไปไดใ้นระหว่างการตรวจ MR ถงุเตา้นมเทยีม 

(เรยีกว่าสิง่แปลกปลอม) ซึง่สามารถปิดบงัไม่ใหม้องเห็นพืน้ทีเ่ล็ก ๆ รอบแท็กไมโครชปิ ในการทดสอบทีไ่ม่ใชท่างคลนิิก 

สิง่แปลกปลอมในการถ่ายภาพทีเ่กดิขึน้มคีวามยาวตามรศัมปีระมาณ 15 

มลิลเิมตรจากแท็กไมโครชปิเมือ่ถ่ายภาพโดยใชล้ าดบัพลัสแ์บบเกรเดยีนตเ์อกโฮ (GRE) และระบบ MR ทีม่สีนามแม่เหล็ก 3 

เทสลา 

 

Motiva Implants® ทีม่ ี Qid® เป็นเงือ่นไขของการตรวจ MR ผูป่้วยทีฝั่งถุงเตา้นมเทยีมสามารถรบัการตรวจสแกน MR 

ไดภ้ายใตส้ภาวะต่อไปนี:้ 

 

• สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถติทีม่สีนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา และสนามแม่เหล็ก 3 เทสลาเท่าน้ัน 

• สนามแม่เหล็กเกรเดยีนตเ์ชงิพืน้ทีสู่งสุด 4.000 เกาส/์เซนตเิมตร (40 เทสลา/เมตร) 

• ระบบ MR สูงสดุทีร่ายงานอตัราการดดูซบัพลงังานจ าเพาะ (SAR) โดยเฉลีย่ทัง้รา่งกายเท่ากบั 2 

วตัต/์กโิลกรมัส าหรบัการสแกน 15 นาท ี(น่ันคอื ตอ่ล าดบัพลัส)์ ในโหมด First Control Operating Mode  

• ภายใตส้ภาวะการสแกนทีร่ะบุ คาดว่า Motiva Implants® ทีม่ ี Qid® จะท าใหอุ้ณหภมูสิงูสดุเพิม่ขึน้ 1.5 

องศาเซลเซยีสหลงัจากการสแกนอย่างต่อเน่ือง 15 นาท ี(น่ันคอื ตอ่ล าดบัพลัส)์ 

ในบางกรณี แนะน าใหใ้ชเ้ทคนิคการถ่ายภาพเพิม่เตมิ เชน่ คลืน่เสยีงความถีสู่ง เคร ือ่งเอกซเรยแ์บบสามมติ ิ

การถ่ายภาพแมมโมแกรมระบบดจิทิลัแบบกดเนือ้เตา้นม การถ่ายภาพแมมโมแกรมแบบลบภาพบางสว่นหลงัฉีดสารทบึรงัส ี

และการถ่ายภาพเตา้นมดว้ยสารเภสชัรงัส ี

เพือ่เสรมิใหม้องเห็นบรเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบจบสิง่แปลกปลอมและปรบัปรงุการวนิิจฉัยโดยรวม 

 

การศกึษาวจิยัทีด่ าเนินการโดย Establishment Labs บ่งช ีว้่าการใชเ้ทคนิคการถา่ยภาพแบบวธิ ี “ผสม” หรอื “สองวธิ”ี 

(น่ันคอื MR รว่มกบัวธิกีารถ่ายภาพอืน่ ๆ เชน่ คลืน่เสยีงความถีสู่ง การถา่ยภาพแมมโมแกรม เคร ือ่งเอกซเรยแ์บบสามมติ ิ

เป็นตน้) อาจเพิม่ความแม่นย าในการวนิิจฉัยไดเ้ป็นอย่างมากเมือ่ฝัง Motiva Implants® ทีม่ ี Q Inside® Safety 

Technology อยู ่ การเพิม่วธิกีารถ่ายภาพอืน่ ๆ 

โดยใชว้ธิปีฏบิตัมิาตรฐานท าใหม้กีารส ารวจเตา้นมดว้ยวธิทีางรงัสวีทิยาไดอ้ย่างสมบูรณ  ์

 

16. กำรตรวจตดิตำมผล 

 

16.1. กำรแตกของถงุเตำ้นมเทยีมทีแ่สดงอำกำร 

อาการทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ถงุเตา้นมเทยีมแตกอาจรวมถงึปมแข็งหรอืกอ้นเนือ้รอบ ๆ  ถุงเตา้นมเทยีม ขนาดสญูเสยีไป อาการปวด 

เป็นเหน็บ บวม ชา ปวดแสบปวดรอ้น หรอืบรเิวณเตา้นมแข็งขึน้ หากท่านสงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงใด ๆ เหล่านี ้
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โปรดปรกึษาศลัยแพทยพ์ลาสตกิของท่านเพือ่ใหศ้ลัยแพทยส์ามารถตรวจถุงเตา้นมเทยีมของท่านว่าแตกหรอืไม่ 

และระบุว่าท่านตอ้งไดร้บัการตรวจ MR เพือ่คน้หาว่าอาการของท่านมาจากการแตกของถุงเตา้นมเทยีมหรอืไม่ 

หากเกดิถงุเตา้นมเทยีมแตก ท่านควรน าถงุเตา้นมเทยีมออก/เปลีย่นถุงใหม่ 

 

17. ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

17.1. อำยุกำรใชง้ำน 

ถุงเตา้นมเทยีมซลิโิคนไม่ไดเ้ป็นอุปกรณท์ีใ่ส่ในรา่งกายไดท้ัง้ชวีติ 

เป็นสิง่ส าคญัทีท่่านตอ้งกลบัไปทีโ่รงพยาบาลของศลัยแพทยพ์ลาสตกิของท่าน 

เพือ่รบัการประเมนิตดิตามผลทัง้หมดทีศ่ลัยแพทยส์ัง่เพือ่ความปลอดภยัรวมถงึเพือ่ผลดา้นความงามทีด่ทีีสุ่ดเป็นไปได ้

Establishment Labs แนะน าใหม้กีารนัดตรวจทุกปีเพือ่ตรวจสอบความสมบูรณข์องถุงเตา้นมเทยีม  

ควรมกีารประเมนิการแตกของถุงเตา้นมเทยีมทีอ่าจเกดิขึน้ทุกคร ัง้ทีแ่พทยต์รวจตดิตามผล 

อายุการใชง้านโดยเฉลีย่ของถงุเตา้นมเทยีมในตลาดไดร้บัการระบุว่าเท่ากบั 10 ปี (ขอ้มูลอา้งองิของ FDA)4 

แต่ตราบใดทีถุ่งเตา้นมเทยีมไม่แตกหรอือยู่ภายใตภ้าวะแทรกซอ้นใด ๆ 

ก็ไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งน าถุงเตา้นมเทยีมออกหรอืเปลีย่นใหม่  
 

18. กำรตรวจสอบยอ้นกลบัของอปุกรณ ์

Motiva Implants® ตอ้งอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัของอุปกรณผ์่านระบบการลงทะเบยีน MotivaImagine® 

ท่านสามารถลงทะเบยีนถุงเตา้นมเทยีมของท่านไดท้ี ่ https://register.motivaimagine.com/ 

หากท่านมปัีญหาในการลงทะเบยีนถุงเตา้นมเทยีมของท่าน ท่านสามารถตดิตอ่ Establishment Labs 

เพือ่ขอรบัความชว่ยเหลอื 

 

การลงทะเบยีนถงุเตา้นมเทยีมจะชว่ยใหแ้น่ใจว่า Establishment Labs มบีนัทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของอุปกรณแ์ตล่ะช ิน้ (เชน่ 

หมายเลขระบุ ล็อต และหมายเลขซเีรยีล) วนัทีผ่่าตดั และขอ้มูลตดิตอ่ของผูป่้วยและศลัยแพทย ์

เพือ่ใหส้ามารถตดิต่อไดใ้นกรณีทีม่กีารด าเนินมาตรการลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ ์ หรอืสถานการณอ์ืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณท์ีผู่ป่้วยควรไดร้บัทราบ 

 

19. กำรประเมนิผลติภณัฑ ์

Establishment Labs ก าหนดใหม้กีารรายงานภาวะแทรกซอ้นทัง้หมดทีเ่กดิจากการใช ้  Motiva Implants® 

ต่อแพทยข์องท่านทนัท ี  แพทยข์องท่านจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดโดยใชแ้บบฟอรม์รอ้งเรยีน Motiva 

Implants® ทีส่ามารถดูไดท้ีเ่ว็บเพจต่อไปนี:้ www.motiva.health/support 

 

                                           
4 5 สิง่ทีค่วรทรำบเกีย่วกบัถงุเตำ้นมเทยีม 
Office Commissioner - https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-things-know-about-
breast-implants 

http://www.motiva.health/support
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-things-know-about-breast-implants
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-things-know-about-breast-implants
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20. บตัรประจ ำตวัผูป่้วย 

เป็นสิง่จ าเป็นทีท่่านตอ้งมบีนัทกึขัน้ตอนการผ่าตดัในกรณีทีม่กีารปรกึษาในอนาคตหรอืมกีารผ่าตดัเพิม่เตมิ 

ถุงเตา้นมเทยีมแตล่ะถุงมาพรอ้มกบับตัรประจ าตวัผูป่้วย ซึง่ศลัยแพทยต์อ้งมอบใหก้บัท่านส าหรบัใชอ้า้งองิของท่านเอง 

โดยนอกเหนือจากขอ้มูลทีร่ะบุบนฉลากบนัทกึผูป่้วย (ซึง่ควรตดิมากบัดา้นหลงับตัร) แลว้ 

บตัรประจ าตวัผูป่้วยยงัรวมถงึช ือ่ของท่าน ต าแหน่งของถุงเตา้นมเทยีม วนัทีฝั่งถงุเตา้นมเทยีม (วนัผ่าตดั) 

และชือ่ของศลัยแพทยผู์ใ้หก้ารรกัษา บตัรนีม้ไีวส้ าหรบัใหผู้ป่้วยเก็บไวอ้ย่างถาวร และควรเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยัอยู่เสมอ  

 

21. กำรรำยงำนและขอ้มูลเพิม่เตมิ 

หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั Motiva Implants® โปรดอย่าลงัเลทีจ่ะตดิต่อเรา หากมเีหตุการณร์า้ยแรงใด ๆ 

เกดิขึน้ โปรดไปพบศลัยแพทยข์องท่านทนัท ีและรายงานเหตกุารณต์่อส านักงาน Establishment Labs ทีใ่กลท้ีสุ่ด: 

 

ส านักงานใหญ่ ESTABLISHMENT LABS 

Coyol Free Zone and Business Park,  

Building B25, Alajuela, Costa Rica 

โทรศพัท:์ +506 2434-2400 โทรสาร: +506 2434-

2450 

customerservice@establishmentlabs.com 

www.motiva.health/support/ 

www.establishmentlabs.com 

 

 

 

 

สถานทีผ่ลติ 

ESTABLISHMENT LABS 

Coyol Free Zone & Business Park, 4th Street 

Building B15, Alajuela, Costa Rica 

ESTABLISHMENT LABS 

Coyol Free Zone & Business Park 

Building B25, Alajuela, Costa Rica 

 

ตวัแทนจ าหน่ายในยุโรป 

Emergo Europe: Prinsessegracht 20, 2514 AP 

The Hague, The Netherlands 

 

EDC Motiva BVBA (ศูนยต์วัแทนจ าหน่ายในยุโรป) 

Nijverheidsstraat 96, Wommelgem  

Antwerp, 2160 Belgium  

โทรศพัท:์ +32 34324170 

 

MOTIVA USA LLC 

(สาขาของ Establishment Labs) 

712 Fifth Avenue, 14th Floor, 

New York, NY 10019-4108, USA  

โทรศพัท:์ 888-846-2915 

 

 

เกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยในรฐัสมำชกิ EU: 

ควรรายงานเหตกุารณร์า้ยแรงใด ๆ ทีเ่กดิขึน้และเกีย่วขอ้งกบั Motiva Implants® ต่อ Establishment Labs 

และส่วนราชการทีม่อี านาจหนา้ทีข่องรฐัสมาชกิ EU ทีผู่ป่้วยอาศยัอยู่ 

 



เอกสาร: DOC-026 

ปรบัปรงุคร ัง้ที ่6 

ขอ้มูลส าหรบัผูป่้วย 

การเสรมิเตา้นมและการเสรมิสรา้งเตา้นมดว้ย 
Motiva Implants®  

เผยแพรต่าม CHG 000672 

 หนา้ 28 จาก 28 
 

  

 
 
 

ทรัพยส์นิของ ESTABLISHMENT LABS S.A. - สงวนสทิธทิัง้หมด 
 

เกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยในประเทศออสเตรเลยีเท่ำนัน้: 

ควรรายงานเหตกุารณร์า้ยแรงใด ๆ ทีเ่กดิขึน้และเกีย่วขอ้งกบั Motiva Implants® ตอ่ Establishment Labs และ 

Therapeutic Goods Administration (TGA): http://www.tga.gov.au/ 

 


