
ศัลยกรรมหนา้อก

BREAST SURGERY

Oppa Me Academy



1.ศัลยกรรมเสรมิหน้าอก Breast Augmentation

2.ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก Breast Lifting

3.ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก Breast Reduction

4.ศัลยกรรมหวันม Nipple Correction และ ลดขนาดปานนม Areolar Reduction

5.ศัลยกรรมเต้านมส่วนเกิน Accessory Breast Correction

6.ศัลยกรรมเต้านมเพศชาย Gynecomastia

ประเภทของศัลยกรรมหนา้อก
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ศัลยกรรมเสรมิหนา้อก
Breast Augmentation

การศัลยกรรมเสริมหน้าอก คืออะไร

การเสรมิหน้าอกด้วยการเสรมิซลิิโคนเป�นการเพิ�มขนาดของหน้าอกที�มีขนาด
เล็กหรอืหน้าอกที�หย่อนคล้อยใหส้วยงามตามสัดส่วนของขนาดรา่งกาย

สัดส่วนและ
องศาที�เหมาะ

สม
 

ขนาดเหมาะสม
รูปทรงดู
ธรรมชาติ

วัสดุที�ปลอดภัย
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การศัลยกรรม
เสรมิหน้าอก
เหมาะกับใคร

1.มีหน้าอกที�เล็กมาก

2.ต้องการขยายขนาด
หน้าอกในป�จจุบัน

3.มีขนาดหน้าอกที�ไม่เท่า
กัน / หรือขนาดหน้าอกที�
ไม่สมํ�าเสมอ

4.มีขนาดเล็กและ / หรือ
หน้าอกหย่อนเนื�องจาก
การให้นมลูก
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01. เลือกวัสดุเสรมิที�เหมาะสมกับขนาดของทรวงอกโดยรอบ 

พิจารณาผิวสัมผัสของวัสดุเสรมิและขนาดของหน้าอกในป�จจุบัน

02.ทําการผ่าตัดที�แม่นยาํเพื�อไม่ใหห้ลอดเลือดและเส้นประสาทเสียหาย

03.ใส่วัสดุเสรมิในตําแหน่งที�ถูกต้องโดยพิจารณาจากตําแหน่งปานนม และหวันม

3 สิ�งที�ต้องพจิารณา
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การเสรมิหน้าอกคือการเสิรมซลิิโคนเพื�อสรา้งหน้าอกที�อวบอิ�ม
หรอืปรบัรูปรา่งหน้าอกที�อาจสูญเสียปรมิาณจากเหตุผลต่าง ๆ
หากคุณไม่พอใจกับขนาดหรอืรูปรา่งของหน้าอก 

การผ่าตัดเสรมิควรได้รบัการพิจารณา
เป�นหนึ�งในวิธีการแก้ป�ญหาของคุณ 

การผ่าตัดเสรมิหน้าอกเพียงอย่างเดียวมีข้อจาํกัดในการแก้ไข
หน้าอกที�หย่อนอย่างรุนแรง หากคุณต้องการยกกระชับหน้าอกที�หย่อนคล้อย
คุณอาจจาํเป�นต้องทําการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกเพิ�มนอกเหนือจากการเสรมิหน้าอก

การผา่ตัดเสรมิหนา้อกเหมาะ
สาํหรบัลกูค้าแต่ละราย
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บรเิวณผา่ตัดเสรมิหนา้อก
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ตําแหนง่การวางซลิิโคน
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เป�นวิธีการทันสมัยที�สุดที�รวม
ข้อดีของการสอดซลิิโคนสอง

ประเภท สอดบนกล้ามเนื�อและใต้
กล้ามเนื�อส่วนบนของซลิิโคน
เทียมจะถูกวางไว้ภายในพื�นที�ใต้
กล้ามเนื�อ และส่วนล่างของซลิิ
โคนจะอยู่เหนือกล้ามเนื�อวิธีนี�จะ
แสดงใหเ้หน็ถึงการพับใต้หน้าอก
และรูปรา่งที�เป�นธรรมชาติที�สุด

เทคนิคใต้กล้ามเนื�อเป�นการวางซิ
ลิโคนภายใต้กล้ามเนื�อหน้าอก

เป�นทางเลือกที�ปลอดภัยสาํหรบัผู้
ที�มีหน้าอกเล็กเกินไปและมี
เนื�อเยื�อเต้านมไม่เพียงพอ

 

เทคนิค เหนือกล้ามเนื�อเป�นการ
สอดใส่ซลิิโคนระหว่างเนื�อเยื�อเต้า
นมและกล้ามเนื�อหน้าอก เหมาะ

สาํหรบัผู้ที�มีปรมิาณเนื�อเยื�อเต้านม
เพียงพอ แต่ว่าวิธีนี�ไม่ได้ใช้กันทุก
วันนี�เนื�องจากส่งผลใหดู้ไม่เป�น

ธรรมชาติมีความกลมที�เด่นชัดและ
มีความเป�นไปได้สูงในการเกิดพัง

พืดที�มีป�ญหา
 

Dual Plane

 
below the muscle

 
below the mammary gland

 



01. ซลิิโคนทรงกลม Round Shape

02. ซลิิโคนทรงหยดนํ�า Tear Drop Shape

03. ซลิิโคน Motiva Ergonomix

ประเภทซลิิโคนเสรมิหนา้อก
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ผิวทราย Textured
 

 
ซลิิโคนเต้านมกลมเป�นซลิิโคนที�ใช้กันมากที�สุดสาํหรบัการ
เสรมิเต้านม เพื�อใหเ้ต้านมส่วนบนมีเนินสวย
เนื�องจากซลิิโคนทรงกลมจะเน้นรูปรา่งตามธรรมชาติไม่ว่า
จะยืนหรอืนอน เหมาะสาํหรบัผู้ที�มองหาซลิิโคนที�มีปรมิาณ
เติมเต็มในเต้านมส่วนบน

 

 

ผิวเรียบ smooth
 

ซลิิโคนทรงกลม Round Shape

Oppa Me Academy



ซลิิโคนทรงกลม
เหมาะกับใคร

1.เต้านมหย่อนคล้อยไม่มาก

2.ตําแหน่งหัว
นมอยู่ตรงกลาง

3.เต้านมตั�งอยู่
ไม่ห่างกันมาก

4.มีรูปร่างธรรมชาติที�ใกล้
เคียงความสมบูรณ์แบบ
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ผิวทราย Textured
 

 ซลิิโคนสาํหรบัผู้ที�ต้องการหน้าอกส่วนบนที�เรยีบและส่วน
ล่างมีวอลลุ่มเต็มที�

 

 

ซลิิโคนทรงหยดนํ�า Tear Drop Shape
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ซลิิโคนทรงหยดนํ�า
เหมาะกับใคร

1.ผู้ที�มีหน้าอกแบนราบ

2.ผู้ที�มีหน้าอกแคบและ
พื�นที�ไม่เพียงพอ

3.ผู้ที�มีหน้าอกสูง

4.มีเนื�อหน้าอกอยู่บ้างและ
ต้องการความเป�น
ธรรมชาติ
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ภาพจาํลอง
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ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand
Mentor 
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ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand
Mentor New Product

Oppa Me Academy

ได้รบัการอนุมัติจาก US FDA

ผ่านมาตรฐานเครื�องมือแพทย์ CE Mark

ผลิตและนําเข้าโดย บรษัิท จอหน์สันแอนด์จอหน์สัน (ประเทศไทย) จาํกัด

เจลนุ่มที�สุด (ระดับ cohesive 1)

ด้วยการออกแบบเต้านมอย่างผู้ชาํนาญการที�รูค้วามต้องการของคนไข้
จากประสบการณ์ยาวนานของบรษัิทฯ
เหมาะกับผู้เสรมิเต้านมครั�งแรกที�ต้องการความอวบอิ�มช่วงเนิน และ
ต้องการใหเ้ต้านมอยู่ทรงเป�นเวลานาน
เหมาะสาํหรบัผู้ที�ต้องการแก้เสรมิเต้านมใหม่ MemoryGel Xtra รุน่นี�จะ
ช่วยยกเต้านมใหอ้วบอิ�ม ใหเ้นื�อเต้านมที�บางและหย่อนคล้อยยกกระชับ
ได้ดีขึ�น

ผลการวจิัยที�ยาวนานกวา่ 10 ป� ในผู้หญิงกวา่ 190,000 คน

Projection โด่ง อวบอิ�ม และแน่น ทรงไม่เปลี�ยน



ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand

เปรยีบเทียบ
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ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand
Motiva 
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ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand
Motiva Ergonomix
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายซลิิโคนทางการแพทย์ได้นาํไปสู่การ
พัฒนาโมทิวาพรเีมี�ยม ซึ�งเป�นผลิตภัณฑ์ประเภทซลิิโคนเจลที�มีความยืดหยุ่นสูงและพื�นผิวที�เรยีบ
ทรายซึ�งช่วยลดขนาดรอยแผลได้อย่างมาก นอกจากนี�โมทิวายังแสดงผลลัพธ์ที�เป�นธรรมชาติมาก
ที�สุดเมื�อรูปรา่งของซลิิโคนเปลี�ยนไปตามตําแหน่งและการเคลื�อนไหวของบุคคลเหมือนกับเนื�อเยื�อเต้านม

ศัลยแพทย์ ใน 60 ประเทศรวมถึงอังกฤษ, ฝรั�งเศส, เยอรมนีและประเทศอื�น ๆ
ในยุโรปรวมถึงญี�ปุ�น, และอีกมากมาย ใช้โมทิวา เป�นอุปกรณ์เสรมิเต้านม
ระดับพรเีมี�ยมที�ใหก้ารเคลื�อนไหวรูปรา่งและพื�นผิวได้ดีกว่าซลิิโคนที�มีอยู่ ด้วย
คุณสมบัติที�โดดเด่นจึงได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าเป�นผลิตภัณฑ์เสรมิเต้า
นมระดับพรเีมี�ยมที�ได้รบัการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากที�สุด

Motiva Ergonomix
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Motiva Ergonomix
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Motiva Ergonomix

Oppa Me Academy

ชปิ UDI คืออะไร?

ชปิ UDI เป�นเทคโนโลยีขั�นสูงในการตรวจสอบข้อมูล / ข้อมูลเกี�ยวกับชื�อคนไข้  ชื�อแพทย์
ขนาดและตําแหน่งการวางซลิิโคน Serial No.  รวมไปถึงวนัที�ผ่าตัด
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ยี�หอ้ซลิิโคน Implant Brand

รูปลักษณ์ของซลิิโคนแต่ละยี�หอ้

Oppa Me Academy



รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

2-3ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 คืน

ใชช้วีติประจาํวนัได้ปกติ
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมยกกระชบัหนา้อก Breast Lifting

การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก คืออะไร

หน้าอกหย่อนคล้อยเป�นสิ�งที�อาจเกิดขึ�นได้ตามธรรมชาติเมื�ออายุเริ�มมากขึ�น
แต่ในหลายกรณีอาจเกิดจากเต้านมที�ขนาดใหญ่เกินไป ส่งผลใหห้ย่อนคล้อยจาก
การถ่วงของนํ�าหนักเต้านมหรอืสูญเสียความกระชับจากการที�นํ�าหนักตัวลดลงอย่าง
รวดเรว็ อีกทั�งยังอาจเกิดจากการตั�งครรภ์และการใหน้มบุตร จนเต้านมขยายใหญ่
ขึ�นและรูปทรงเปลี�ยนไป ทําใหเ้กิดภาวะหน้าอกหย่อนคล้อยได้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี�ทําใหพ้บกับความยุ่งยากในการใส่ยกทรง ชุดว่ายนํ�าหรอืเสื�อผ้าที�มีการเป�ด
เผยเรอืนรา่ง ในกรณีที�รา้ยแรงกว่าอาจทําใหสู้ญเสียความมั�นใจกับความสาว ความ
อ่อนเยาว์ถูกพรากไปจนเกิดความเครยีดหรอืภาวะซมึเศรา้ได
หผู้ที�มีความกังวลเกี�ยวกับหน้าอกหย่อนคล้อยตามที�กล่าวข้างต้น ทางออกที�ดี
คือการศัลยกรรมหน้าอกหย่อนคล้อยโดยทําใหค้วามกระชับและรูปทรงของหน้าอก
กลับสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนกู้คืนความมั�นใจ ดีต่อใจและต่อรา่งกายอีกด้วย

หน้าอก
ยืดหยุ่นดี

 

การฟ�� นฟูรูปร่าง
ที�น่าทึ�งและเร้าใจ

 

ทําให้รูปทรง
หน้าอกดีขึ�น
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การศัลยกรรม
ยกกระชบัหน้าอก
เหมาะกับใคร

1.คุณมีหน้าอกที�ใหญ่และ
หย่อนคล้อยเมื�อเทียบ
กับร่างกาย

2.เต้านมเสียปริมาตร
เนื�องจากการตั�งครรภ์
และการคลอดบุตร

3.สูญเสียความยืดหยุ่น
ของเต้านมด้วยอายุที�
มากขึ�น

4.เต้านมยืดหยุ่นลดลง
เนื�องจากการลดนํ�าหนัก
ที�รุนแรง

Oppa Me Academy



การแบง่ระดบัความหยอ่นคล้อยของหนา้อก
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วธิกีารผา่ตัด

Oppa Me Academy

แผลแนวตั�ง
ศัลยกรรมที�ทําบ่อยที�สุด

แก้ไขได้แม้จะมีลดขนาดหน้าอกใหญ่
เก็บความรู้สึกรอบหัวนม

สามารถนําเนื�อเบื�อที�เป�นส่วนเกินออกในปริมาณที� 
เหมาะสมและสามารถรักษารูปร่างเต้านมที�ดีหลัง 

การผ่าตัด
 

การผ่าตัดปานนม
เหมาะสาํหรับหน้าอกที�ไม่ใหญ่และไม่หย่อนคล้อย 

จนเกินไป เนื�องจากมีข้อจาํกัดในการกําจัดเนื�อเยื�อ 

เต้านมจาํนวนมาก อย่างไรก็การผ่ากรีดรอบปาน 

นมทําให้มีแผลเป�นน้อยที�สุด

ผ่าตัดแผลซบัซอ้น
เป�นวธิีการผ่าตัดแบบดั�งเดิมที�สุด

มีผลกับหน้าอกที�ใหญ่และหย่อนคล้อยอย่างรุนแรง
ง่ายต่อการคาดการณ์ผลการผ่าตัดและรักษาการ

การทํางานของหัวนม
 

 



รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก

2-3ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 คืน

ใชช้วีติประจาํวนัได้ปกติ
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมลดขนาดหนา้อก Breast Reduction

การศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก คืออะไร

การลดขนาดหน้าอก ไม่ใช่การศัลยกรรมเพื�อความสวยงาม แต่เป�นการศัลยกรรม
เพื�อแก้ป�ญหาหน้าอกเบี�ยว, และแก้ไขป�ญหาทางกายภาพที�เกิดจากขนาดหน้าอกที�
ใหญ่เกินขนาด เช่น ป�ญหาปวดหลัง ปวดไหล่ และป�ญหาทางโรคผิวหนังที�เกิดจาก
การเสียดสีของผิวหนังบรเิวณหน้าอกซึ�งเป�นป�ญหาที�ต้องได้รบัการแก้ไข เพราะหาก
ปล่อยไว้นานอาจทําใหเ้กิดป�ญหาเกี�ยวกับรูปทรงและสรรีะ ผิดรูปตามมาได้ ฉะนั�น
การศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกจึงมีความหมายมากกว่าการศัลยกรรมเพื�อความ
สวยงาม

กําจัด
ไขมันเต้นมที�
มากเกินไป

 
 

ช่วยยกกระชับ
หน้าอก

 

 

กําจัด
เนื�อเยื�อเต้านม 
ที�มากเกินไป
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การศัลยกรรม
ลดขนาดหน้าอก
เหมาะกับใคร

1.มีหน้าอกขนาดใหญ่

2.มีความเจ็บปวดทาง
กายภาพ เชน่ คอและ
ปวดเอว

3.มีโรคผิวหนัง เชน่
กลาก เนื�องจากเต้านม
หย่อนยานอย่างรุนแรง

4.ไม่มีความมั�นใจในการ
แต่งตัว

Oppa Me Academy



วธิกีารผา่ตัด

Oppa Me Academy

แผลแนวตั�ง
เป�นวธิีการลดขนาดหน้าอกโดยการกรีดจากหัวนม
ลงมาถึงใต้ราวนมประมาณ 4-5 ซม. วธิีนี�ใชไ้ด้กับ
กรณีที�มีเนื�อหน้าอกเยอะ แต่ดีกวา่วธิีการกรีดเป�น
รูป '오' เนื�องจากมีรอยกรีดน้อยกวา่, ระยะเวลา

ผ่าตัดสั�นกวา่, พักฟ�� นตัวเร็วกวา่ แต่ถึงกระนั�นก็ยัง
เป�นวธิีการกรีดที�หลงเหลือรอยแผลเป�นอยู่เล็ก

น้อย
 

การผ่าตัดปานนม
กรีดบริเวณหัวนมและนาํเนื�อหน้าอกที�ไม่จาํเป�น

ออก, กรณีที�หน้าอกไม่ได้ใหญ่มาก สามารถใชว้ธิีนี�
สาํหรับการผ่าตัดขนาดเล็กได้ เนื�องจากเป�นการ
กรีดบริเวณหัวนมเพียงเล็กน้อยเท่านั�น จึงทําให้มี
รอยแผลเล็กจนแทบมองไม่ออก และไม่ส่งผลกระ

ทบต่อการทํางานของหัวนม

ผ่าตัดแผลซบัซอ้น
เป�นวธิีที�หลักๆ ของการศัลยกรรมลดหน้าอก,

เหมาะสาํหรับกรณีที�มีขนาดหน้าอกใหญ่มากจนเกิน
ขนาด ได้ผลลัพธ์ที�ชดัเจนและเป�นที�น่าพึงพอใจ,

ชว่ยลดความเสี�ยงเรื�องการศูนย์เสียประสาท
สัมผัสบริเวณหัวนมและสามารถลดขนาดปานนมได้
ในขณะเดียวกัน แต่วธิีนี�เสี�ยงที�จะมีรอยแผลเป�น

หลงเหลืออยู่ได้มาก
 

 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมลดหน้าอก

3-4 ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ

1 คืน

ใชช้วีติประจาํวนัได้ปกติ
หลังตัดไหม



ศัลยกรรมหวันม Nipple Correction

การศัลยกรรมหัวนม คืออะไร

การผ่าตัดหวันมแก้ไขหวันมใหญ่หรอืหดกลับใหเ้ป�นรูปรา่งและขนาดในอุดมคติ มี
ความจาํเป�นไม่เพียงแต่สาํหรบั วัตถุประสงค์ด้านสุนทรยีภาพ แต่ยังใช้เพื่อการ
ทํางานเช่นการใหน้มบุตรและการป�องกันการติดเชื�อ

ขนาด
หัวนมที�เหมาะ

 

 
 

รูปร่าง
หัวนมในอุดมคติ

 

หัวนมที�สวยงาม
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ศัลยกรรมแก้ไขหวันมบอด Inverted Nipple

Oppa Me Academy

หัวนมบอด คือ สภาพของหวันมที�ยื�นออกจากฐานหวันมไม่มากเพียงพอหรอืหวันมยุบเข้าไปด้านในเต้านม
ในป�จจุบันมีเคสที�มีความกังวลเรื�องหวันมอยู่เยอะอย่างคาดไม่ถึง จากสถิติพบว่าประมาณ 3 เปอรเ์ซน็ต์ของผู้หญิงทั�วโลกมีสภาพ
หวันมบอด สาเหตุของการเกิดหวันมบอดมีทั�งสาเหตุที�เกิดขึ�นภายหลัง เช่น ผลจากการเป�นมะเรง็เต้านมหรอืโรคเต้านมอักเสบ แต่
โดยส่วนมากจะเกิดจากสาเหตุที�เป�นมาแต่กําเนิด เช่น เนื�อเยื�อในการสรา้งหวันมไม่เพียงพอหรอืท่อนํ�านมสั�นเกินไป, พังผืดรอบท่อ
นํ�านมก่อตัวจนแข็งดึงรั�งหวันม เป�นต้น

หวันมบอดสามารถแบ่งออกได้เป�นระดับ 1 ถึงระดับ 3โดยระดับ 1และระดับ 2 คือ สภาพที�หวันมเป�นปกติเกือบตลอดเวลาหรอืหวันม
กลับเป�นปกติเมื�อถูกกระตุ้นและระดับ 3 คือ หวันมยุบตัวเข้าไปด้านในทั�งหมดหากหวันมบอดในระดับ 1 หรอืระดับ 2 อาจไม่มีความ
จาํเป�นต้องผ่าตัดสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยความพยายามของตนเองแต่ในระดับ 3 แนะนาํใหแ้ก้ไขโดยการผ่าตัด

 



ประเภทของการศัลยกรรมตกแต่งหวันมบอด

Oppa Me Academy



วธิกีารศัลยกรรมตกแต่งหวันมบอด Inverted Nipples

Oppa Me Academy

วธิีการศัลยกรรมโดยไม่ตัดท่อนํ�านม

แก้ไขหัวนมให้ยื�นกลับออกมาเป�นปกติโดยการดึงหัวนมขึ�นและกรีดเล็กๆ จากนั�นทําการเย็บบริเวณฐาน
หัวนม วธิีผ่าตัดดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการให้นมบุตร แต่สาํหรับเคสที�มีหัวนมบอดรุนแรงไม่สามารถเลือก

ใชว้ธิีนี�ได้
 

 



วธิกีารศัลยกรรมตกแต่งหวันมบอด Inverted Nipples

Oppa Me Academy

วธิีการศัลยกรรมโดยการตัดท่อนํ�านมและเย็บ

กรีดบริเวณรอบหัวนม ดึงท่อนํ�านมและพังผืดขึ�นมาเพื�อให้หัวนมสามารถยื�นออกมาได้
เย็บเข้าหากันเพื�อยึดคงตําแหน่งหัวนมเอาไว้

อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ขึ�นอยู่กับสภาพหัวนมของผู้ป�วย วธิีนี�เป�นวธิีการผ่าตัดที�เหมาะสมกับ
ผู้ที�มีหัวนมบอดรุนแรง ข้อดี คือ มีโอกาสน้อยมากที�ต้องทําการผ่าตัดซํ�า

 

 



ศัลยกรรมลดขนาดหวันม Nipple eduction
ขนาดของหวันมอาจแตกต่างออกไปตามสัดส่วนและทรงของ
หน้าอก แต่โดยทั�วไปขนาดของหวันมในอุดมคติจะมีความสูง
ประมาณ 8 มิลลิเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10

มิลลิเมตร หากเป�นคนที�มีหวันมขนาดใหญ่หรอืหวันมใหญ่เมื�อ
เทียบกับขนาดเต้านม ควรพิจารณาถึงการผ่าตัดลดขนาด
หวันม การมีหวันมใหญ่อาจเป�นมาโดยกําเนิด แต่ก็มีหลาย
กรณีที�เกิดขึ�นภายหลัง เช่น การใหน้มบุตรหลังคลอดหรอืถูก
กระตุ้นซํ�าๆ, จากการเกิดบาดแผลภายนอก เป�นต้น ในเคสแบบ
หลังผู้ป�วยส่วนใหญ่จะรูส้ึกกังวลและสูญเสียความมั�นใจอย่าง
กระทันหนั เนื�องจากหวันมมีขนาดใหญ่ขึ�นเมื�อเทียบกับตอน
แรก

การผ่าตัดลดขนาดหวันม ไม่สามารถเรยีกได้ว่าเป�นการผ่าตัดที�
จาํเป�นทางการแพทย์ แต่ถือเป�นการผ่าตัดสาํคัญหากคํานึงถึง
ด้านจิตใจของผู้ป�วยที�ต้องการกู้คืนความมั�นใจจากจุด
บกพรอ่งของตนเอง
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ป�จจยัที�สง่ผลใหห้วันมมขีนาดใหญ่

Oppa Me Academy

การให้นมบุตร
หลังคลอด

 

เกิดบาดแผล
ภายนอก

 

 

 

ถูกกระตุ้นซํ�าๆ
หลายครั�ง

 

 

 

มีขนาดใหญ่
แต่กําเนิด

 

 

 

 

 



วธิกีารผา่ตัด

Oppa Me Academy

กรดีผิวบรเิวณกึ�งกลางของหวันมและตัดผิวหนังออกเท่าที�ต้องการเพื�อปรบัลด
ความสูงใหเ้ท่าระดับหวันมปกติจากนั�นทําการเย็บป�ด

 

 ข้อดีของวิธีนี�คือท่อนํ�านมยังสามารถใช้การได้ปกติ
 

1.กรีดบริเวณกึ�งกลางหัวนม
 

 

 



วธิกีารผา่ตัด

Oppa Me Academy

กรดีบรเิวณส่วนบนของหวันมเป�นรูปตัว L จากนั�นทําการพับส่วนที�เหลือลงมาเข้าหากัน
เพื�อเป�นการลดความสูงของหวันม เป�นวิธีที�ที�สามารถลดความยาวของหวันมได้อย่าง

เหน็ผลและใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า
 

2.กรีดรูปตัว L

 

 

 



วธิกีารผา่ตัด

Oppa Me Academy

กรดีบรเิวณส่วนบนหวันมเป�นรูปตัว V จากนั�นทําการเย็บส่วนที�เหลือ ไม่ใช่ลดแค่ความ
สูงของหวันม แต่เป�นวิธีที�สามารถลดขนาดวอลลุ่มโดยรวมทั�งหมดของหวันมลง มีข้อ

เสียคือมีโอกาสไปป�ดกั�นท่อนํ�านมได้
 

3.กรีดรูปตัว V

 

 

 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมหัวนม

30 นาที

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ยานอนหลับ

ไมม่ ีหรอื1 คืนหากจาํเป�น

2-3วนัหลังผา่ตัด



ศัลยกรรมเต้านมสว่นเกิน 
Accessory Breast Correction

การศัลยกรรมเต้านมส่วนเกิน  คืออะไร

เต้านมส่วนเกินใต้รกัแรเ้ป�นลักษณะทางกายภาพที�เจรญิเติบโตขึ�นเหมือนกับหน้าอกแต่
ไม่ใช่หน้าอก มีรูปรา่งอยู่ใกล้กับหน้าอกมากและโดยส่วนใหญ่มักจะดูเป�นก้อนเนื�อที่ล้นออก
มาจากตําแหน่งรกัแร ้ด้วยเหตุนี�จึงทําใหก้้อนเนื�อนั�นดูคลุมเคลือว่าเป�นหน้าอกกหรอืรกัแร้
ได้ กรณีที�รา้ยแรงคือหากเนื�อบรเิวณนั�นหย่อนคล้อยมากหรอืเกิดเป�นก้อนเนื�อแข็งจะทําให้
เป�นปมด้อยได้ อีกทั�งไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั�น แต่อาจเกิดความไม่สะดวกสบายในการ
ใช้ชีวิตได้ เช่น การสัมผัสโดนก้อนเนื�อ, อาการเจ็บ หรอืโรคที�เกิดจากผิวหนัง เป�นต้น หาก
เกิดกรณีที�รา้ยแรงเช่นนั�น จะแนะนาํใหแ้ก้ไขเต้านมส่วนเกินใต้รกัแร้

ป�องกันการเกิด
โรคผิวหนัง

 
 

 
 

รูปร่างที�เป�น
ธรรมชาติ

 
 
 

 

แก้ไขคุณลักษณะ
ทางด้านร่างกาย

ที�เหมาะสม
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ขอ้ควรทราบ

Oppa Me Academy

หากบริเวณรักแร้มีเนื�อเยอะ จะถือวา่เป�นเต้านมส่วนเกินใต้รักแร้
ด้วยหรือไม่?
คนไข้ส่วนใหญ่ที�ไม่มีความรูเ้กี�ยวกับเต้านมส่วนเกินใต้รกัแรจ้ะไม่
สามารถแยกความแตกต่างของไขมันรกัแรแ้ละเต้านมส่วนเกินใต้
รกัแรไ้ด้อย่างง่ายดายนักหากไม่มีอาการอื�นเป�นพิเศษก็จะคิดว่าเป�น
เนื�อที�เกิดจากนํ�าหนักที�เพิ�มมากขึ�น ทําใหค้นส่วนใหญ่นึกถึงการลดนํ�า
หนักก่อนแต่ทว่าในมุมมองทางการแพทย์นั�น เต้านมส่วนเกินใต้รกัแร้
จะมีสาเหตุที�แตกต่างกับก้อนไขมัน

ต่อมนํ�านมที�ทําใหเ้กิดเต้านมนั�น โดยปกติจะเกิดในช่วงที�เป�นทารกใน
ครรภ์และครอบคลุมบรเิวณกว้างตั�งแต่รกัแรไ้ปจนถึงบรเิวณระหว่าง
ขา หลังจากนั�น หากใกล้ถึงวันคลอด ก็จะเป�นเรื�องปกติที�ต่อมนํ�านม
เหล่านั�นจะหายไปทั�งหมดนอกเหนือจากบรเิวณเต้านม
แต่ว่าก็จะมีกรณีที�ต่อมนํ�านมเหล่านั�นไม่ได้หายไปทั�งที�ควรหายไปเช่น
กัน จึงเป�นสาเหตุที�ทําใหเ้กิดการเติบโตของเต้านมส่วนเกินใต้รกัแร้

 



สาเหตขุองเต้านมสว่นเกินใต้รกัแร้

เซลล์ไขมันและเซลล์ต่อมนํ�านม
ที�มีโครงสร้างและลักษณะ
พิเศษของเต้านมที�คล้ายกัน

 

 

Oppa Me Academy

การหลงเหลืออยู่ของเซลล์
ต่อมนํ�านมที�ควรหายไปใน

บริเวณรักแร้และบริเวณใกล้
เคียง

 

การเติบโตของเต้านมส่วนเกิน
ใต้รักแร้ที�เหมือนกับเต้านมที�
ได้รับผลกระทบจากการหลั�ง

ฮอร์โมนเพศ



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเต้านมส่วนเกิน

1-2 ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ยานอนหลับ

ไมม่ ีหรอื1 คืนหากจาํเป�น

2-3วนัหลังผา่ตัด



ศัลยกรรมเต้านมเพศชาย Gynecomastia

การศัลยกรรมเต้านมเพศชาย   คืออะไร

การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกชาย หมายถึงการพัฒนาต่อมนํ�านมและไขมันในเต้านมของเพศ
ชายเหมือนกับผู้หญิง มันมักจะเกิดขึ�นเนื่องจากการลดลงของฮอรโ์มนเพศชายหรอื
ฮอรโ์มนเพศหญิงเพิ�มขึ�นซึ�งกระตุ้นการใช้งานเต้านม. gynecomastia, หรอื“หน้าอกชาย”

ไม่เป�นอันตรายต่อรา่งกาย แต่อาจทําใหม้ีสภาพจิตใจ เครยีด ดังนั�นการผ่าตัดสามารถช่วย
ฟ�� นความมั�นใจในตนเองได้

มีความสุขมาก
ขึ�น

 
 

 
 

เพิ�มความมั�นใจ
 
 
 

 

แก้ไขคุณลักษณะ
ทางด้านร่างกาย
ที�เหมาะสม
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การศัลยกรรมเต้านมเพศชาย

เหมาะกับใคร

1.มีหน้าอกและปานนม
ยื�นออกมา

2.มีภาวะหน้าอกเจริญเกินปกติ
เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของ
เนื�อเยื�อไขมันหรือเนื�อเยื�อเต้านมที�ได้
รับการพัฒนาเกิน

3.สามารถรู้สึกต่อมนํ�านมแข็ง

4.มีหน้าอกกลมและหย่อนคล้อย
เนื�องจากความอ้วน
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ภาวะผูช้ายมนีมคืออะไร

Oppa Me Academy

เต้านมเพศชายปกติ
 

เต้านมเพศชายด้วยที�มีภาวะ
ผู้ชายมีนม

 

ฮอร์โมนเพศหญิง
เพิ�มขึ�น

 

 

อ้วน / ไขมันที�
มากเกินไป

 

 

 

ความผิดปกติของ
ระบบต่อมไร้ท่อ

 

 

 

 

ผลข้าง
เคียงสเตียรอยด์

 

 

 

 

ทานยา
ที�ไม่ถูกต้อง

 

 

 

 



วธิกีารผา่ตัด
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กรณีหน้าอกขยายใหญ่ขึ�นเนื�องจากการ
พัฒนาที�มากเกินไปของต่อมนํ�านม

 

หน้าอกขยายใหญ่ขึ�นจากการสะสมไขมัน
เพราะอ้วน

 

 



30 นาที

รายละเอียดในการผา่ตัด

ศัลยกรรมเต้านมส่วนเกิน

1 ชม.

10-14 วนั

Oppa Me Academy

ดมยาสลบ/ยานอนหลับ

1 คืน

3-4 วนัหลังผา่ตัด



ขอ้ควรระวงัก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมหน้าอก

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการใช้ยาใดๆ เช่น (แอสไพรนิ, ยารกัษาเบา
หวานชนิดรบัประทาน, ยาบรรเทาปวด และ ฯลฯ) หรอืมีอาการ
เจ็บป�วยเช่น (ภูมิแพ้, โรคหดื, โรคโลหติจาง ฯลฯ) โปรดแจ้ง
ระหว่างการปรกึษาแพทย์
งดการรกัษาด้วยยาเป�นเวลา 2 สัปดาหก่์อนการศัลยกรรม
งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ก่อนการศัลยกรรม 2 สัปดาห์
งดสูบบุหรี�ก่อนการศัลยกรรม 1 สัปดาห์
ล้างยาทาเล็บมือและเท้า และถอดเครื�องประดับทําจากโลหะ
ทั�งหมด
หากติดขนตาปลอม หรอืต่อผมด้วยโลหะ กรุณานาํออกก่อน
เข้าผ่าตัด
หา้มทาครมีบาํรุงผิวบรเิวณที�ผ่าตัด และหา้มทําใหเ้กิดอาการ
ระคายเคือง
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชม.
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การเตรยีมตัวก่อนผา่ตัด
ศัลยกรรมหน้าอก

หากมีอาการเป�นหวัด หรอืมีไข้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อความ
ปลอดภัย
แนะนาํใหอ้าบนํ�าด้วยสบู่อ่อนๆ ในวันผ่าตัด ถอดคอนแทคเลนส์
เครื�องประดับ งดแต่งหน้าในวันผ่าตัด
งดนํ�าและอาหารก่อนผ่าตัด 8ชม. รวมถึงหมากฝรั�ง ลูกอม และชา
กาแฟ
เตรยีมเสื�อผ้าที�ใส่สบาย (เสื�อมีฮู้ดหรอืเสื�อเชิ�ตติดกระดุม) หน้ากาก
ผ้าพันคอ หมวก และแว่นกันแดด
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การดแูลหลังผา่ตัด

ศัลยกรรมหน้าอก

ใช้ bond (กาว) สาํหรบัรา่งกายมนุษย์ในการเย็บแผลจึงไม่ต้องตัดไหม
ชุดชั�นในกระชับสัดส่วน/แถบรดัหน้าอก
สวมใส่ชุดชั�นในกระชับสัดส่วนเป�นเวลา 1 เดือนและต้องคาดแถบรดัหน้าอกนาน 2-4

สัปดาห์
ติดสายระบายเลือดเป�นเวลา 24 ชั�วโมงเพื�อป�องกันการเกิดพังผืดรดัซลิิโคนและถอดออก
ในวันถัดไป
กรณีที�ใช้ซลิิโคนแบบเรยีบ ใหทํ้าการนวดหน้าอกตามที�โรงพยาบาลสอนเพื�อป�องกันการ
เกิดพังผืดรดัซลิิโคน
กรณีที�ใช้วิธีฉีดไขมัน สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ภายในเวลา 2-3 วันหลังการศัลยกรรม
และอาบนํ�าได้ในวันที�สามโดยใช้ผ้าพันแผลกันนํ�า
การศัลยกรรมเต้านมส่วนเกินไม่ต้องตัดไหม แต่การตัดผิวหนังใดๆ ในระหว่างการ
ศัลยกรรม ต้องทําการตัดไหมหลังจากนั�น 7 วัน
นอนโดยยกรา่งกายส่วนบนใหสู้งไว้เป�นเวลา 1 สัปดาหห์ลังการศัลยกรรม สามารถนอน
ตะแคงข้างได้ในอีก 2 สัปดาหต่์อมาและนอนควํ�าหน้าได้ในอีก 1-3 เดือนใหห้ลัง
รบัประทานยาตามคําสั�งแพทย์เช่น ยาบรรเทาปวดหากรูส้ึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง ระหว่าง
นั�นสามารถทานยาบรรเทาปวดอย่างอื�นควบคู่กันได้
สามารถเคลื�อนไหวแขนได้บ้าง แต่ควรระวังไม่ใหม้ากเกินไป สามารถยกแขนเหนือศีรษะได้
หลังผ่านไปแล้ว 1 เดือน
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Thank You
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