
บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม 
THE ROLE OF PUBLIC SECTOR IN COSMETIC SURGERY INDUSTRY’S DEVELOPMENT 

 

ฌิฌาสินีย์ เมืองวงษ ์
Chichasinee Mueangwong  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
chichasinee@gmail.com 

 

บทคัดย่อ  
 

 ภาครัฐมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้น าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในเรื่องของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนทางการเงิน และความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ โดยภาคเอกชนต้องสามารถเช่ือมโยงและ
ร่วมมือกับภาครัฐในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ถูกต้องในขณะที่ภาคเอกชนมีบทบาทในการ
ก าหนดทศิทางของประเทศในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาครัฐต้องอาศัยพลังที่แข็งแกร่งของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เนื่องจากภาคเอกชนคือความหวังอันส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะภาคเอกชน
เพยีบพร้อมทั้งทรัพยากรและความสามารถ ภาครัฐจึงต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาความสามารถของภาคเอกชน
ทั้งเล็กและใหญ่ให้พร้อมรับกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ต้องอาศัย
ภาครัฐในการริเริ่มและให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่มีความส าคัญซึ่งภาคเอกชนไม่อาจจะกระท าได้โดยล าพัง 

บทความวิจัยช้ินนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม 
และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามของเอเชียเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทย
ต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดหรือชูจุดเด่นสร้างความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม
สุขภาพท่ีชัดเจนให้แก่ภาคเอกชน และยังไม่มีนโยบายในการผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งอย่างจริงจัง อีก
ทั้งภาคเอกชนในปัจจุบันยังขาดการรวมตัวอย่างมีพลังที่แท้จริงในการผลักดันเชิงนโยบาย และขาดการรวมตัวของ
ทรัพยากรเพื่อให้นโยบายเป็นผลในเชิงปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ยังขาดการเช่ือมโยงที่ดีและลึกซึ้งพอกับภาครัฐ ส่งผลให้
บทบาทการน าของภาคเอกชนในการก าหนดทิศทางของประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจและการเมืองจึงยังขาดพลัง 
นิยามศัพท์  
   ศัลยกรรมตกแต่งความงาม หมายถึง การฟื้นสภาพหรือปรับปรุงสภาพลักษณ์ใหด้ีขึ้น โดยการปรบัสภาพโดยการ
ท าศัลยกรรม เพื่อให้เข้าถึงความงามที่ต้องการ 
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ABSTRACT  
 

 The public sector plays important role in leading the national economic development, such as 
strategic planning, financial support, and managerial support, while the private sector should be able 
to work and cooperate with the public sector in directing the right strategy and effective planning to 
improve the nation. 

The private sector also has a role in directing the country’s development and pushing the 
country forward economically. It is equipped with full resources, knowledge, and skills. However, the 
private sector needs the public sector’s support to strengthen their competitiveness, which they could 
not achieve alone. Therefore, the public sector should work and cooperate with the private sector in 
training and enhancing their competitiveness in order to compete with foreign businesses globally. 

On the other hands, the private sector presently does not have a clear plan, goal, or 
promoting the core strength and selling point of the health industry for the private sector. 

This study was aimed at the role of public sector in cosmetic surgery industry’s development 
and guidelines development for Public – Private Partnership to support the industry. The goal is to 
support the industry’s growth along with tourism and to become the center hub of cosmetic-health 
industry in Asia, which would eventually assist in strengthen the nation’s economic growth in the 
future. The result indicated that the public sector presently does not have a clear policy in supporting 
the cosmetic surgery industry. Moreover, the private sector itself does not internally cooperate with 
each other to set up clear and strong goal and policy, which leads to separated resources, knowledge, 
and skills when it should be united for a common goal and implementation. Also, The private and 
public sector presently do not work together well enough, which leads to an unclear goal, ineffective 
policy and planning, and a misguided implementation. 
 

Keyword: The Role of Public Sector, Industry Development, Cosmetic Surgery 
 

บทนํา  
ภาค เอกชนมี บทบาทส าคัญ ในการผลั กดั น

ด าเนินการเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์” (Medical 
Hub) ของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลเห็นว่า Medical 
Hub สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่าหมื่น
ล้านบาท จึงได้จัดท า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ.
2547-2551)” ขึ้น ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ด าเนินงานและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท า 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2553-2557)” [1] 

อย่างไรก็ดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา นโยบาย
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของรัฐบาลก็ยังไม่เห็นผล
รูปธรรมเท่าที่ควร 

ธุรกิจด้านการรักษาทางการแพทย์ของประเทศไทย
ในภาพรวม ปี 2556 มีมูลค่าเพียง 30,000 ล้านบาท 
รัฐบาลไทยจึงจ าเป็นต้องสนับสนุนให้สูงขึ้นภายใน 4-5 
ปีข้างหน้า ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะท าได้เพื่อ
รองรับความต้องการและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 “โดยขณะนี้มีคนไข้ชาวต่างชาติใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้นปีละประมาณ 1,400,000 คน” [2]                     
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ในช่วง 3-4 ที่ผ่านมา ธุรกิจความงามและศัลยกรรม
ไทยท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการเติบโตร้อยละ 
15-20 ต่อปี “ในปี 2553 ธุรกิจความงามและศัลยกรรม
ในประเทศไทย มีมูลค่า 12,000 ล้านบาท ในปี 2554 มี
มูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท และมีมูลค่าสูงถึง 22,000 
ล้านบาท ในปี 2555” [3] ซึ่งถือว่ามีการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดในวงการการแพทย์และศัลยกรรมความงามของ
ไทย  

สอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมศัลยกรรมเสริม
ความงามนานาชาติ ( ISAPS) ที่คาดการณ์ว่า “ในปี 
2558 เอ เ ชียจะมีแนวโน้มการ เติบ โตของธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การท าศัลยกรรมตาสองช้ันและเสริมจมูก และเผยผล
ส ารวจความนิยมในการศัลยกรรมในปี  2554 ถึง
แนวโน้มการท าศัลยกรรมของประเทศไทย อยู่ในอันดับ
ที่ 22 ของโลก เป็นอันดับ 5 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 
1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” [4] 

การเติบโตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการท าศัลยกรรมตกแต่งจาก “แพทย
สภา” และสมาคมศัลยกรรมตกแต่งที่เกี่ยวข้องจาก
ภาคเอกชน โดยการยกระดับวงการอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งไทยเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงาม
ของเอเ ชียให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่   1 )  นโยบาย 2)  ตลาด  3 ) 
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งประเทศไทยยังขาด 3 
จุดดังต่อไปนี้ คือ  

1) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
แผนการด าเนินงานในการเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความ
งามของเอเชียให้ชัดเจน และการชูจุดเด่นสร้างความเป็น
เลิศด้านสุขภาพ เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อม และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2) การจัดตั้งหน่วยงานหลักข้ึนมาเป็นหน่วยงาน 
ที่ รั บผิ ดชอบโดยตรงกับการพัฒนาและส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักของ

นานาประเทศ เพื่อด าเนินการส่งเสริมและจัดท า
การตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมายต่างๆ และสมาคม
ศัลยกรรมให้มีความแข็งแกร่งและมีมาตรฐาน              
      3) งานวิจัยด้านศัลยกรรมที่สอดคล้องต่อความ 
ต้องการของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริ โภคด้วยเทคนิคและการคิดค้นรูปแบบวิธีการ
ศัลยกรรมรูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อวิเคราะห์และอธิบายผลกระทบของการ

ก าหนดนโยบายต่ออุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งอย่าง
เป็นระบบ 

2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง 

3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยบทบาทของรัฐในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

หนังสือ Embedded Autonomy: States and 
Industrial Transformation Peter B. Evans [5] ได้
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของบทบาทของรัฐต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของรัฐที่มีต่อ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีใต้ บราซิล 
และอินเดีย ซึ่งพบว่า บทบาทของรัฐที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการเปลี่ยน แปลงท่ีแตกต่างกัน โดยบทบาทของรัฐใน
กรณีของเกาหลีใต้ได้ส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของบราซิล และ
อินเดีย  

Evans ได้จ าแนกรัฐออกเป็น 3 ประเภท โดยอาศัย
เกณฑ์ในเรื่องผลที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐเข้าแทรกแซงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) รัฐมุ่งพัฒนา ซึ่งได้แก่ 
กรณีที่บทบาทของรัฐได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี โดยได้ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน รัฐกดขี่ ซึ่งได้แก่ กรณีที่บทบาทของรัฐเป็นไปใน
ลักษณะกดขี่ขูดรีด โดยได้ยกตัวอย่าง ซาอีร์ 3) รัฐที่อยู่
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ระหว่างกลาง ระหว่างรัฐมุ่งพัฒนาและรัฐกดขี่ ซึ่งได้
ยกตัวอย่าง บราซิล และ อินเดีย  

ค าว่ารัฐมุ่งพัฒนา ถูกกล่าวถึงเครั้งแรกในงานเขียน
ของ Chalmer Johnson เรื่อง MITI and The 
Japanese Miracle: The Growth of Industrial 
Policy, 1925-1975 [6] ซึ่งได้อธิบายความส าเร็จในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยมีจุดเน้นของการ
ศึกษาวิจัยอยู่ที่กระบวนการก าหนดนโยบายของ
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม  

Johnson ได้ให้อธิบายความส าเร็จในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นว่า เกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ การมีหน่วยงานน าทาง (Pilot Agency) 
คือ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม 
การมีข้าราชการที่มีความสามารถสูง การมีนโยบาย
อุตสาหกรรมที่แน่นอน และมีการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตามล าดับแห่งเวลา (Sequencing) 
การที่รัฐแสดงบทบาทเป็นผู้ช้ีน า (Dirigiste) ภาคเอกชน
ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต่อมาได้ถูกน ามาใช้ในการอธิบายความส าเร็จในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ และไต้หวัน  

ในกรณีของญี่ปุ่นกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม นับว่าเป็นหน่วยงานน าทาง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ กรณีในเกาหลีใต้หน่วยงานน าทาง คือ 
คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ และในส่วนของไต้หวัน
หน่วยงานน าทางได้แก่ สภาวางแผนเศรษฐกิจและการ
พัฒนา และส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (เป็น
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ) หน่วยงานน าทาง
เหล่านี้ท าหน้าที่เป็น “คลังสมอง” ก าหนดเส้นทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่
จะส่งเสริมและเป็นส่วนยอดของระบบราชการที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้าราชการของ
หน่วยงานเหล่านี้มีความสามารถอย่างสูง (Talent) ใน
การบริหารจัดการ โดยที่ข้าราชการเหล่านี้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ ในกรณี
ของญี่ปุ่น ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ในกรณีของไต้หวัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 
[7]  

การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น 
มีความเป็นเสรีนิยม มีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐและ
เอกชนมากกว่าในกรณีของเกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเอกชนมีลักษณะเป็นแบบบนลง
ล่าง อย่างไรก็ตาม นโยบายที่รัฐทั้งสามได้ก าหนดขึ้นจะ
มีลักษณะของการช้ีน าทิศทางให้แก่ภาคเอกชน ไป
ปฏิบัติ แม้กระทั่งในกรณีของญี่ปุ่นซึ่งมีแนวปฏิบัติที่
ส าคัญ ได้แก่ การชี้น าทางปกครอง ซึ่งส่งผลให้กระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมีอ านาจอย่าง
มากในการเข้าแทรกแซงและก าหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน 

ลักษณะเด่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ คือ การที่รัฐสามารถ
ก าหนดขั้นตอนในการพัฒนาอุตสาหกรรม  จาก
อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้าไปสู่ อุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออก จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่
อุตสาหกรรมที่ ใ ช้ทุนเข้มข้น เช่น การเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รถยนต์  เหล็ กกล้ า  การต่ อ เ รื อ  ปิ โคร เคมี  และ
อุตสาหกรรมที่ ใช้ความรู้ เข้มข้น  (Knowledge 
Intensive Industry) ทั้งนี้รัฐทั้งสามมีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับเทคโนโลยีใน
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม  

 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  
ภาครัฐมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้น า

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจึงต้องร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมความงามให้ เป็นหนึ่ งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
และ เ ชิ งปริ ม าณ  โดย ท าการศึ กษา ใน เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร เพราะการท าศัลยกรรมมักเกิดขึ้นใน
เมืองใหญ่ อีกทั้งสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งช้ันน า
ของเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพมหานคร   
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การศึกษาในเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการค้นคว้าผ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง  

1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง 
สาธารณสุข  

2. สมาคมแพทยสภา  
3. สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย  
4. สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้าง 

ใบหน้าแห่งประเทศไทย  
5. โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์  
6. โรงพยาบาลยันฮ ี 
7. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล  
8. เอเซียคลินิก  
วิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบ 

ถามจ านวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามผู้ที่เข้า
รับการศัลยกรรมตกแต่งตามสถานพยาบาลศัลยกรรม
ตกแต่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แห่ง และ
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง
ให้มีความสามารถในการแข่งขันแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวม
ประเด็นในด้านต่างๆ ที่ได้จากผลการศึกษาในเชิง
ปริมาณมาด าเนินการสนทนา เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางต่างๆ เหล่านั้น 

 

ผลการวิจัย  
การที่ภาครัฐได้สนับสนุนและเปิดทางให้

ภาคเอกชนด าเนินการได้อย่างเสรีและหลากหลาย 
ประกอบกับการด าเนินการจากภาครัฐยังคงให้ความ
ช่วยเหลือไม่มากนัก ส่งผลให้ภาคเอกชนมีพัฒนาการ
แข่งขันกับต่างประเทศและการด า เนินธุรกิ จด้าน
การตลาดโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปแบบ
หลากหลายไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัญ
ชนา ณ ระนอง และคณะ (2552) [8]  ที่กล่าวว่า
ภาคเอกชนเป็นตัวจักรหลักที่ผลักดันการขยายตัวการ

ขยายตัวของ medical tourism ของไทยซึ่งมีการ
พัฒนาในหลายรูปแบบ (ซึ่งส่วนหนึ่งขึ้นกับความถนัด
ของโรงพยาบาลที่มีมาแต่เดิม) ส่วนวิธีการท าการตลาด
ของโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีความหลากหลาย ในด้านการ
ด าเนินการจากภาครัฐยังคงให้ความช่วยเหลือไม่มากนัก 
(เช่น ช่วยจัดและประสานงานการเดนิทางจัดนิทรรศการ
ในต่างประเทศ) โดยภาครัฐได้สนับสนุนและเปิดทางให้
ภาคเอกชนด าเนินการได้อย่างเสรี ส่งผลให้ภาคเอกชน
ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการท าการตลาดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามกับต่างประเทศ
ได้อย่างเป็นเอกภาพ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
สนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาเชิง
คุณภาพ เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม โดยมี 6 ประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี ้

1. การก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งให้
ประสบความส าเร็จได้สูง เพราะภาคเอกชนสามารถ
รับทราบและเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับนโยบาย
ของภาครัฐ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐสามารถน านโยบาย
ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้
วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการ
ก าหนดนโยบายที่ไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในการ
ผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีการ
ก าหนดความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ชัดเจนจาก
ภาครัฐว่าจะเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่งด้านใด ขาด
การก าหนดนโยบายเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการจัดท าแผน
และโครงการร่วมระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้  ทั้งนี้กิจกรรมการ
ส่งเสริมจากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความสม่ าเสมอ
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และต่อเนื่อง โดยปกติจะมีการประชุมเพื่อให้มีการ
เสนอแนะข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นน าปีละ
ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ก็จะส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องของนโยบายกิจกรรมประชุม ที่ผ่านมาการ
ประชุมเป็นในเชิงรับมากกว่าการหารือเพื่อท าการตลาด
ในเชิงรุกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในการประชุม ต้องอาศัย
ข้อมูลของแต่ละสถานประกอบการ ทั้งนี้ข้อมูลมักไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันอย่างจริงจังในแต่ละประเภทของกลุ่มธุรกิจทาง
การแพทย์ เพราะขาดหน่วยงานหลักที่เป็นตัวกลางหลัก
ในการการวิเคราะห์วิจัยตลาดอย่างจริงจัง ท าให้ไม่เกิด
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพื่อใช้เป็น PLATFORM 
ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ท าการตลาดไปยั ง
ต่างประเทศ  

2. การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อความประสงค์
โดยเฉพาะ (Ad hoc) เป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีสมรรถนะ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความ
เพียงพอของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ความ
พร้อมทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงสร้างของ
องค์การที่เหมาะสม มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีก
ทั้งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพมา
ปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะส่งผลท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติมีโอกาสประสบความส าเร็จได้สูง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งให้
แข็งแกร่ง รวมไปถึงสามารถด าเนินการด้านการตลาด
ระดับประเทศได้อย่างมีศักยภาพและเป็นเอกภาพ   

จากการศึกษาพบว่า ไม่มีหน่วยงานกลางที่มี
หน้าที่เฉพาะในการพัฒนาและท าการตลาดส่งเสริม
อุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่ งความงาม  ปั จจุบั นกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานดัน
นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และขอบเขตในการท างาน

ที่กว้างในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ดูแลทั้ง
ประเทศ แม้จะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยดูแลในการท าหน้าที่หลักในการด าเนิน
นโยบายการท่องเที่ยวทางการแพทย์เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมสุขภาพ โดยมากมีการด าเนินงานใน
ลักษณะการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้การท าการตลาดใน
ยังไม่เห็นความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  

สอดคล้องกับ งามเนตร เอี่ยมนาคะ (2550) 
[9] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการ
สุขภาพแห่งเอเชียไปปฏิบัติ มีประเด็นที่น่าสนใจที่บ่งช้ี
ถึงระดับความส าเร็จของนโยบายที่น าไปปฏิบัติโดย
กระทรวงสาธารณสุขว่า โดยทั่วไปความส าเร็จอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข ยัง
ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

3. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการ 
ก ากับดูแลธุรกิจบริการศัลยกรรมและศูนย์สุขภาพเพื่อ
ความงามอย่างจริงจังและทั่วถึงจากองค์กรวิชาชีพ 
น าไปสู่การส่งเสริมให้ เกิดมาตรฐานในการรักษา 
ยกระดับมาตรฐานการรักษาของอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่ง  

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า  ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
สถานพยาบาลจากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุขและแพทยสภายังดูแลไม่ทั่วถึง ทั้งในด้าน
ของมาตรฐานการศั ลยกรรมตกแต่ งของแพทย์ 
มาตรฐานของสถานพยาบาล รวมไปถึงการโฆษณาทาง
ธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบทั้งจากพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีบทบาทอย่างจริงจังในการผลักดันและส่งเสริม
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งความงาม ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการจัดวาระการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน
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ในการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ 
และในการสนับสนุนเรื่องเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งในการลงทุนท าธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ  

4. การพัฒนาการผลิตแพทย์ทีม่ีคุณภาพ มี 
ความรู้ความช านาญและมีปรมิาณเพียงพอตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิด
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ                                                                

จากการศึกษาพบว่า ปริมาณแพทย์ที่จบสาขา
ศัลยกรรมตกแต่งมีเพียงปีละ 10-15 คน ปัจจุบันนี้
แพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทั่วประเทศมีประมาณ 
301 คน การผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งจากสถาบัน 
การศึกษายังไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งได้เพียงพอ จึงมีการดึง
แพทย์ในสาขาอื่นๆ หันเข้าสู่ตลาดศัลยกรรมความงาม 
ทั้งนี้จึงต้องมีการเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรมจากแพทย
สภาเพื่อให้เกิดมาตรฐาน โดยแพทยสภาจะจัดท าร่าง
เป็นหลักสูตรขึ้นมารองรับอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้ เพียงพอต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งของประเทศ 

อีกทั้ งหลักสูตรศัลยแพทย์ตกแต่งที่ยั งไม่
มุ่งเน้นเนื้อหาการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะ ความช านาญ
ในการท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเฉพาะด้าน โดย
ศัลยกรรมความงามเป็นเพียงแขนงหนึ่งของศัลยกรรม
ตกแต่งเทา่นั้น   

5. กฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบยีบ ท่ี 
เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งโดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดและ
เกิดการเติบโตสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ 

จากการศึกษาพบว่า กฎระเบียบ ข้อบังคับ
จากหน่วยงานของรัฐไม่เอื้อต่อการแข่งขันของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งทั้งในด้านในการโฆษณา
ในแง่ของส่วนตัวแพทย์และการโฆษณา สถานพยาบาล 

รวมถึ ง ในด้ านความร่ วมมื อระหว่า งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการด าเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย
การก าหนดการให้อ านาจในการด ารงต าแหน่งส าคัญๆ 
ในคณะท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย
ภาครัฐมักจะได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญขาดการก าหนด
กฎระเบียบและการสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ในด้าน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นมา
รองรับอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และการด าเนินงาน 

สอดคล้องกับ วิศิษฎ์ ตั้งนภากร (2553) [10] 
ศึกษาเรื่อง การพัฒนานโยบายศูนย์กลางสุขภาพของ
ประเทศไทย ได้เสนอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดบริการสุขภาพด้วยการน าแนวคิด Public Private 
Partnership (PPP) มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการ
สุขภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาจจะ
ด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วน น าศักยภาพและจุดแข็ง
ของภาคเอกชนมารวมกับภาครัฐ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานภายใต้
แนวคิด PPP เช่น กฎ ระเบียบ โครงสร้างบริหารและ
การจัดการภาครัฐ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ 
กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขของมาตรการต่างๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

6. งานวิจัยทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม 
ตกแต่งมีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และมี
การพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ จะสามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมศลัยกรรมใหม้คีุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า การวิจัยและพัฒนาด้าน
ศัลยกรรมตกแต่งมีปริมาณน้อย ยังไม่สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง และไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดศักยภาพใน
การแข่งขัน  

แนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมศัลยกรรม 
ตกแต่งให้มีความสามารถในการแข่งขัน ผลการลงพื้นที่
สัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ได้รับ
ข้อมูลมี 5 ประเด็น ดังนี้คือ 1.)   ภาครัฐควรมีนโยบาย

https://www.google.co.th/search?rlz=1T4QXUN_enTH550TH551&q=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ei=WWKJVIG-OMyOuATJ_IEI&ved=0CBAQvwU
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งที่ชัดเจน โดยการ
ก าหนดอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งเป็นหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงไปในแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สุขภาพแห่งชาติ และการก าหนดความเป็นเลิศที่ชัดเจน
ให้กับอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง โดยการผลักดัน
และสนับสนุนความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมแปลงเพศ ที่
ป ระ เทศ ไทยมี ช่ื อ เ สี ย งและ ได้ รั บกา รยอมจาก
ต่างประเทศ 2.) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง โดยจัดให้มี
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชนในการผลิตศัลยแพทย์ตกแต่ง เปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเปิดหลักสูตรการศึกษาต่อ
ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และรัฐเป็นผู้น าในการจัดประชุม
ทางวิชาการและเชิญวิทยาการที่มีความรู้ความช านาญ
จากต่างประเทศมาให้ความรู้  ฝึกอบรมในระดับ
ปฏิบัติการให้แก่ศัลยแพทย์ตกแต่งของไทยทั้งในภาครัฐ
และเอกชน 3.) การปรับปรุงหลักสูตรศัลยกรรมตกแต่ง
ให้ศัลยแพทย์ตกแต่งสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาท่ีตน
สนใจเฉพาะ 4.) การปรับข้อก าหนด กฎระเบียบ ต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมการท าการตลาดของอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่ง เช่น จัดท าวีซ่าส าหรับผู้เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์ มีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการพักฟื้นของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ประกาศ
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมพิเศษ มีการจัดโซนอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่ง และการก าหนดภาษีพิเศษส าหรับ
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้เติบโต 5.) จัดตั้งสถาบันที่มีหน้าท่ีเฉพาะในการพัฒนา
และท าการตลาดของอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง โดย
ภาครัฐต้องมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สุขภาพ ดึงนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพมาท าทีมในการดูแลสายงาน
สุขภาพในสาขาต่างๆ รัฐสนับสนุนงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมสุภาพ มีหน่วยงานเพื่อ
ความประสงค์โดยเฉพาะเพื่อท าการตลาดด้านสุขภาพไป
ยังกลุ่ มตลาดเป้ าหมาย และจัดตั้ งสถาบันที่ เป็น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้  มีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์

ศัลยกรรมตกแต่งให้เกิดทักษะความรู้ ความช านาญ เกิด
มาตรฐานระดับสูง เพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันกับ
ต่างประเทศ  

แนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาเชิงปริมาณในการส ารวจ
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งให้มีความสามารถในการ
แข่งขันในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็นคน
ไทย 321 คน และคนต่างประเทศ 79 คน ที่เคยเข้ารับ
การศั ลยกรรมตกแต่ งกับสถานพยาบาล ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ ได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นคนไทย 80.2%  เพศหญิง 63.8%  มีช่วงอายุ 20-
30 ปี ส่วนใหญ่เข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งครั้งแรก โดย
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีการเข้า
รับการศัลยกรรมตกแต่งครั้งล่าสุดเมื่อ 2-3 ปี รองลงมา
คือ รับบริการศัลยกรรมครั้งล่าสุดยังไม่ถึงปี 

คนไทยส่วนใหญ่ ใ ช้บริการคลินิก  52.8%   
รองลงมา คือ ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 37.2% และ
ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ 5.5% ส่วนคนต่างชาติส่วน
ใหญ่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 12% รองลงมาคือใช้
บริการคลินิก 11.18% ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ท าศัลยกรรม
ใบหน้า 64.2% ในขณะที่คนต่างชาติส่วนใหญ่
ท าศัลยกรรมแปลงเพศ 8.5% ทั้งนี้ประเด็นเรื่องสถานที่
เข้ารับบริการและการท าศัลยกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ โดยมีคนไทยตอบ
แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 97 คน และตอบแบบ
สอบแบบลงพื้นที่จ านวน 224 คน มีคนต่างชาติตอบ
แบบสอบแบบลงพื้นที่จ านวน 79 คน ทั้งนี้ ไม่มีคน
ต่างชาติตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแพทย์/เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วประเทศอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยมีช่วงคะแนนต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.91 สะท้อนให้เห็นว่า
ศัลยกรรมตกแต่ งของไทยควรจะมีการยกระดับ
มาตรฐานการศัลยกรรมให้สูงขึ้นให้ได้มาตรฐานแบบ
เดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกมีศักยภาพในการ
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและมีความพร้อม
มากกว่าโรงพยาบาลของรัฐ โดยโรงพยาบาลเอกชนมี
ช่วงคะแนนด้านศักยภาพแข่งขันกับต่างประเทศที่สูง
ที่ สุ ด  มีค่ า เฉลี่ ยอยู่ที่  4.046 และมีส่ วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.7778 โดยคลินิกต้องมีการเพิ่ม
มาตรฐานเกี่ยว กับมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้า
รับการศัลยกรรม 

ประเด็นด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ประกอบการให้ค าปรึกษาก่อนเข้ารับการศัลยกรรม
ตกแต่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดย
มี ช่วงคะแนนต่ าที่สุด มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่  2.47 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.28 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าสถานพยาบาลที่ให้บริการศัลยกรรมส่วนใหญ่
ไม่ให้ความส าคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการให้บริการ  

ประเด็นด้านการวิจัยและการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.946 โดยเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
วิจัยศัลยกรรมตกแต่งของไทยมีความต่อเนื่องและง่ายตอ่
การรับรู้ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.71 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.965
เนื่องจากเทคนิคในการศัลยกรรมตกแต่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแพทย์แต่ละท่าน และเทคนิค
วิธีนั้นมักไม่เผยแพร่ต่อวงการศัลยแพทย์ตกแต่งด้วยกัน 
ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลในเชิงการตลาด ส่งผลให้ความรู้
เรื่องเทคนิคการศัลยกรรมไทยไม่บูรณาการการเรียนรู้
ร่ วมกัน ไม่มี แบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัยศัลยกรรมตกแต่ง
ของไทยจึงมีไม่มากเท่าท่ีควร 

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องว่ างานวิจัยและการพัฒนาด้ านเทคนิค
ศัลยกรรมตกแต่งของไทยยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผู้ ใช้บริการเท่าที่ควร โดยยังไม่
สามารถเป็นผู้น ากระแส หรือสร้างกระแสความต้องการ
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีสถาบัน
หลักที่คิดค้นและพัฒนางานวิจัยและเทคนิคศัลยกรรม
ตกแต่งโดยตรง 

กลุ่มตัวอย่างทั้งคนไทยและคนต่างชาติมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าราคาในการให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง
ของไทยมีราคาที่เหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.019 เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านราคาว่า
มีความเหมาะสม แต่ก็มีบางส่วนท่ีมีความคิดเห็นว่าราคา
ค่าบริการแพงเกินไปโดยเฉพาะราคาค่าบริการจาก
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งท่ีมีชื่อเสียง 

ประเทศไทยมีราคาค่าบริการที่ถูกกว่า เมื่อ
เทียบราคากับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ แม้กระทั่งประเทศเกาหลีก็มีราคาสูง
กว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด  

โดยการศัลยกรรมแปลงเพศ ได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มตัวอย่างว่าสร้างความโดดเด่นให้แก่วงการ
ศัลยกรรมไทยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.625 โดยประเทศไทย
กล่ าว ได้ ว่ า เป็นอั นดั บหนึ่ งของ โลก ใน เ รื่ อ งการ
ท าศัลยกรรมแปลงเพศ ชาวต่างชาติ ให้การยอมรับ 
โดยเฉพาะจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ กลุ่ม
ประเทศรัสเซีย  จีน พม่า และกัมพูชา ทั้งนี้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่สามารถแปลงเพศ จากชายเป็นหญิงและ
หญิงเป็นชายได้ในโรงพยาบาลเดียวกัน 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ออุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.815 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.799  และ
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ประเทศไทยมีความพร้ อมในการเป็นศูนย์กลาง
ศัลยกรรมของเอเชียอยู่ ในระดับมากเช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.797  

ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.147 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.969 เนื่องจากคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน
ใหญ่ๆ อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ มีบริการล่ามภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาอื่นๆ อีก 
กว่า 20 ภาษา 

 ศวิตา กฤตลักษณ์กุล (2554) [11] ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคไทยต่อการศัลยกรรมเสริมจมูก
สไตล์ เกาหลี ในสถานบริการความงามในประเทศ 
ช้ีให้ เห็นว่ ารั ฐบาลเกาหลี ได้ผลักดันและส่ งเสริม
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งของภาคเอกชนในการ
เป็นผู้น าด้านศัลยกรรมอย่างจริงจัง ส่งผลให้ศัลยกรรม
สไตล์เกากลีมีอิทธิพลกับต่อการศัลยกรรมของคนไทย 
แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะศัลยกรรมในประเทศ
มากกว่าการไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี เนื่องจากมี
ราคาถูกกว่า และง่ายต่อการสื่อสารกับศัลยแพทย์ ดังน้ัน
ภาครัฐจึ งควรเล็งเห็นถึงความส าคัญและให้การ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งของ
ประเทศ 

การที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งให้มีความสามารถในการแข่งขันจึงต้องอาศัย
ความร่ วมมื อทั้ งจากภาครั ฐและภาคเอกชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ประสิทธิ์ วัฒนาภา (2550) [12] ได้จัดท า
รายงานวิจัยเรื่อง การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเอเชียของประเทศ
ไทย: โอกาส ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ และผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงมากที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านราคาให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีฝีมือ 
และสถานที่ท่องเที่ยว โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง และต้องประสานงานกับสถานให้บริการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 จอมขวัญ โยธาสมุทร และคณะ (2553) [13] 
ที่ได้ศึกษาเรื่องโครงการศึกษากรอบความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ภาคเอกชน สนับสนุนถึงความจ าเป็นและความส าคัญ
ของการสร้ า งความร่ วมมื อระหว่ า งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในด้านการสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบสุขภาพในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านสุขภาพ
ที่เพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้อน โดยควรวางอยู่บน
พื้นฐานท่ีส าคัญคือ 1) การก าหนดเป้าประสงค์ร่วมกันที่
ชัดเจนเพื่อสาธารณประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีการ
แบ่งปันประโยชน์ให้กับภาคเอกชนอย่างเหมาะสม 2) 
การมีระบบป้องกันและตรวจสอบการเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนอันน ามาซึ่งการเห็นประโยชน์ของบุคคลเหนือ
สาธารณประโยชน์ 3) ป้องกันการแยกส่วนของระบบ
สุขภาพเพื่ อมิ ให้ กิ จกรรมที่ เ กิ ดความร่ วมมื อกับ
ภาคเอกชนแปลกแยก ขาดความเช่ือมโยงกับระบบ
สุขภาพของรัฐโดยรวม 

ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรม
ความงาม ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทเป็นผู้ช้ีน าภาคเอกชน
ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งไทย โดยภาครัฐต้องมี
นโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน มีการวางแผนในการก าหนด
ขั้นตอนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มี
การจัดตั้งสถาบันที่มีหน้าที่เฉพาะในการพัฒนาและท า
การตลาดของอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งอย่างมีประ
สิทธภาพ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน สิ่งส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ ภาครัฐควร
ให้ความส าคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งไทย  
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สรุปและอภิปรายผล  
ภายหลังจากความส าเร็จของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามที่มีช่ือเสียง
และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากมีการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบครบวงจร ซึ่งเบื้องหลังของความส าเร็จ
ดังกล่าวมาจากการสนับสนุนอย่างจริงจังของรัฐบาลที่มี
การบริหารจัดการที่ดีผ่านองค์การมหาชนและความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนอย่างเป็นเอกภาพ  

ประเทศไทยนั้นมีช่ือเสียงในด้านศัลยกรรมตกแต่ง
ความงามมาก่อนประเทศเกาหลี โดยเฉพาะด้าน
ศัลยกรรมแปลงเพศที่ชาวต่างประเทศให้การยอมรับใน
ฝีมือของแพทย์ไทย และมีความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันกับต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีราคาใน
การเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งความงามในภาพรวมต่ า
กว่าต่างประเทศ 

องค์ประกอบส าคัญในการยกระดับประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามของเอเชียได้
นั้นต้องอาศัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) นโยบาย 2) 
ตลาด 3) อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง แต่ประเทศไทย
จ าเป็นต้องเพิ่ม 3 จุดดังต่อไปนี้คือ 

1) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และแผนการด าเนินงานในการเป็นศูนย์กลางศัลยกรรม
ความงามของเอเชียให้ชัดเจน และการชูจุดเด่นสร้าง
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับทราบ
และเตรียมความพร้อม และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) การจัดตั้งหน่วยงานหลักข้ึนมาเป็นหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ โดยตร งกั บกา รพัฒนาและส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักของ
นานาประเทศ เพื่อด าเนินการส่งเสริมและจัดท า
การตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมายต่างๆ และสมาคม
ศัลยกรรมให้มีความแข็งแกร่งและมีมาตรฐาน 

3) งานวิจัยด้านศัลยกรรมที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคด้วยเทคนิคและการคิดค้นรูปแบบ

วิธีการศัลยกรรมรูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

ดังนั้นภาครัฐจึงต้องมีบทบาทในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศัลยกรรมให้เกิดความชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว
ที่เข้มแข็งของภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและภาคเอกชนสามารถเ ช่ือมโยง
ประสานงานกับภาครัฐ โดยมีการก าหนดกฎระเบียบ
เรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนบทบาทในการท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการมีนโยบายชัดเจนและการสนับสนุน

อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามอย่างจริงจังจากรัฐบาล
เกาหลีใต้ ท าให้เกาหลีใต้สามารถหารายได้และสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับประเทศมหาศาล ดังนั้นจึงน ามาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับบทบาทของภาครัฐใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม เพื่อเป็น
แนวทางในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
ศัลยกรรมความงามของเอเชีย 

1)  การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยจะต้องวาง
วิสัยทัศน์ให้มีชัดเจนว่า ประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทาง
ใด ปัจจุบันอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของไทยอยู่
ในต าแหน่งใดในการแข่งขันในเวทีโลก และจะต้องท า
อย่างไรเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 

2)  การสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการ รัฐบาลจะต้องจัดตั้ง องค์การขึ้นมาเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สามารถท างานเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นเอกภาพ เช่นเดียวกับ 
KOCCA ที่มีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่ทางรัฐบาล
เกาหลีใต้ตั้งขึ้นมา เป็นทั้งศูนย์กลางในบริหารงาน และ
เป็ นกองทุนส่ ง เส ริ ม ธุ รกิ จด้ านวัฒนธรรมต่ า งๆ 
วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ของเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จ
ได้จาก การสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐบาลโดย
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว [14]  
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3)  จัดตั้งหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรมไทย อย่างเช่น รัฐบาล
เกาหลีใต้ มีการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการดูแลสุขภาพทั่วโลก 
(Global Healthcare Business Center) ขึ้นเพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ
โดยเฉพาะ ทั้งในด้านการท าการตลาดและท าหน้าที่
เช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรม รวมถึงการ
สนับสนุนโครงการของรัฐบาลอย่างมีประสทิธิภาพ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สุขภาพเกาหลี (The Korea Health Industry 
Development Institute : KHIDI) เป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลในรูปแบบองค์การมหาชน ที่ประกอบด้วยกลุ่ม
ของผู้เช่ียวชาญการจัดการกับโปรแกรมต่างๆ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศ
เกาหลีในขณะที่ช่วยปรับปรุงการให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพระดับชาติ 

4 )   ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ รัฐบาลจะต้องเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

5)  ก าหนดกฎระเบียบเรื่องความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบทบาทในการ
ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ
เอกชนและองค์กรประชาชนให้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) รัฐจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของกรอบความร่วมมือให้กระชับและเน้น 
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

2) รัฐจะส่งเสริมให้องค์กรเอกชนเข้ามามี
บทบาทเพิ่มมากข้ึนในกระบวนการบริหารเศรษฐกิจ เช่น 
การมอบความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่บางส่วน

ให้กับองค์กรภาคเอกชนและการให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

3)  รัฐจะพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนากระบวนการประสานงานและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนต่อไป 

4) รัฐจะมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่งอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในระยะยาว และมีการระบุไว้ใน
หน้าที่ประจ าขององค์การต่างๆ ไว้ในแผน เพื่อลด
ผลกระทบที่มักเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูง  

5) การแก้ไขการน านโยบายไปปฏิบัติ ควรมี
การด าเนินการในรูปแบบของการจัดระบบประสานงาน
ในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับสูง ในการระดมความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาสู่กระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
เรื่อง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน
กับหน่วยงานภาครัฐ จะท าให้ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อ

ให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 
ควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการผลักดัน
ศัลยกรรมแปลงเพศเป็นจุดเด่นของนโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทั้งจากมาตรการรองรับจาก
ภาครั ฐ  ภาค เอกชน ภาคสั งคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการศึกษาในแง่กฎหมายที่จะมีการเปิดกว้าง
เพื่อรองรับการการผลักดันศัลยกรรมแปลงเพศว่าจะ
เป็นไปในทิศทางไหนอย่างไร  

รวมถึงการศึกษาเศรษฐกิจศัลยกรรมความงาม
ของประเทศไทยเพื่อให้ทราบตัวเลขที่แน่ชัดในการ
น ามาใช้พิจารณาถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมให้
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ไทยเตรียมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านศัลยกรรมความงาม
ในอนาคต รวมถึ งการสร้ างมาตรฐานค่าบริการ
รักษาพยาบาลศัลยกรรมความงามและส่งเสริมให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจความงามต่อไป 
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