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บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจดัการเกีย่วกบัการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรฐั

เกาหลีในด้านบรบิททางสังคม นโยบายภาครฐั และ การด�าเนนิธรุกจิศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการ

ศึกษาวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า สภาพบริบทในแง่ของวัฒนธรรมชาติ  

มีรากฐานทางวัฒนธรรมแบบขงจื้อ ซึ่งมุ่งเน้นและยึดมั่นต่อบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม ท�าให้เป็นข้อจ�ากัดในการ

เป็นคนข้ามเพศและการแปลงเพศ โดยภาครัฐมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเพื่อควบคุม

คุณภาพมาตรฐาน และการด�าเนินธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศซึ่งวิเคราะห์ตามกรอบ 7Ps ของ Kotler et.al. (2006) 

พบว่า ในด้านการบริการ มีการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากชายเป็นหญิง และหญิงเป็นชาย และมีบริการเสริม

ในการศลัยกรรมเพือ่ความงามซึง่ด�าเนนิการโดยสถานพยาบาลทีเ่ป็นเครอืข่ายทางธรุกจิ ในด้านสถานทีใ่ห้บรกิารผ่าตดัแปลง

เพศในนครโซล มีจ�านวนจ�ากัดเพียงสองแห่ง คือ คลีนิค และโรงพยาบาล ในด้านราคา กระบวนการตรวจสอบทางจิต การ

บ�าบัดด้วยฮอร์โมน และ การผ่าตัดแปลงเพศมีราคาที่สูงมาก ในด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการ มีเว็บไซด์ที่ให้

ข้อมูลและสามารถสอบถามได้ทัง้ภาษาเกาหล ีและภาษาองักฤษ ในด้านกระบวนการให้บรกิาร มกีระบวนการทีส่�าคญั ตัง้แต่

ก่อน ระหว่าง และ หลังการผ่าตัด ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการ มีบรรยากาศทางกายภาพที่สวยงาม

สะอาดก่อให้เกดิความไว้วางใจและความเชือ่มัน่ในเข้ารับบรกิาร และในด้านบคุลากรสถานพยาบาลมีแพทย์ และ บคุคลากร

ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในการตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าด้านการท�าศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

ค�าส�าคัญ: สภาพแวดล้อมทางการจัดการ ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ สาธารณรัฐเกาหลี



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี44

ABSTRACT
The research aimed at studying management environment of transgender surgery in the Republic  

of Korea in terms of social context, public policies and transgender surgery business. The study was a 

qualitative research utilizing documentary research observations and In-depth Interview. The results 

revealed that Social Context was based on Confucius belief focused on and adhered to individual role 

and responsibility in the social that context caused social constraints for transgender and homosexual 

people in Korea. Korean Government formulated public policy related to transgender surgery to control 

quality of public health. Transgender business analysis employing 7S of Kotler et.al (2006) yielded that: 

in terms of service, there were 2 types of transgender surgeries that of male to female and female to 

male and cosmetic services to enhance beauty operated by business partner clinic. With respect to 

place, there were 2 places to deliver such service that were the clinic and the hospital. Regarding the 

price, throughout processes, psychiatric analysis, hormone replacement therapy and transgender surgery, 

were high cost, While the promotion were widely range of communication channels such as website, QA 

service via call, email, website and so on both in Korean and English. The process composed of 3 steps 

beginning from before surgery, during surgery and after surgery. The physical settings were serene, private 

and hygiene place to ensure customer trust. Finally, the staffs were composed of high experienced of 

medical staffs to operate the service and managers to recommend about the services.

KEYWORDS: management environment, transgender surgery, the Republic of Korea

บทน�า
จากการแข่งขันด้านการท�าศัลยกรรมในระดับ

ภมูภิาคเอเชียพบว่า ยังมกีารแข่งขนักนัสงูโดยเฉพาะประเทศ

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศไทย เป็นต้น โดยรัฐบาล

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศต่างชูกลยุทธ์

การท�าตลาดเพ่ือดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลก ได้แก่ ภูมิภาค

เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ให้หันมาใช้บริการศัลยกรรมความงามในประเทศนั้นๆ กัน

มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ มีความ

สามารถในการแข่งขันสูง โดยในปี2553 ประเทศเกาหลีใต้

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเท่ียว

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 81,789 คนโดยนักท่อง

เทีย่วเหล่าน้ีได้น�ารายได้กว่า 100 ล้านเหรยีญสหรัฐอเมรกิา 

(Kim, Lee and Jung, 2013) นอกจากนั้นจากการศึกษา

ของ Devies and Han (2011) พบความสัมพันธ์ระหว่าง

การใช้สื่อดิจิทัลของเกาหลีใต้ในการสร้างความมั่นใจ และ

ความสนใจในการเข้ารับบริการศัลยกรรมความงามของ 

นักท่องเท่ียวต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจาก

ประเทศจีน จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเกาหลีใต้มีการวางนโยบาย

และกลยทุธ์การท�าตลาดท่ีเด่นชัดและมปีระสทิธิภาพ ในการ

ส่งเสริมและท�าตลาดแบบครบวงจรให้กับธุรกิจศัลยกรรม

ทั้งในประเทศและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�า 

สือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์จัดโปรโมช่ันส่งเสริมทางการตลาด 

การใช้คนมีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับกิจการ และการ

ท�าสือ่ดจิทิลั ดงัเช่นทีเ่คยท�าการตลาดในส่วนของวฒันธรรม 

การท่องเท่ียว อาหาร และละคร โดยประเทศเกาหลีใต้ได้

อาศัยความได้เปรียบในเรื่องภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และการ

ท�าตลาดท่ีแข็งแกร่งในการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามารับ

บริการด้านศัลยกรรมความงาม ในขณะที่การเติบโตของ

ธรุกจิศลัยกรรมตกแต่งเพือ่ความงามในประเทศสาธารณรฐั

เกาหลีมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู ้รับบริการ

ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศกลับมีจ�านวนผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศทีค่่อนข้างจ�ากดั โดยประเทศสาธารณรฐัเกาหลี
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มีกลยุทธ์ในการกระตุ้นภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของการ

ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามและการแปลงเพศ  

ดงัจะเหน็ได้จาก รายการบนัเทงิทีน่�าเสนอการเปลีย่นแปลง

ภาพลักษณ์ด้วยการศัลยกรรมตกแต่งส�าหรับกรณีผู ้ที่มี

ปัญหาใบหน้าและร่างกาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพศให้

กับมีที่มีเพศสภาพทางร่างกายไม่ตรงกับสภาพจิตใจ (Let 

me In) ซ่ึงมีการเปิดโอกาสคัดเลือกจากภายในประเทศ

เกาหลี และ จากต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้ารับ

บริการ และ ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าเสนอความส�าเร็จจากการได้

รบับรกิารศลัยกรรมตกแต่ง หรอื ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

อย่างไรกด็ ีประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีเป็นประเทศในเอเซยี 

ทีม่คีวามโดดเด่นในด้านศลัยกรรมตกแต่ง และ เป็นประเทศ

ที่ถือได้ว่าเป็นคู ่แข่งที่ส�าคัญส�าหรับประเทศไทยในการ

เป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเพื่อ

ศัลยกรรมตกแต่ง โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีช่ือเสียงในฐานะ

เป็นจุดหมายปลายทางในการผ่าตัดเปลี่ยนเสียงส�าหรับ

สตรีข้ามเพศ (Gabel,2016) ซึ่งท�าให้ศักยภาพของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีมาก

ขึ้นโดยเฉพาะจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในวิทยาการด้าน

การศลัยกรรมตกแต่ง  ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษา

เก่ียวกับ สภาพแวดล้อมทางการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลีในด้าน

บรบิทสภาพแวดล้อม นโยบายภาครฐั และการด�าเนนิธุรกจิ

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็น

ข้อมูลต่อยอดในการศึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการและนโยบายที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการเกี่ยวกับ

การศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลีใน

ด้านบริบททางสังคม นโยบายภาครัฐ และการด�าเนินธุรกิจ

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
ท�าให้ได ้รับข ้อมูลที่ส�าคัญทางการจัดการด้าน

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะของ

ประเทศไทย และ ในการศึกษาวิจัยทางการจัดการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ใช ้ รูปแบบการวิจั ย เอกสาร  

(Documentary Research) โดยการศกึษาค้นคว้าและเกบ็

รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการท�าศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน

สาธารณรฐัเกาหล ีจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  ได้แก่ เอกสารทาง

วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 

และสื่ออิเลคทรอนิคส์ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมท้ังเอกสาร

ราชการจากหน่วยงานราชการ และการลงพืน้ทีภ่าคสนามใน

การส�ารวจสถานพยาบาลท่ีให้บริการศัลกรรมตกแต่งแปลง

เพศในมหานครโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ การสัมภาษณ์ 

 

ประชากรและตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) ในการศึกษา

ครัง้น้ีจ�านวน 5 คน คอื เจ้าหน้าทีผู่เ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านการ

ตกแต่งแปลงเพศ แพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลง

เพศ และแพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม 

เครื่องมือ
แบบสังเกตการณ์ และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูมาวเิคราะห์เนือ้หาด้วยการตคีวาม 

(content analysis) เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ผูว้จิยัได้ก�าหนดประเดน็ในการน�าเสนอผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สภาพบริบททางสังคมเก่ียวกับการศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรฐัเกาหล ี ในแง่ของวฒันธรรม

ชาต ิ กล่าวได้ว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีรากฐานทางวัฒนธรรม

แบบขงจือ้ ซึง่มุง่เน้นและยดึมัน่ต่อบทบาทหน้าทีข่องบคุคล

ในสังคม (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) กล่าวคือ การแสดง

บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมตามเพศที่มีมาแต่ก�าเนิด  
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ต่อครอบครัว และ สังคม โดยบุคคลไม่ว่าเพศหญิงหรือ

เพศชายจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการสืบทอดวงศ์ตระกูล

ด้วยการแต่งงานและมีบุตร และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ

ในครอบครัวและสังคมตามความคาดหวังที่ตรงตามเพศที่

มีมาแต่ก�าเนิด ด้วยพื้นฐานบริบททางสังคมวัฒนธรรมดัง

กล่าว ท�าให้เกิดแรงกดดันทางสังคมต่อบุคคลข้ามเพศ หรือ

ผู้ท่ีมีสภาวะเพศสภาพทางร่างกายไม่ตรงกับทางจิตใจ ทั้ง

ในแง่การทีบ่คุคลเหล่านีไ้ม่สามารถแสดงออกเชงิพฤตกิรรม 

การแต่งกาย รูปลักษณ์ ที่แสดงถึงเพศสภาพที่ตรงกับจิตใจ

ได้อย่างเปิดเผยในสังคม รวมไปถึงการที่บุคคลเหล่านี้จะ

เปลี่ยนแปลงเพศของตนเองอย่างถาวร แม้ว่าการผ่าตัด 

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Male to female MTF sex  

reassignment surgery) จะได้รบัการบกุเบิกโดยนายแพทย์ 

คิมซุกควาน( Kim Seok-kwan) ในปี1986 และได้รับการ

ขยายผลอย่างกว้างขวางจากการแปลงเพศจากหญิงเป็น

ชาย   Female to male (FTM) surgery) ในปี1991 อีกทั้ง 

ในปัจจุบันจะมีผู ้ผ ่าตัดแปลงเพศที่มีชื่อเสียงในสังคม  

แต่บุคคลข้ามเพศก็มีจ�านวนน้อย และได้รับการยอมรับใน

ขอบเขตที่จ�ากัด  นอกจากนั้นแม้ว่าการรักร่วมเพศหรือการ

เป็นบคุคลข้ามเพศจะมไิด้ผดิกฎหมายแต่ในทางปฏบิตัสิงัคม

ก็ยงัไม่ยอมรับและมกัมกีารประณามหรอืตอกย�า้ในลกัษณะ

ตราบาปทางสังคม (Kaleidoscope,2015) ด้วยสภาพ 

บริบทดังกล่าวท�าให้ ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน

สาธารณรัฐเกาหลี จึงมข้ีอจ�ากดัในด้านลกูค้าภายในประเทศ 

และจ�าเป็นต้องอาศยัลกูค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงั

จะเห็นได้จากการเติบโตและอยู่รอดของสถานพยาบาลที่

ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหล ี

ที่มีจ�านวนจ�ากัด กล่าวคือ  สถานพยาบาลที่รองรับการ 

ศัลยกกรมตกแต่งแปลงเพศ มีเพียง 2 แห่ง ในมหานคร

โซล  ในทางกลับกันกับพบว่า สถานพยาบาลที่ให้บริการ

ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามกลับมีการเติบโตทางธุรกิจ

อย่างมาก โดยชาวเกาหลีส่วนมากมีค่านิยมด้านความงาม 

คือ การท�าศัลยกรรมด้านความงาม ซึ่งเป็นที่นิยมและ

ยอมรับ สามารถเปิดเผยได้ และธุรกิจศัลยกรรมความงาม

เป็นธุรกิจท่ีมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการเป็น

จ�านวนมากในลักษณะ การท่องเที่ยวเพื่อศัลยกรรมความ

งาม กล่าวคอื มชีาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่วเข้ามารบับริการ

ศัลยกรรมความงามซึ่ง แบ่งออกเป็น การศัลยกรรมใบหน้า

และช่วงศีรษะ จ�านวน 341,662 คน หรือร้อยละ 77.5 การ

ท�าศัลยกรรมเสริมทรวงอก จ�านวน 58,601 หรือร้อยละ 

13.3 และการท�าศลัยกรรมเกีย่วกบัร่างกาย จ�านวน 97,542 

หรือร้อยละ 25.6  (International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery, 2014)        

2. นโยบายรฐัในการจดัการเกีย่วกบัการศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐ

เกาหลีได้มีนโยบายท่ีเก่ียวกับการก�ากับดูแลการศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ ก�าหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการศัลยกกรม

ตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีจะต้องมอีายุ 

20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการ

ยกเว้นในการเกณฑ์ทหารแล้ว (Research Directorate, 

Immigration and Refugee Board of Canada,2016)  

และได้รับการตรวจสภาพจิตใจและได้รับเอกสารรับรอง 

จากจิตแพทย์ 1 ท่าน เพื่อยืนยันว่า มีเพศสภาพแต่ก�าเนิด

ที่ไม่ตรงกับจิตใจ และพร้อมใช้ชีวิตตามเพศที่ตรงกับจิตใจ  

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ จะต้อง

มกีารรบัการบ�าบัดเพือ่เปลีย่นแปลงฮอร์โมนเพศมามากกว่า 

1 ปี ก่อนการท�าศัลยกรรมแปลงเพศ และตรวจความแข็ง

แรงของร่างกาย พร้อมคัดกรองโรค ก่อนการเข้ารับการ

ท�าศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศที่สมบูรณ์ นอกจากการตรา

กฎหมายเพื่อก�าหนดคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ

ศัลยกรรมแปลงเพศแล้ว ภาครัฐมีการตรากฎหมายเกี่ยว

กับบุคคลข้ามเพศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

เพศตามกฎหมาย อาทิ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้

พิจารณาให้สิทธิแก่บุคคลข้ามเพศในในการเปลี่ยนแปลง

เพศตามกฎหมายโดยศาลสูงได้มีแนวค�าพิพากษาท่ีส�าคัญ

ในปี 2006 ในการยอมรับให้บุคคลข้ามเพศที่ผ่านการ

ผ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศ

ตามกฎหมาย และในปี 2013 ศาลแขวงโซลตะวันตกได้

พิพากษาให้บุคคลข้ามเพศจากหญิงเป็นชายที่ยังไม่ได้ผ่าน

การผ่าตดัแปลงเพศให้สามารถเปลีย่นแปลงสถานะทางเพศ

ตามกฎหมายได้ (Um and Park,2013) เป็นต้น อย่างไร

ก็ดีแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะมีความก้าวหน้าใน

ประเด็นดังกล่าว รวมทั้งการอนุญาตให้จดทะเบียนสมรส

โดยถูกต้องตามกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศท่ีได้รับการ
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เปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศตามกฎหมาย อาทิ กรณีการ

จดทะเบียนสมรสระหว่าง Harisu นักร้องนักแสดงข้ามเพศ

ที่มีชื่อเสียงกับคู่รัก หลังจาก Harisu ในปี 2007 ภายหลังได้

รบัการยอมรบัในเปลีย่นแปลงสถานะทางเพศตามกฎหมาย

ในปี 2002 โดยการร้องขอต่อศาลแขวงอินชอน จากการ

ศึกษาของ Kaleidoscope Foundation (2015) ซึ่งเป็น

มูลนิธิที่ให้ความส�าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และได้

ติดตาม เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชนของ บุคคลรักร่วมเพศ และ 

บุคคลข้ามเพศ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า ภาค

รัฐขาดมาตรการเชิงกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองบุคคล

รักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศ จากการถูกเลือกปฏิบัติ

ท�าให้มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เช่น การ

จ้างงาน สิทธกิารรกัษาพยาบาล ภาครฐัล้มเหลวในการต่อสู้

กับการแบ่งแยกทางสังคม อคติ และการสร้างตราบาปทาง

สังคมต่อ บุคคลรักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศ อาทิ การ

ขาดมาตรการในการลงโทษ หรือ ห้ามมิให้มีการใช้สื่อสาร

สาธารณะในเชิงรังเกียจและต่อต้านบุคคลกลุ่มนี้ ภาครัฐ 

ล้มเหลวในการจัดการการเข้าถึงกระบวนการในการเปลี่ยน 

แปลงเพศตามกฎหมายได้อย่างปราศจากอคติการเลือก

ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนของบุคคลข้ามเพศ  

ความเข้าใจไม่เพียงพอและการขาดระบบดูแลสุขภาพใน

การการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และการดูแลสุข

ภาพอื่นๆส�าหรับบุคคลรักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศโดย

การตรวจสุขภาพทางจิต การรบัการบ�าบดัทางฮอร์โมน และ  

การผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้รวมอยู่ในประกันสุขภาพของรัฐ 

(National Health Insurance)  การขาดการป้องกันส�าหรับ

กลุ่มคู่รักร่วมเพศ จากการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 

และขาดความคุม้ครองทางกฎหมายจากการถกูท�าร้ายหรอื

ล่วงเกนิทางเพศ ส�าหรบับคุคลรกัร่วมเพศ และบคุคลข้ามเพศ 

การระบุในมาตรา 92-96 ของพระราชบัญญัติอาญาทหาร

ทีห้่ามมใิห้มีการกระท�าในลกัษณะการรกัร่วมเพศ และความ

ล้มเหลวของประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีนการยอมรบัความ

สัมพันธ์ของบุคคลรักร่วมเพศ และบุคคลข้ามเพศโดยการ

สมรสตามกฎหมายของบุคคลเพศเดียวกันยังไม่ได้รับการ

ยอมรับทางกฎหมายจากภาครัฐ

3. ธุรกจิศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรฐั

เกาหลี ในวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจศัลยกรรมแปลง เพศ  

โดยวิเคราะห์ตามกรอบ 7Ps ของ Kotler et.al. (2006) 

พบว่า

3.1 การบริการ (หลัก และ เสริม) (Product and 

Service) โดยบรกิารหลกัของโรงพยาบาล คอื การให้บรกิาร

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อเปล่ียนจากเพศชายเป็น

เพศหญิง และเพศหญิงเป็นเพศชาย ส�าหรับการให้บริการ

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อเปล่ียนจากเพศชายเป็น

เพศหญิง มี 2 วิธี คือ การใช้ผิวหนัง และการใช้ล�าไส้ โดย

ในการแปลงเพศโดยใช้ผิวหนังสถานพยาบาลจะด�าเนินการ

ได้เอง ทั้งนี้การใช้ผิวหนังมีข้อดีคือ ผู้รับบริการจะฟื้นตัวได้

เร็ว แผลผ่าตดัจะท�าความสะอาดได้ง่าย แต่ข้อจ�ากดั คอื การ

ขาดความยืดหยุ่นเพราะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผิวหนังอวัยวะ

เพศชายเดิม  แต่หากผู้รับบริการต้องการเลือกวิธีการผ่าตัด

แปลงเพศโดยใช้ล�าไส้จะต้องด�าเนนิการทีโ่รงพยาบาลทีเ่ป็น

พันธมิตรซ่ึงสถานพยาบาลจะด�าเนินการในลักษณะการส่ง

ต่อในกระบวนการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้ล�าไส้ภายใน 

จะมข้ีอด ีคอื ความยดืหยุน่เพราะสามารถปรบัเปลีย่นขนาด

ของอวัยวะเพศหญิงท่ีสร้างข้ึนใหม่ให้เหมาะสมกับร่างกาย

ของผู้รับบริการ แต่มีข้อจ�ากัดจากการท่ีผู้รับบริการจะต้อง

รกัษาตวัจากแผลผ่าตดัท่ีมขีนาดใหญ่ และ การดแูลท�าความ

สะอาดทียุ่ง่ยาก ขณะทีก่ารผ่าตดัแปลงเพศจากหญงิเป็นชาย 

จะต้องด�าเนินการในการผ่าตัดมดลูก และ เต้านม ออกเสีย

ก่อน รวมท้ังการปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ ก่อนด�าเนิน

การผ่าตัดแปลงเพศ โดยในการผ่าตัดมีวิธีการในการสร้าง

อวัยวะเพศชายจากผิวหนังของผู้รับบริการ นอกจากนั้นใน 

การให้บริการเสริม คือ การผ่าตัดลูกกระเดือก ส�าหรับการ 

แปลงเพศจากชายเป็น หญิง และ ผ่าตัดเต้านม และผ่าตัด

มดลกู ส�าหรบัการแปลงเพศจากหญงิเป็นชาย สถานพยาบาล 

จะด�าเนินการได้เอง ขณะท่ีบริการเสริมในลักษณะการ

ศลัยกรรมตกแต่งเพือ่ความสวยงาม อาท ิผ่าตดัเสรมิหน้าอก  

ศัลยกรรมตาสองช้ัน เสริมจมูก ปรับรูปหน้า เป็นต้น เพ่ือ

ให้กระบวนการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

สถานพยาบาลได้ร่วมมือเครือข่ายสถานพยาบาลหรือ 

โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอื่นๆ โดยมีการส่งต่อ หรือ 

ให้ค�าแนะน�า ส�าหรับผู้รับบริการ

3.2 สถานทีใ่ห้บรกิาร (Place) การผ่าตดัแปลงเพศ ณ 

มหานครโซล มสีถานพยาบาลทใีห้บรกิาร 2 แห่ง คอื การผ่าตดั
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ที่คลีนิคหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศจากชายเป็นหญิงโดยใช้ผิวหนังจากอวัยวะเพศ

ของผูร้บับรกิาร รวมทัง้การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย 

และการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ที่ให้บริการผ่าตัดแปลงเพศซึ่ง

สามารถให้บริการผ่าตัดโดยใช้ผิวหนัง หรือล�าไส้ของผู้รับ

บริการกรณีการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง และการแปลง

เพศจากหญิงเป็นชาย โดยที่ตั้งของสถานพยาบาลและ 

โรงพยาบาลมี และการคมนาคมทีม่คีวามสะดวกสบาย อาทิ 

รถไฟใต้ดิน รถประจ�าทาง เป็นต้น โดยสถานพยาบาลตั้งอยู ่

ท่ีย่านคงันัมซึง่เป็นพืน้ทีเ่มอืงใหม่ทีโ่ด่งดงัมชีือ่เสยีงด้านการ 

ท�าศลัยกรรมในทกุๆด้าน ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการบรกิารเกิดความ

เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ความทันสมัยและมีมาตรฐานและมี

ความสะดวกในการทีจ่ะเข้ารบับรกิารศัลยกรรมต่อเน่ืองเพือ่

การเสริมความงามในสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ 

ที่มีอยู ่หลากหลาย อาทิ โรงพยาบาลไอดี โรงพยาบาล 

แกรนด์ โรงพยาบาลวอนจิน โรงพยาบาลเจดับลิว คลินิ

ครีบอร์น เป็นต้น ขณะที่ในการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเสียง

ส�าหรับสตรีข้ามเพศ ศูนย์ด้านเสียงเยซอน (Yeson Voice 

Center) เป็นสถานพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงในการให้บริการ

ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเสียง และเป็นจุดหมายส�าหรับ

นักท่องเที่ยวที่เป็นสตรีข้ามเพศที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด

เปลี่ยนแปลงเสียง (Gabel,2016)

3.3 ราคาค่าบริการ (Price) ในด้านราคาการท�า

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรรัฐ เกาหลี

มรีาคาทีค่่อนข้างสูงโดยผูร้บับรกิารไม่มข้ีอเปรยีบเทยีบเรือ่ง

ราคาเนือ่งจากมสีถานพยาบาลเพยีงสองแห่งในมหานครโซล

ที่ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โดยการแปลงจาก

เพศชายเป็นเพศหญงิ กรณีการใช้ผวิหนงัราคา 100ล้านวอน 

แต่กรณกีารใช้ล�าไส้ราคา 150 ล้านวอน  และ กรณีการผ่าตดั 

แปลงเพศจากเพศหญิงเป็นเพศชายราคา 200 ล้านวอน 

โดยผู้รับบริการที่ติดต่อเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล และ

เลือกวิธีการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงด้วยการใช้ล�าไส้  

แม้จะรับการผ่าตดัโดยการส่งต่อไปด�าเนนิการทีโ่รงพยาบาล

ที่เป็นเครือข่าย แต่ในการช�าระเงินจะต้องช�าระค่าใช้จ่ายใน

ภาพรวมที่สถานพยาบาล

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการ (Pro-

motion)  โรงพยาบาลมีเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 

วิธีการผ่าตัดแปลงเพศ และรายละเอียดการติดต่อสอบถาม

ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงสามารถสอบถามได้ทั้งภาษาเกาหลี และ

ภาษาอังกฤษซึ่งสถานพยาบาลมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญเป็นชาว

อเมริกา ท่ีสามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และติดต่อ

ผ่านอีเมล์ ส�าหรับชาวต่างประเทศ โดยสถานพยาบาลจะ

มีการตรวจอีเมล์และตอบกลับในข้อค�าถามแก่ผู ้ที่สนใจ

เข้ารับบริการทุกๆวัน นอกจากนี้ผู ้ที่สนใจเข้ารับบริการ

สามารถตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นผ่านเว็บไซด์โดยตรงของ

โรงพยาบาลได้เช่นกนั หรอื การเดนิทางเข้ามาขอค�าปรกึษา

ท่ีสถานพยาบาลได้ โดยสถานพยาบาลจะเปิดท�าการระหว่าง

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

3.5 กระบวนการให้บรกิาร (Process) ส�าหรบักระบวน 

การส�าหรับผู ้เข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ 

(Transgender Surgery or Sex Reassignment Surgery- 

SRS) จากเพศชายเป็นเพศหญงิและการผ่าตดัแปลงเพศจาก

หญิงเป็นชาย มีกระบวนการที่ส�าคัญ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 

และ หลังการผ่าตัด ดังนี้ ช่วงก่อนการเข้ารับบริการจะต้อง

มเีอกสารตรวจร่างกายและสภาพจติใจจากจิตแพทย์ 1 ท่าน

ส�าหรับผู้รับบริการเชาวเกาหลี รวมท้ังชาวต่างประเทศซึ่ง

ต้องมเีอกสารรบัรองดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษจากประเทศ

ของตนมาประกอบ นอกจากนี้ต้องได้รับการบ�าบัดใน 

การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน (Hormone Replacement 

Therapy-HRT) มาแล้วมากกว่า 1 ปี เมื่อมาถึงโรงพยาบาล

จะมกีารตรวจเลอืด เพือ่ตรวจหา HIV หรอืโรคประจ�าตวั หรือ

โรคร้ายแรงอื่นๆ รวมท้ังการตรวจสภาพความแข็งแรงของ

ร่างกายเพื่อให้พร้อมกับการเข้ารับการผ่าตัด ช่วงระหว่าง 

การผ่าตัด ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการมีเอกสารครบถ้วนเป็นไป

ตามกฎการเข้ารบัการผ่าตดัแปลงเพศ รวมทัง้ผ่านการตรวจ

สอบทางจิตใจและร่างกายแล้ว แพทย์จะท�าการเปลี่ยนเพศ

ให้ตรงกับสภาพจิตใจของผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ระยะเวลา

การผา่ตดัทั้งสิน้ 5 ชัว่โมงส�าหรบัการแปลงเพศจากชายเป็น

หญงิและ 7 ชัว่โมงกรณกีารแปลงเพศจากหญงิเป็นชาย และ

ช่วงหลังการผ่าตัด ผู้รับบริการจะต้องพักฟื้นท่ีโรงพยาบาล

เป็นเวลา 5-7 วัน และหลังจากกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ผู้รับ

บริการจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด และ

ท�าความสะอาด ทุกๆ 2 วัน 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน โดย

ระหว่างนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์สอดใส่ช่องแผลที่ผ่าตัด เพื่อไม่
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ให้เกิดการตีบตัน โดยท�าทุกวันๆละ 10 นาที ส�าหรับกรณี

การผ่าตดัแปลงเพศจากชายเป็นหญงิ หลงัจากกระบวนการ

ผ่าตัดเรียบร้อย ส�าหรับผู้รับบริการชาวต่างประเทศแพทย์

จะออกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพือ่รบัรองการผ่าตดัแปลง

เพศให้แก่ผูเ้ข้ารบับรกิารผ่าตัดแปลงเพศแล้ว เพือ่น�าไปใช้ยงั

ประเทศที่ตนอยู่

3.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการ 

(Physical evidences) มบีรรยากาศทางกายภาพทีมุ่ง่สร้าง

ความอบอุน่และเป็นมติร ก่อให้เกดิความไว้วางใจและความ

เชื่อมั่นในเข้ารับบริการ อีกทั้งสถานพยาบาลมีความสะอาด

และปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีคู ่พันธมิตรที่

รองรับการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งโรงพยาบาลที่เช่ียวชาญ

เฉพาะด้านการผ่าตัดแปลงเพศด้วยอวัยวะ (ล�าไส้) ของ 

ผู้รับบริการ และโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม

ตกแต่งเพื่อความงาม ท�าให้ผู้รับบริการสามารถเลือกรับ

บริการได้ตามความต้องการ และได้รับการบริการสวย

แบบครบวงจร อีกทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อทางการภาพ

ในภาพรวมของสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวได้ว่า ในภาพรวม 

มีการคมนาคมที่สะดวก ทั้งจากต่างประเทศที่มีไฟล์บินตรง

จากหลายๆ ประเทศ และหลายเที่ยวบินต่อวัน ส่วนการ

เดินทางภายในประเทศก็มีความสะดวกรวดเร็ว อาทิ การ

ใช้บริการรถไฟใต้ดิน รถประจ�าทาง เป็นต้น นอกจากนี้

สาธาณรัฐเกาหลีมีความได้เปรียบด้านชื่อเสียงเก่ียวกับการ

ท�าศลัยกรรมตกแต่ง จึงเป็นประเทศแรกๆทีม่ผีูใ้ห้ความสนใจ

เลือกเป็นล�าดับต้นๆในการเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่ง

3.7 บคุลากร (People) ทางสถานพยาบาลมแีพทย์ 

และบุคคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท�าศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ  ทีพ่ร้อมให้การบรกิารเป็นไปตามทีผู่เ้ข้ารบั

บริการคาดหวัง โดยสถานพยาบาลมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญท่ีเป็น

ชาวเกาหล ีและมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นชาวอเมรกินัเฉพาะ

ด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทีส่ามารถให้ข้อมูลและ

ส่ือสารได้ทัง้ภาษาเกาหล ีและภาษาองักฤษ ส�าหรบัชาวต่าง

ประเทศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านจะต้องมีใบอนุญาต

เฉพาะด้านที่ผ่านการศึกษาอบรมและปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบับรกิารเกิดความ

เช่ือมั่นและเป็นไปตามมาตรฐานของสากล นอกจากนั้น

ในการให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้น สถานพยาบาลมีผู้จัดการที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมให้ค�าปรึกษาและให้ค�าแนะน�า 

เบ้ืองต้นแก่ผูท่ี้สนใจเข้ารบับรกิาร รวมท้ังการเสนอทางเลอืก

ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ

อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า การให้ 

บริการธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธาร

รัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการบริการหรือธุรกิจเฉพาะกลุ่ม ดังนั้น 

แนวทางของการบริหารจัดการท่ีมีความส�าคัญในสภาพ

แวดล้อมปัจจุบันมีความส�าคัญมากท่ีต้องค�านึงถึงความ

พร้อมของสถานพยาบาล เทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมทัง้การให้ 

บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึง

พอใจในการท่ีจะเข้ารับบริการ ซ่ึงในประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีแม้จะมีความพร้อมท้ังในด้านการบริการ สถานท่ี  

กระบวนการ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ บุคลากร แต่จะ 

เห็นได้ว่ามีข้อจ�ากัดในด้านราคาค่าบริการตลอดกระบวน 

การที่ค่อนข้างสูงมากอีกท้ัง การบริการดังกล่าวมิได้รวม

อยู่ในประกันสุขภาพของชาติท�าให้เกิดข้อจ�ากัดส�าหรับ

ผู้รับบริการภายในประเทศซึ่งเป็นคนเกาหลี และแม้แต่

กับชาวต่างชาติซ่ึงจะต้องเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ือสูง ขณะที่

เมื่อพิจารณาถึงการก�าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  

จะเห็นได้ว่า กฎหมาย กฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ 

ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเป็นการวางหลักการที่เป็น

มาตรฐานสากล แต่ภาครัฐมนีโยบายในการส่งเสรมิสนบัสนนุ

ในภาพรวมของการศัลยกรรมตกแต่งซ่ึงท�าให้ผู้รับบริการ

ชาวต่างประเทศเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน

การบรกิาร ซึง่เป็นการสนบัสนนุทางด้านของสภาพแวดล้อม

ท่ีส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจโดยพิจารณาถึงการ

ท่องเทีย่วเชงิศลัยกรรมตกแต่ง ผลการศึกษาดงักล่าว ได้เน้น

ให้เหน็ว่า สภาพแวดล้อมภายในทัง้ในแง่ของศกัยภาพความ

เข้มแขง็เชิงการบรกิาร และ การช่วงชงิโอกาสในการแข่งขนั 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสในการด�าเนิน

ธุรกิจ มีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ  ผลการวจิยัดงักล่าว สอดคล้องกบังานวจิยั

อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จากการศึกษาที่
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พบว่าสภาพแวดล้อมทางสงัคมของสาธารณรฐัเกาหลีไม่เอือ้

ต่อธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยพิจารณาจากฐาน

ผู้รบับรกิารทีเ่ป็นคนเกาหล ีแต่ด้วยภาพลกัษณ์ความเชือ่มัน่

และการส่งเสริมเชงินโยบายการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วข้องกบัความงามของรฐับาลถอืเป็นสภาพแวดล้อมที่

เอือ้ต่อการดงึดดูผูร้บับรกิารจากต่างประเทศในรปูแบบการ

ท่องเทีย่วเพ่ือศลัยกรรม ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบั

การศึกษา จิดาภา ถิรศิริกุล (2559) ที่พบว่า สภาพแวดล้อม

ทางสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญในเชิงนโยบาย และ การส่งเสริม

เชิงนโยบายและมาตรการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและ

จริงจังเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายสาธารณะ  

โดยเฉพาะย่างยิ่งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม

และเศรษฐกจิทีเ่อือ้และจงูใจกบักลุม่เป้าหมายของนโยบาย 

ขณะที่ในแง่ของปัจจัยคุณภาพบริการจะเห็นได้ว่าคุณภาพ

ของการบริการโดยเฉพาะมาตรฐานและภาพลักษณ์เป็น

ปัจจัยเอื้อที่ส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับการส่งเสริมในเชิง

ภาพลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจจากธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง

เพือ่ความงาม ดงัที ่Gill and Singh (2011) พบว่า ปัจจยัด้าน  

คุณภาพมาตรฐานการบริการ ราคาที่สมเหตุสมผลและ 

คุม้ค่า  มผีลต่อการตัดสินใจเข้ารบับรกิาร คุณลกัษณะส�าคญั

ที่เป็นศักยภาพการบริการของศัลยกรรมตกแต่ง ยังมีความ

สอดคล้องกับ คุณลักษณะที่ Parasuraman and others 

(1985) อธิบายว่า บริการที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วย

คุณลักษณะ อาทิ ศักยภาพความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ให้

บริการ ทัศนคติมุ่งการบริการ/มุ่งเน้นลูกค้า ความพร้อม 

ในการบริการอย่างทันท่วงที ศักยภาพการวิจัยพัฒนาของ 

องค์การ ภาพลกัษณ์ ความน่าเชือ่ถอืของผูใ้ห้บรกิารศกัยภาพ 

ความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษาการท�าศยักรรมตกแต่งแปลงเพศใน

สาธารณรัฐเกาหลี ผู้วิจัยได้น�ามาพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิง

นโยบายและการบริหารธุรกิจศัลยกรรมแปลงเพศ ส�าหรับ

ประเทศไทย ดังนี้

1. ภาครัฐควรตระหนักถึงความส�าคัญและวาง

นโยบายเพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิศลัยกรรมตกแต่ง

แปลงเพศที่มีช่องทางการเติบโตสูง ด้วยการสนับสนุนธุรกิจ

ความงามในรูปแบบของรายการท่องเท่ียวเพื่อศัลยกรรม

ทั้งระบบ และร่วมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง

ศัลยกรรมของเอเชีย

2. ภาครฐั ควรส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมกบัภาคธรุกจิใน 

ลักษณะการจัดการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับธุรกิจศัลยกรรม

ตกแต่งแปลงเพศ และการให้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุ้น

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และเป็นการจูงใจส�าหรับชาว

ต่างประเทศ

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากรณีประเทศ 

อืน่ๆ ในเอเชียท่ีมช่ืีอเสยีงด้านการศลัยกรรมตกแต่งแปลงเพศ  

อาทิ อิหร่าน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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