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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการเกีย่ วกับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐ
เกาหลีในด้านบริบททางสังคม นโยบายภาครัฐ และ การด�ำเนินธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า สภาพบริบทในแง่ของวัฒนธรรมชาติ
มีรากฐานทางวัฒนธรรมแบบขงจื้อ ซึ่งมุ่งเน้นและยึดมั่นต่อบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการ
เป็นคนข้ามเพศและการแปลงเพศ โดยภาครัฐมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเพื่อควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน และการด�ำเนินธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศซึ่งวิเคราะห์ตามกรอบ 7Ps ของ Kotler et.al. (2006)
พบว่า ในด้านการบริการ มีการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศจากชายเป็นหญิง และหญิงเป็นชาย และมีบริการเสริม
ในการศัลยกรรมเพือ่ ความงามซึง่ ด�ำเนินการโดยสถานพยาบาลทีเ่ ป็นเครือข่ายทางธุรกิจ ในด้านสถานทีใ่ ห้บริการผ่าตัดแปลง
เพศในนครโซล มีจ�ำนวนจ�ำกัดเพียงสองแห่ง คือ คลีนิค และโรงพยาบาล ในด้านราคา กระบวนการตรวจสอบทางจิต การ
บ�ำบัดด้วยฮอร์โมน และ การผ่าตัดแปลงเพศมีราคาที่สูงมาก ในด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการ มีเว็บไซด์ที่ให้
ข้อมูลและสามารถสอบถามได้ทงั้ ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ในด้านกระบวนการให้บริการ มีกระบวนการทีส่ ำ� คัญ ตัง้ แต่
ก่อน ระหว่าง และ หลังการผ่าตัด ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการ มีบรรยากาศทางกายภาพที่สวยงาม
สะอาดก่อให้เกิดความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ ในเข้ารับบริการ และในด้านบุคลากรสถานพยาบาลมีแพทย์ และ บุคคลากร
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในการตอบค�ำถามและให้ค�ำแนะน�ำด้านการท�ำศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
ค�ำส�ำคัญ: สภาพแวดล้อมทางการจัดการ ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ สาธารณรัฐเกาหลี
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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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�ำ

จากการแข่ ง ขั น ด้ า นการท� ำ ศั ล ยกรรมในระดั บ
ภูมภิ าคเอเชียพบว่า ยังมีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะประเทศ
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศไทย เป็นต้น โดยรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศต่างชูกลยุทธ์
การท�ำตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลก ได้แก่ ภูมิภาค
เอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง
ให้หันมาใช้บริการศัลยกรรมความงามในประเทศนั้นๆ กัน
มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ มีความ
สามารถในการแข่งขันสูง โดยในปี2553 ประเทศเกาหลีใต้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 81,789 คนโดยนักท่อง
เทีย่ วเหล่านีไ้ ด้นำ� รายได้กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
(Kim, Lee and Jung, 2013) นอกจากนั้นจากการศึกษา
ของ Devies and Han (2011) พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้สื่อดิจิทัลของเกาหลีใต้ในการสร้างความมั่นใจ และ
ความสนใจในการเข้ารับบริการศัลยกรรมความงามของ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศโดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ประเทศจีน จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเกาหลีใต้มีการวางนโยบาย
และกลยุทธ์การท�ำตลาดทีเ่ ด่นชัดและมีประสิทธิภาพ ในการ
ส่งเสริมและท�ำตลาดแบบครบวงจรให้กับธุรกิจศัลยกรรม
ทั้ ง ในประเทศและระดั บ โลก ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งการท� ำ
สือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์จดั โปรโมชัน่ ส่งเสริมทางการตลาด
การใช้คนมีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับกิจการ และการ
ท�ำสือ่ ดิจทิ ลั ดังเช่นทีเ่ คยท�ำการตลาดในส่วนของวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว อาหาร และละคร โดยประเทศเกาหลีใต้ได้
อาศัยความได้เปรียบในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการ
ท�ำตลาดที่แข็งแกร่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับ
บริการด้านศัลยกรรมความงาม ในขณะที่การเติบโตของ
ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งเพือ่ ความงามในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้รับบริการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศกลับมีจ�ำนวนผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด โดยประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

บทความวิจัย
มีกลยุทธ์ในการกระตุ้นภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งความงามและการแปลงเพศ
ดังจะเห็นได้จาก รายการบันเทิงทีน่ ำ� เสนอการเปลีย่ นแปลง
ภาพลักษณ์ด้วยการศัลยกรรมตกแต่งส�ำหรับกรณีผู้ที่มี
ปัญหาใบหน้าและร่างกาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพศให้
กับมีที่มีเพศสภาพทางร่างกายไม่ตรงกับสภาพจิตใจ (Let
me In) ซึ่งมีการเปิดโอกาสคัดเลือกจากภายในประเทศ
เกาหลี และ จากต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้ารับ
บริการ และ ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำเสนอความส�ำเร็จจากการได้
รับบริการศัลยกรรมตกแต่ง หรือ ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
อย่างไรก็ดี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศในเอเซีย
ทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านศัลยกรรมตกแต่ง และ เป็นประเทศ
ที่ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทยในการ
เป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเพื่อ
ศัลยกรรมตกแต่ง โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีชื่อเสียงในฐานะ
เป็นจุดหมายปลายทางในการผ่าตัดเปลี่ยนเสียงส�ำหรับ
สตรีข้ามเพศ (Gabel,2016) ซึ่งท�ำให้ศักยภาพของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีในการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศมีมาก
ขึ้นโดยเฉพาะจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในวิทยาการด้าน
การศัลยกรรมตกแต่ง ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลีในด้าน
บริบทสภาพแวดล้อม นโยบายภาครัฐ และการด�ำเนินธุรกิจ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็น
ข้อมูลต่อยอดในการศึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการและนโยบายที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทยต่อไป

ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ใ นการก� ำ หนดนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย และ ในการศึกษาวิจัยทางการจัดการ

วัตถุประสงค์

สรุปผลการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการเกี่ยวกับ
การศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลีใน
ด้านบริบททางสังคม นโยบายภาครัฐ และการด�ำเนินธุรกิจ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ทางการจั ด การด้ า น
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
สาธารณรัฐเกาหลี จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
และสื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร
ราชการจากหน่วยงานราชการ และการลงพืน้ ทีภ่ าคสนามใน
การส�ำรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการศัลกรรมตกแต่งแปลง
เพศในมหานครโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ การสัมภาษณ์

ประชากรและตัวอย่าง

ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informants) ในการศึกษา
ครัง้ นีจ้ ำ� นวน 5 คน คือ เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการ
ตกแต่งแปลงเพศ แพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลง
เพศ และแพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม

เครื่องมือ

แบบสังเกตการณ์ และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หาด้วยการตีความ
(content analysis) เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดประเด็นในการน�ำเสนอผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. สภาพบริบททางสังคมเกี่ยวกับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลี ในแง่ของวัฒนธรรม
ชาติ กล่าวได้ว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีรากฐานทางวัฒนธรรม
แบบขงจือ้ ซึง่ มุง่ เน้นและยึดมัน่ ต่อบทบาทหน้าทีข่ องบุคคล
ในสังคม (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) กล่าวคือ การแสดง
บทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมตามเพศที่ มี ม าแต่ ก� ำ เนิ ด
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ต่อครอบครัว และ สังคม โดยบุคคลไม่ว่าเพศหญิงหรือ
เพศชายจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดวงศ์ตระกูล
ด้วยการแต่งงานและมีบุตร และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ในครอบครัวและสังคมตามความคาดหวังที่ตรงตามเพศที่
มีมาแต่ก�ำเนิด ด้วยพื้นฐานบริบททางสังคมวัฒนธรรมดัง
กล่าว ท�ำให้เกิดแรงกดดันทางสังคมต่อบุคคลข้ามเพศ หรือ
ผู้ที่มีสภาวะเพศสภาพทางร่างกายไม่ตรงกับทางจิตใจ ทั้ง
ในแง่การทีบ่ คุ คลเหล่านีไ้ ม่สามารถแสดงออกเชิงพฤติกรรม
การแต่งกาย รูปลักษณ์ ที่แสดงถึงเพศสภาพที่ตรงกับจิตใจ
ได้อย่างเปิดเผยในสังคม รวมไปถึงการที่บุคคลเหล่านี้จะ
เปลี่ยนแปลงเพศของตนเองอย่างถาวร แม้ว่าการผ่าตัด
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Male to female MTF sex
reassignment surgery) จะได้รบั การบุกเบิกโดยนายแพทย์
คิมซุกควาน( Kim Seok-kwan) ในปี1986 และได้รับการ
ขยายผลอย่างกว้างขวางจากการแปลงเพศจากหญิงเป็น
ชาย Female to male (FTM) surgery) ในปี1991 อีกทั้ง
ในปั จ จุ บั น จะมี ผู ้ ผ ่ า ตั ด แปลงเพศที่ มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คม
แต่บุคคลข้ามเพศก็มีจ�ำนวนน้อย และได้รับการยอมรับใน
ขอบเขตที่จ�ำกัด นอกจากนั้นแม้ว่าการรักร่วมเพศหรือการ
เป็นบุคคลข้ามเพศจะมิได้ผดิ กฎหมายแต่ในทางปฏิบตั สิ งั คม
ก็ยงั ไม่ยอมรับและมักมีการประณามหรือตอกย�ำ้ ในลักษณะ
ตราบาปทางสังคม (Kaleidoscope,2015) ด้วยสภาพ
บริบทดังกล่าวท�ำให้ ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
สาธารณรัฐเกาหลี จึงมีขอ้ จ�ำกัดในด้านลูกค้าภายในประเทศ
และจ�ำเป็นต้องอาศัยลูกค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดัง
จะเห็นได้จากการเติบโตและอยู่รอดของสถานพยาบาลที่
ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลี
ที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด กล่าวคือ สถานพยาบาลที่รองรับการ
ศัลยกกรมตกแต่งแปลงเพศ มีเพียง 2 แห่ง ในมหานคร
โซล ในทางกลับกันกับพบว่า สถานพยาบาลที่ให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามกลับมีการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างมาก โดยชาวเกาหลีส่วนมากมีค่านิยมด้านความงาม
คือ การท�ำศัลยกรรมด้านความงาม ซึ่งเป็นที่นิยมและ
ยอมรับ สามารถเปิดเผยได้ และธุรกิจศัลยกรรมความงาม
เป็นธุรกิจที่มีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการเป็น
จ�ำนวนมากในลักษณะ การท่องเที่ยวเพื่อศัลยกรรมความ
งาม กล่าวคือ มีชาวเกาหลีและนักท่องเทีย่ วเข้ามารับบริการ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศัลยกรรมความงามซึ่ง แบ่งออกเป็น การศัลยกรรมใบหน้า
และช่วงศีรษะ จ�ำนวน 341,662 คน หรือร้อยละ 77.5 การ
ท�ำศัลยกรรมเสริมทรวงอก จ�ำนวน 58,601 หรือร้อยละ
13.3 และการท�ำศัลยกรรมเกีย่ วกับร่างกาย จ�ำนวน 97,542
หรือร้อยละ 25.6 (International Society of Aesthetic
Plastic Surgery, 2014)
2. นโยบายรัฐในการจัดการเกีย่ วกับการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลีได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ ก�ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการศัลยกกรม
ตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องมีอายุ
20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการ
ยกเว้นในการเกณฑ์ทหารแล้ว (Research Directorate,
Immigration and Refugee Board of Canada,2016)
และได้รับการตรวจสภาพจิตใจและได้รับเอกสารรับรอง
จากจิตแพทย์ 1 ท่าน เพื่อยืนยันว่า มีเพศสภาพแต่ก�ำเนิด
ที่ไม่ตรงกับจิตใจ และพร้อมใช้ชีวิตตามเพศที่ตรงกับจิตใจ
นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ จะต้อง
มีการรับการบ�ำบัดเพือ่ เปลีย่ นแปลงฮอร์โมนเพศมามากกว่า
1 ปี ก่อนการท�ำศัลยกรรมแปลงเพศ และตรวจความแข็ง
แรงของร่างกาย พร้อมคัดกรองโรค ก่อนการเข้ารับการ
ท�ำศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศที่สมบูรณ์ นอกจากการตรา
กฎหมายเพื่อก�ำหนดคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ
ศัลยกรรมแปลงเพศแล้ว ภาครัฐมีการตรากฎหมายเกี่ยว
กับบุคคลข้ามเพศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
เพศตามกฎหมาย อาทิ ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ไ ด้
พิจารณาให้สิทธิแก่บุคคลข้ามเพศในในการเปลี่ยนแปลง
เพศตามกฎหมายโดยศาลสูงได้มีแนวค�ำพิพากษาที่ส�ำคัญ
ในปี 2006 ในการยอมรับให้บุคคลข้ามเพศที่ผ่านการ
ผ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศ
ตามกฎหมาย และในปี 2013 ศาลแขวงโซลตะวันตกได้
พิพากษาให้บุคคลข้ามเพศจากหญิงเป็นชายที่ยังไม่ได้ผ่าน
การผ่าตัดแปลงเพศให้สามารถเปลีย่ นแปลงสถานะทางเพศ
ตามกฎหมายได้ (Um and Park,2013) เป็นต้น อย่างไร
ก็ดีแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะมีความก้าวหน้าใน
ประเด็นดังกล่าว รวมทั้งการอนุญาตให้จดทะเบียนสมรส
โดยถูกต้องตามกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศที่ได้รับการ

บทความวิจัย
เปลี่ยนแปลงสถานะทางเพศตามกฎหมาย อาทิ กรณีการ
จดทะเบียนสมรสระหว่าง Harisu นักร้องนักแสดงข้ามเพศ
ที่มีชื่อเสียงกับคู่รัก หลังจาก Harisu ในปี 2007 ภายหลังได้
รับการยอมรับในเปลีย่ นแปลงสถานะทางเพศตามกฎหมาย
ในปี 2002 โดยการร้องขอต่อศาลแขวงอินชอน จากการ
ศึกษาของ Kaleidoscope Foundation (2015) ซึ่งเป็น
มูลนิธิที่ให้ความส�ำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และได้
ติดตาม เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชนของ บุคคลรักร่วมเพศ และ
บุคคลข้ามเพศ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า ภาค
รัฐขาดมาตรการเชิงกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองบุคคล
รักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศ จากการถูกเลือกปฏิบัติ
ท�ำให้มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เช่น การ
จ้างงาน สิทธิการรักษาพยาบาล ภาครัฐล้มเหลวในการต่อสู้
กับการแบ่งแยกทางสังคม อคติ และการสร้างตราบาปทาง
สังคมต่อ บุคคลรักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศ อาทิ การ
ขาดมาตรการในการลงโทษ หรือ ห้ามมิให้มีการใช้สื่อสาร
สาธารณะในเชิงรังเกียจและต่อต้านบุคคลกลุ่มนี้ ภาครัฐ
ล้มเหลวในการจัดการการเข้าถึงกระบวนการในการเปลี่ยน
แปลงเพศตามกฎหมายได้อย่างปราศจากอคติการเลือก
ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนของบุคคลข้ามเพศ
ความเข้าใจไม่เพียงพอและการขาดระบบดูแลสุขภาพใน
การการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และการดูแลสุข
ภาพอื่นๆส�ำหรับบุคคลรักร่วมเพศ และ บุคคลข้ามเพศโดย
การตรวจสุขภาพทางจิต การรับการบ�ำบัดทางฮอร์โมน และ
การผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้รวมอยู่ในประกันสุขภาพของรัฐ
(National Health Insurance) การขาดการป้องกันส�ำหรับ
กลุ่มคู่รักร่วมเพศ จากการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว
และขาดความคุม้ ครองทางกฎหมายจากการถูกท�ำร้ายหรือ
ล่วงเกินทางเพศ ส�ำหรับบุคคลรักร่วมเพศ และบุคคลข้ามเพศ
การระบุในมาตรา 92-96 ของพระราชบัญญัติอาญาทหาร
ทีห่ า้ มมิให้มกี ารกระท�ำในลักษณะการรักร่วมเพศ และความ
ล้มเหลวของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในการยอมรับความ
สัมพันธ์ของบุคคลรักร่วมเพศ และบุคคลข้ามเพศโดยการ
สมรสตามกฎหมายของบุคคลเพศเดียวกันยังไม่ได้รับการ
ยอมรับทางกฎหมายจากภาครัฐ
3. ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในสาธารณรัฐ
เกาหลี ในวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจศัลยกรรมแปลง เพศ

โดยวิเคราะห์ตามกรอบ 7Ps ของ Kotler et.al. (2006)
พบว่า
3.1 การบริการ (หลัก และ เสริม) (Product and
Service) โดยบริการหลักของโรงพยาบาล คือ การให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อเปลี่ยนจากเพศชายเป็น
เพศหญิง และเพศหญิงเป็นเพศชาย ส�ำหรับการให้บริการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพื่อเปลี่ยนจากเพศชายเป็น
เพศหญิง มี 2 วิธี คือ การใช้ผิวหนัง และการใช้ล�ำไส้ โดย
ในการแปลงเพศโดยใช้ผิวหนังสถานพยาบาลจะด�ำเนินการ
ได้เอง ทั้งนี้การใช้ผิวหนังมีข้อดีคือ ผู้รับบริการจะฟื้นตัวได้
เร็ว แผลผ่าตัดจะท�ำความสะอาดได้งา่ ย แต่ขอ้ จ�ำกัด คือ การ
ขาดความยืดหยุ่นเพราะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผิวหนังอวัยวะ
เพศชายเดิม แต่หากผู้รับบริการต้องการเลือกวิธีการผ่าตัด
แปลงเพศโดยใช้ลำ� ไส้จะต้องด�ำเนินการทีโ่ รงพยาบาลทีเ่ ป็น
พันธมิตรซึ่งสถานพยาบาลจะด�ำเนินการในลักษณะการส่ง
ต่อในกระบวนการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้ล�ำไส้ภายใน
จะมีขอ้ ดี คือ ความยืดหยุน่ เพราะสามารถปรับเปลีย่ นขนาด
ของอวัยวะเพศหญิงที่สร้างขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับร่างกาย
ของผู้รับบริการ แต่มีข้อจ�ำกัดจากการที่ผู้รับบริการจะต้อง
รักษาตัวจากแผลผ่าตัดทีม่ ขี นาดใหญ่ และ การดูแลท�ำความ
สะอาดทีย่ งุ่ ยาก ขณะทีก่ ารผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย
จะต้องด�ำเนินการในการผ่าตัดมดลูก และ เต้านม ออกเสีย
ก่อน รวมทั้งการปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ ก่อนด�ำเนิน
การผ่าตัดแปลงเพศ โดยในการผ่าตัดมีวิธีการในการสร้าง
อวัยวะเพศชายจากผิวหนังของผู้รับบริการ นอกจากนั้นใน
การให้บริการเสริม คือ การผ่าตัดลูกกระเดือก ส�ำหรับการ
แปลงเพศจากชายเป็น หญิง และ ผ่าตัดเต้านม และผ่าตัด
มดลูก ส�ำหรับการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย สถานพยาบาล
จะด�ำเนินการได้เอง ขณะที่บริการเสริมในลักษณะการ
ศัลยกรรมตกแต่งเพือ่ ความสวยงาม อาทิ ผ่าตัดเสริมหน้าอก
ศัลยกรรมตาสองชั้น เสริมจมูก ปรับรูปหน้า เป็นต้น เพื่อ
ให้กระบวนการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สถานพยาบาลได้ ร ่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยสถานพยาบาลหรื อ
โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอื่นๆ โดยมีการส่งต่อ หรือ
ให้ค�ำแนะน�ำ ส�ำหรับผู้รับบริการ
3.2 สถานทีใ่ ห้บริการ (Place) การผ่าตัดแปลงเพศ ณ
มหานครโซล มีสถานพยาบาลทีให้บริการ 2 แห่ง คือ การผ่าตัด
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ที่คลีนิคหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศจากชายเป็นหญิงโดยใช้ผิวหนังจากอวัยวะเพศ
ของผูร้ บั บริการ รวมทัง้ การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย
และการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ที่ให้บริการผ่าตัดแปลงเพศซึ่ง
สามารถให้บริการผ่าตัดโดยใช้ผิวหนัง หรือล�ำไส้ของผู้รับ
บริการกรณีการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง และการแปลง
เพศจากหญิงเป็นชาย โดยที่ตั้งของสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลมี และการคมนาคมทีม่ คี วามสะดวกสบาย อาทิ
รถไฟใต้ดิน รถประจ�ำทาง เป็นต้น โดยสถานพยาบาลตั้งอยู่
ทีย่ า่ นคังนัมซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ มืองใหม่ทโี่ ด่งดังมีชอื่ เสียงด้านการ
ท�ำศัลยกรรมในทุกๆด้าน ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการบริการเกิดความ
เชื่อมั่นในภาพลักษณ์ความทันสมัยและมีมาตรฐานและมี
ความสะดวกในการทีจ่ ะเข้ารับบริการศัลยกรรมต่อเนือ่ งเพือ่
การเสริมความงามในสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ
ที่มีอยู่หลากหลาย อาทิ โรงพยาบาลไอดี โรงพยาบาล
แกรนด์ โรงพยาบาลวอนจิน โรงพยาบาลเจดับลิว คลินิ
ครีบอร์น เป็นต้น ขณะที่ในการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเสียง
ส�ำหรับสตรีข้ามเพศ ศูนย์ด้านเสียงเยซอน (Yeson Voice
Center) เป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการให้บริการ
ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเสียง และเป็นจุดหมายส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เป็นสตรีข้ามเพศที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด
เปลี่ยนแปลงเสียง (Gabel,2016)
3.3 ราคาค่าบริการ (Price) ในด้านราคาการท�ำ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธารณรรัฐ เกาหลี
มีราคาทีค่ อ่ นข้างสูงโดยผูร้ บั บริการไม่มขี อ้ เปรียบเทียบเรือ่ ง
ราคาเนือ่ งจากมีสถานพยาบาลเพียงสองแห่งในมหานครโซล
ที่ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ โดยการแปลงจาก
เพศชายเป็นเพศหญิง กรณีการใช้ผวิ หนังราคา 100ล้านวอน
แต่กรณีการใช้ลำ� ไส้ราคา 150 ล้านวอน และ กรณีการผ่าตัด
แปลงเพศจากเพศหญิงเป็นเพศชายราคา 200 ล้านวอน
โดยผู้รับบริการที่ติดต่อเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล และ
เลือกวิธีการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงด้วยการใช้ล�ำไส้
แม้จะรับการผ่าตัดโดยการส่งต่อไปด�ำเนินการทีโ่ รงพยาบาล
ที่เป็นเครือข่าย แต่ในการช�ำระเงินจะต้องช�ำระค่าใช้จ่ายใน
ภาพรวมที่สถานพยาบาล
3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการ (Promotion) โรงพยาบาลมีเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิธีการผ่าตัดแปลงเพศ และรายละเอียดการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถสอบถามได้ทั้งภาษาเกาหลี และ
ภาษาอังกฤษซึ่งสถานพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นชาว
อเมริกา ที่สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และติดต่อ
ผ่านอีเมล์ ส�ำหรับชาวต่างประเทศ โดยสถานพยาบาลจะ
มีการตรวจอีเมล์และตอบกลับในข้อค�ำถามแก่ผู้ที่สนใจ
เข้ารับบริการทุกๆวัน นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ
สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านเว็บไซด์โดยตรงของ
โรงพยาบาลได้เช่นกัน หรือ การเดินทางเข้ามาขอค�ำปรึกษา
ทีส่ ถานพยาบาลได้ โดยสถานพยาบาลจะเปิดท�ำการระหว่าง
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
3.5 กระบวนการให้บริการ (Process) ส�ำหรับกระบวน
การส� ำ หรั บ ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก ารศั ล ยกรรมตกแต่ ง แปลงเพศ
(Transgender Surgery or Sex Reassignment SurgerySRS) จากเพศชายเป็นเพศหญิงและการผ่าตัดแปลงเพศจาก
หญิงเป็นชาย มีกระบวนการที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง
และ หลังการผ่าตัด ดังนี้ ช่วงก่อนการเข้ารับบริการจะต้อง
มีเอกสารตรวจร่างกายและสภาพจิตใจจากจิตแพทย์ 1 ท่าน
ส�ำหรับผู้รับบริการเชาวเกาหลี รวมทั้งชาวต่างประเทศซึ่ง
ต้องมีเอกสารรับรองดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศ
ของตนมาประกอบ นอกจากนี้ ต ้ อ งได้ รั บ การบ� ำ บั ด ใน
การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน (Hormone Replacement
Therapy-HRT) มาแล้วมากกว่า 1 ปี เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
จะมีการตรวจเลือด เพือ่ ตรวจหา HIV หรือโรคประจ�ำตัว หรือ
โรคร้ายแรงอื่นๆ รวมทั้งการตรวจสภาพความแข็งแรงของ
ร่างกายเพื่อให้พร้อมกับการเข้ารับการผ่าตัด ช่วงระหว่าง
การผ่าตัด ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการมีเอกสารครบถ้วนเป็นไป
ตามกฎการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ รวมทัง้ ผ่านการตรวจ
สอบทางจิตใจและร่างกายแล้ว แพทย์จะท�ำการเปลี่ยนเพศ
ให้ตรงกับสภาพจิตใจของผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ระยะเวลา
การผ่าตัดทั้งสิน้ 5 ชัว่ โมงส�ำหรับการแปลงเพศจากชายเป็น
หญิงและ 7 ชัว่ โมงกรณีการแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย และ
ช่วงหลังการผ่าตัด ผู้รับบริการจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
เป็นเวลา 5-7 วัน และหลังจากกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ผู้รับ
บริการจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด และ
ท�ำความสะอาด ทุกๆ 2 วัน 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน โดย
ระหว่างนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์สอดใส่ช่องแผลที่ผ่าตัด เพื่อไม่

บทความวิจัย
ให้เกิดการตีบตัน โดยท�ำทุกวันๆละ 10 นาที ส�ำหรับกรณี
การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง หลังจากกระบวนการ
ผ่าตัดเรียบร้อย ส�ำหรับผู้รับบริการชาวต่างประเทศแพทย์
จะออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ รับรองการผ่าตัดแปลง
เพศให้แก่ผเู้ ข้ารับบริการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว เพือ่ น�ำไปใช้ยงั
ประเทศที่ตนอยู่
3.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการ
(Physical evidences) มีบรรยากาศทางกายภาพทีม่ งุ่ สร้าง
ความอบอุน่ และเป็นมิตร ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความ
เชื่อมั่นในเข้ารับบริการ อีกทั้งสถานพยาบาลมีความสะอาด
และปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีคู่พันธมิตรที่
รองรับการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการผ่าตัดแปลงเพศด้วยอวัยวะ (ล�ำไส้) ของ
ผู้รับบริการ และโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม
ตกแต่งเพื่อความงาม ท�ำให้ผู้รับบริการสามารถเลือกรับ
บริการได้ตามความต้องการ และได้รับการบริการสวย
แบบครบวงจร อีกทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อทางการภาพ
ในภาพรวมของสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวได้ว่า ในภาพรวม
มีการคมนาคมที่สะดวก ทั้งจากต่างประเทศที่มีไฟล์บินตรง
จากหลายๆ ประเทศ และหลายเที่ยวบินต่อวัน ส่วนการ
เดินทางภายในประเทศก็มีความสะดวกรวดเร็ว อาทิ การ
ใช้บริการรถไฟใต้ดิน รถประจ�ำทาง เป็นต้น นอกจากนี้
สาธาณรัฐเกาหลีมีความได้เปรียบด้านชื่อเสียงเกี่ยวกับการ
ท�ำศัลยกรรมตกแต่ง จึงเป็นประเทศแรกๆทีม่ ผี ใู้ ห้ความสนใจ
เลือกเป็นล�ำดับต้นๆในการเข้ารับบริการศัลยกรรมตกแต่ง
3.7 บุคลากร (People) ทางสถานพยาบาลมีแพทย์
และบุคคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท�ำศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ ทีพ่ ร้อมให้การบริการเป็นไปตามทีผ่ เู้ ข้ารับ
บริการคาดหวัง โดยสถานพยาบาลมีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็น
ชาวเกาหลี และมีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นชาวอเมริกนั เฉพาะ
ด้านการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลและ
สือ่ สารได้ทงั้ ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ส�ำหรับชาวต่าง
ประเทศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านจะต้องมีใบอนุญาต
เฉพาะด้านที่ผ่านการศึกษาอบรมและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับบริการเกิดความ

เชื่อมั่นและเป็นไปตามมาตรฐานของสากล นอกจากนั้น
ในการให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้น สถานพยาบาลมีผู้จัดการที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ
เบือ้ งต้นแก่ผทู้ สี่ นใจเข้ารับบริการ รวมทัง้ การเสนอทางเลือก
ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ

อภิปรายผล

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า การให้
บริการธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศสาธาร
รัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการบริการหรือธุรกิจเฉพาะกลุ่ม ดังนั้น
แนวทางของการบริหารจัดการที่มีความส�ำคัญในสภาพ
แวดล้อมปัจจุบันมีความส�ำคัญมากที่ต้องค�ำนึงถึงความ
พร้อมของสถานพยาบาล เทคโนโลยีทที่ นั สมัย รวมทัง้ การให้
บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการที่จะเข้ารับบริการ ซึ่งในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีแม้จะมีความพร้อมทั้งในด้านการบริการ สถานที่
กระบวนการ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และ บุคลากร แต่จะ
เห็นได้ว่ามีข้อจ�ำกัดในด้านราคาค่าบริการตลอดกระบวน
การที่ค่อนข้างสูงมากอีกทั้ง การบริการดังกล่าวมิได้รวม
อยู่ในประกันสุขภาพของชาติท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดส�ำหรับ
ผู้รับบริการภายในประเทศซึ่งเป็นคนเกาหลี และแม้แต่
กับชาวต่างชาติซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง ขณะที่
เมื่อพิจารณาถึงการก�ำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
จะเห็นได้วา่ กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
ศั ล ยกรรมตกแต่ ง แปลงเพศเป็ น การวางหลั ก การที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล แต่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
ในภาพรวมของการศัลยกรรมตกแต่งซึ่งท�ำให้ผู้รับบริการ
ชาวต่างประเทศเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการ ซึง่ เป็นการสนับสนุนทางด้านของสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจโดยพิจารณาถึงการ
ท่องเทีย่ วเชิงศัลยกรรมตกแต่ง ผลการศึกษาดังกล่าว ได้เน้น
ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมภายในทัง้ ในแง่ของศักยภาพความ
เข้มแข็งเชิงการบริการ และ การช่วงชิงโอกาสในการแข่งขัน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ มีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั
อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จากการศึกษาที่
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พบว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมของสาธารณรัฐเกาหลีไม่เอือ้
ต่อธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศโดยพิจารณาจากฐาน
ผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นคนเกาหลี แต่ดว้ ยภาพลักษณ์ความเชือ่ มัน่
และการส่งเสริมเชิงนโยบายการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความงามของรัฐบาลถือเป็นสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการดึงดูดผูร้ บั บริการจากต่างประเทศในรูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ ศัลยกรรม ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษา จิดาภา ถิรศิริกุล (2559) ที่พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางสังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญในเชิงนโยบาย และ การส่งเสริม
เชิงนโยบายและมาตรการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินนโยบายสาธารณะ
โดยเฉพาะย่างยิ่งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม
และเศรษฐกิจทีเ่ อือ้ และจูงใจกับกลุม่ เป้าหมายของนโยบาย
ขณะที่ในแง่ของปัจจัยคุณภาพบริการจะเห็นได้ว่าคุณภาพ
ของการบริการโดยเฉพาะมาตรฐานและภาพลักษณ์เป็น
ปัจจัยเอื้อที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับการส่งเสริมในเชิง
ภาพลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจจากธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง
เพือ่ ความงาม ดังที่ Gill and Singh (2011) พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพมาตรฐานการบริการ ราคาที่สมเหตุสมผลและ
คุม้ ค่า มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ คุณลักษณะส�ำคัญ
ที่เป็นศักยภาพการบริการของศัลยกรรมตกแต่ง ยังมีความ
สอดคล้องกับ คุณลักษณะที่ Parasuraman and others
(1985) อธิบายว่า บริการที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ อาทิ ศักยภาพความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ให้
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริการ ทัศนคติมุ่งการบริการ/มุ่งเน้นลูกค้า ความพร้อม
ในการบริการอย่างทันท่วงที ศักยภาพการวิจัยพัฒนาของ
องค์การ ภาพลักษณ์ ความน่าเชือ่ ถือของผูใ้ ห้บริการศักยภาพ
ความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาการท�ำศัยกรรมตกแต่งแปลงเพศใน
สาธารณรัฐเกาหลี ผู้วิจัยได้น�ำมาพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายและการบริหารธุรกิจศัลยกรรมแปลงเพศ ส�ำหรับ
ประเทศไทย ดังนี้
1. ภาครั ฐ ควรตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และวาง
นโยบายเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจศัลยกรรมตกแต่ง
แปลงเพศที่มีช่องทางการเติบโตสูง ด้วยการสนับสนุนธุรกิจ
ความงามในรูปแบบของรายการท่องเที่ยวเพื่อศัลยกรรม
ทั้งระบบ และร่วมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
ศัลยกรรมของเอเชีย
2. ภาครัฐ ควรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับภาคธุรกิจใน
ลักษณะการจัดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจศัลยกรรม
ตกแต่งแปลงเพศ และการให้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และเป็นการจูงใจส�ำหรับชาว
ต่างประเทศ
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากรณีประเทศ
อืน่ ๆ ในเอเชียทีม่ ชี อื่ เสียงด้านการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศ
อาทิ อิหร่าน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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