
ผลส ำรวจล่ำสุดจำกสมำคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนำนำชำต ิ

พบตวัเลขผูศ้ลัยกรรมเสรมิควำมงำมเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัท ัว่โลก  

ตวัเลขผูศ้ลัยกรรมควำมงำมโดยกำรผ่ำตดัและไม่ผ่ำตดัเพิม่ขึน้ 19.3% 

เมานทร์อยลั, นิวเจอรซ์ยี,์ 9 ม.ค. 2566 พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาต ิ(International Society of Aesthetic Plastic Surgery 

หรอื ISAPS) เปิดเผยผลการส ารวจประจ าปีในดา้นการเสรมิความงามในยุคปัจจบุนั ซึง่ระบุว่า 

ตวัเลขของผูเ้สรมิความงามโดยศลัยแพทยใ์นปี 2564 เพิม่ขึน้ถงึ 19.3% 

โดยเป็นการท าศลัยกรรมแบบผ่าตดัรวมกว่า 12.8 ลา้นคร ัง้ และศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดั 17.5 

ลา้นคร ัง้ทั่วโลก 

 

ไฮไลท ์

ตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้ 19.3% แสดงใหเ้ห็นถงึการฟ้ืนตวัจากปี 2563 (ซึง่โดยรวมลดลง 1.8% 

ในการท าศลัยกรรมทุกประเภท และลดลง 10.9% ในการท าศลัยกรรมแบบผ่าตดั 

เมือ่การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อการท าศลัยกรรมทั่วโลก) 

รายงานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการศลัยกรรมเพือ่ความงามเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 33.3% ในชว่ง 

4 ปีทีผ่่านมา 

การท าศลัยกรรมทัง้แบบผ่าตดัและไม่ผ่าตดัมจี านวนมากขึน้นับตัง้แต่การส ารวจคร ัง้ล่าสุด (18.5% และ 

19.9% ตามล าดบั) โดยการท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัเพิม่ขึน้ถงึ 54.4% ในชว่ง 4 ปีทีผ่่านมา 

กำรศลัยกรรมเพือ่ควำมงำม 

การดูดไขมนัเป็นการท าศลัยกรรมแบบผ่าตดัทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดในปี 2564 โดยมมีากกว่า 1.9 ลา้นคร ัง้ 

และเพิม่ขึน้ 24.8% แซงหนา้การเสรมิหนา้อก (+3.8%) 

โดยการท าศลัยกรรมแบบผ่าตดัทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด 5 อนัดบัแรกยงัคงเป็นการดูดไขมนั เสรมิหนา้อก 

เปลอืกตา เสรมิจมูก และผ่าตดัตกแต่งหนา้ทอ้ง ส่วนการท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่

โบทูลนัิมท็อกซนิ กรดไฮยาลูโรนิก การก าจดัขน การกระชบัผวิ และลดไขมนั 

การเสรมิหนา้อกยงัคงเป็นการศลัยกรรมทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดส าหรบัผูห้ญงิ โดยเพิม่ขึน้เพยีง 0.5% ในชว่ง 4 

ปีทีผ่่านมา ในทางกลบักนั การผ่าตดัเพือ่น าวสัดุเสรมิออกเพิม่ขึน้ 22.6% (เพิม่ขึน้ 49.6% ในชว่ง 4 

ปีทีผ่่านมา) และการยกกระชบัหนา้อกเพิม่ขึน้ 31.4% ในปีทีแ่ลว้ 

การท าศลัยกรรมใบหนา้และศรีษะเพิม่ขึน้ 14.8% โดยผ่าตดัเปลอืกตามากทีสุ่ด 

และเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดในผูช้าย การยกกระชบัตน้ขาเตบิโตมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัการผ่าตดัทัง้หมด 



(เพิม่ขึน้ 53.1%) การยกกระชบับัน้ทา้ยและการเสรมิบัน้ทา้ยก็เพิม่ขึน้ 45.7% และ 40.5% 

ตามล าดบัตัง้แต่ปี 2560 

การผ่าตดัอืน่ ๆ ทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในผูห้ญงิยงัคงเป็นการดูดไขมนัและการผ่าตดัเปลอืกตา ส าหรบัผูช้ายน้ัน 

อกีสองอนัดบัแรกคอืการผ่าตดัลดขนาดเตา้นม (เพิม่ขึน้อย่างเห็นไดช้ดั) และการดูดไขมนั 

ดร.จนัลูกา คมัปิกลโิอ (Gianluca Campiglio) บรรณาธกิารแบบส ารวจและศลัยแพทยต์กแต่งในอติาล ี

กล่าววา่ "ขอ้มูลเหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถงึการฟ้ืนตวัจากผลกระทบดา้นลบของโควดิ-19 

ในปีกอ่นหนา้ทีม่ต่ีอการเสรมิความงาม และตวัเลขในปัจจบุนัมมีากกว่าชว่งกอ่นเกดิโรคระบาดแลว้ 

เราสงัเกตเห็นว่าการท าศลัยกรรมผ่าตดัในกลุ่ม "การปรบัรูปรา่ง" เชน่ การดูดไขมนั 

เป็นทีนิ่ยมเพิม่ขึน้อย่างน่าสนใจ ซึง่ปัจจบุนัขึน้แท่นการท าศลัยกรรมทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ด 

น าหนา้การเสรมิหนา้อกเป็นคร ัง้แรกในรอบหลายปี 

และยงัมแีนวโนม้ทีค่ลา้ยคลงึกนัในเร ือ่งการผ่าตดัตกแต่งหนา้ทอ้ง ยกตน้ขา และเสรมิกน้ 

ส่วนการชะลอตวัลงของการเสรมิหนา้อกและการเพิม่ขึน้ของการผ่าตดัถอดวสัดุเสรมิ 

ยงัสะทอ้นถงึประสบการณข์องเราหลงัจากการตพีมิพร์ายงานเกีย่วกบั BIA-ALCL ในปีทีแ่ลว้ดว้ย" 

การเสรมิหนา้อกส่วนใหญ่ (53.1% ของทัง้หมด) และเสรมิจมูก (63.7%) เกดิขึน้ในคนอายุ 19-34 ปี 

ในขณะทีก่ารฉีดโบทูลนัิมท็อกซนิเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดในกลุ่มคนอายุ 35-50 (47.2% ของทัง้หมด) 

โบทูลนัิมท็อกซนิยงัคงเป็นการท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดทัง้ชายและหญงิและในทุกกลุ่ม

อายุ โดยมศีลัยแพทยต์กแต่งด าเนินการไปแลว้กว่า 7 ลา้นคร ัง้ทั่วโลก 

นอกจากนีย้งักลายเป็นการเสรมิความงามทีพ่บบอ่ยทีสุ่ดในคนไขอ้ายุ 18 ปีหรอืนอ้ยกว่า 

แซงหนา้การผ่าตดัเสรมิจมูกในปีกอ่น ๆ 

การฉีดกรดไฮยาลูโรนิกเป็นทีนิ่ยมเพิม่ขึน้อย่างเห็นไดช้ดั (เพิม่ขึน้ 30.3%) โดยดร.คมัปิกลโิอ 

มองว่าสิง่นีอ้าจเกีย่วขอ้งกบัความนิยมทีเ่พิม่ขึน้ในการใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าวกบัส่วนอืน่ ๆ ของรา่งกาย 

เชน่ สะโพก 

สถติปิระเทศต่ำง ๆ 

เป็นอกีคร ัง้ทีส่หรฐัอเมรกิามกีารท าศลัยกรรมมากทีสุ่ดทั่วโลก (24.1% ของทัง้หมด) 

โดยมกีารท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัคดิเป็นสดัส่วน 30.4% และผ่าตดัคดิเป็นสดัส่วน 15.5% ของทัง้หมด 

ตามมาดว้ยบราซลิ (8.9%) และญีปุ่่ น (5.7%) สหรฐัอเมรกิาและบราซลิน่าจะมศีลัยแพทยต์กแต่งมากทีสุ่ด 

คดิเป็นสดัส่วนมากกว่า 30% ของศลัยแพทยต์กแต่งทัง้หมดของโลก ส่วนอนัดบัต่อมาอยู่ในเอเชยี 

โดยจนีตามมาเป็นอนัดบัสาม ญีปุ่่ นในอนัดบัสี ่และเกาหลใีตใ้นอนัดบัหา้ 

การท าศลัยกรรมแบบผ่าตดัยงัคงด าเนินการในโรงพยาบาลเป็นหลกั (43.5% ทั่วโลก) หรอืศูนยศ์ลัยกรรม 

(35.6%) ประเทศทีพ่บผูป่้วยต่างชาตใินสดัส่วนสูงสุด ไดแ้ก ่ตุรก ีโคลอมเบยี เม็กซโิก และไทย 

ระเบยีบวธิกีำรส ำรวจ 

ผูต้อบแบบส ารวจไดต้อบแบบสอบถามทีเ่นน้ถามเร ือ่งจ านวนการเสรมิความงามทัง้แบบผ่าตดัและไม่ผ่าตดั

ในปี 2564 รวมถงึค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

สถติปิระชากรของศลัยแพทย ์และความแพรห่ลายของการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์

โดยไดข้อ้มูลจากศลัยแพทยค์วามงามรวมกนั 1,003 ราย ผลลพัธด์งักล่าวไดร้บัการรวบรวม เรยีบเรยีง 

และวเิคราะหโ์ดยอนิดสัทร ีอนิไซตส์ (Industry Insights, Inc.) 

(www.industryinsights.com) บรษิทัวจิยัอสิระในเมอืงโคลมับสั รฐัโอไฮโอ ทัง้นี ้

สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาตเิป็นเพยีงองคก์รเดยีวทีร่วบรวมขอ้มูลดา้นความงามดงักล่าว

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3749535-1&h=1403472410&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3749535-1%2526h%253D2004403678%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.industryinsights.com%25252F%2526a%253Dwww.industryinsights.com%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1673141918985000%26usg%3DAOvVaw1hyNA9utc5BWiSwf-TiFmS&a=www.industryinsights.com


ในระดบัโลกเป็นประจ าทุกปี สามารถรบัชมส าเนาของผลการส ารวจฉบบัเต็มไดท้ี ่

https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/ 

เกีย่วกบั ISAPS - สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาต ิ(ISAPS) 

เป็นสมาคมสากลช ัน้น าของศลัยแพทยด์า้นความงามทีไ่ดร้บัใบรบัรอง ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2513 โดย 

ISAPS ไดเ้ปิดเวทเีพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละใหค้วามรูด้า้นศลัยกรรมเพือ่ความงามคุณภาพสูงสุด 

(Aesthetic Education Worldwide ©) นอกจากนี ้

ทางสมาคมยงัสนับสนุนและใหก้ารรบัรองการประชมุทางวทิยาศาสตรอ์ย่างต่อเน่ืองทัว่โลก 

และมอบการฝึกอบรมและการศกึษาต่อเน่ืองทีท่นัสมยัใหก้บัสมาชกิ ในปัจจบุนั สมาชกิของ ISAPS 

ประกอบดว้ยศลัยแพทยเ์พือ่ความงามและการรกัษาความบกพรอ่งทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัโลกกว่า 5,600 

รายใน 117 ประเทศ ทางสมาคมมฟีีเจอร ์Find a 

Surgeon เพือ่เปิดโอกาสใหใ้ชห้าศลัยแพทยค์วามงามทีม่คุีณสมบตัแิละประสบการณเ์พยีบพรอ้ม 

ซึง่ศลัยแพทยแ์ต่ละรายลว้นมคีวามมุ่งมั่นในการใหบ้รกิารเวชปฏบิตัอิย่างมจีรรยาบรรณและค านึงถงึความ

ปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั 

media@isaps.org 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3749535-1&h=2395675016&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3749535-1%2526h%253D2190170080%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.isaps.org%25252Fdiscover%25252Fabout-isaps%25252Fglobal-statistics%25252Freports-and-press-releases%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.isaps.org%25252Fdiscover%25252Fabout-isaps%25252Fglobal-statistics%25252Freports-and-press-releases%25252F%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1673141918985000%26usg%3DAOvVaw2GeFJCTtgHMVRMPG29FCtI&a=https%3A%2F%2Fwww.isaps.org%2Fdiscover%2Fabout-isaps%2Fglobal-statistics%2Freports-and-press-releases%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3749535-1&h=65807366&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3749535-1%2526h%253D2779676496%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.isaps.org%25252Fdiscover%25252Ffind-a-surgeon%25252F%2526a%253DFind%252Ba%252BSurgeon%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1673141918985000%26usg%3DAOvVaw2thQtoCMyqO6pgGKR6Sw5I&a=Find+a+Surgeon
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3749535-1&h=65807366&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3749535-1%2526h%253D2779676496%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.isaps.org%25252Fdiscover%25252Ffind-a-surgeon%25252F%2526a%253DFind%252Ba%252BSurgeon%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1673141918985000%26usg%3DAOvVaw2thQtoCMyqO6pgGKR6Sw5I&a=Find+a+Surgeon
mailto:media@isaps.org

