
 
ผลการส ารวจล่าสุดจาก ISAPS พบตวัเลขผูศ้ลัยกรรมเสรมิความงามยงัคงเพิม่ขึน้ท ัว่โลก 

 

ตวัเลขผูศ้ลัยกรรมความงามโดยการผ่าตดัและไม่ผ่าตดัเพิม่ขึน้ 7.4% ในปี 2562 

 

ฮนัโนเวอร,์ นิวแฮมป์เชยีร-์-9 ธ.ค.--พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

 

สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาต ิ(International Society of Aesthetic Plastic 

Surgery หรอื ISAPS) เปิดเผยผลการส ารวจประจ าปีในดา้นการเสรมิความงามในยุคปัจจบุนั ซึง่ระบุว่า 

ตวัเลขของผูเ้สรมิความงามในปี 2562 เพิม่ขึน้ถงึ 7.4% 

 

ไฮไลทน่์าสนใจ 

ตวัเลขการท าศลัยกรรมเพิม่ขึน้ 7.4% ซึง่สูงกว่าเมือ่ปี 2561 ซึง่เพิม่ขึน้ 5.6% โดยในปี 2562 

เพิม่ขึน้ทัง้แบบผ่าตดัและไม่ผ่าตดั (7.1% และ 7.6% ตามล าดบั) เมือ่เทยีบกบัปี 2561 

ซึง่มกีารท าศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัเพิม่ขึน้อย่างเดยีว 

 

แมก้ารท าศลัยกรรมแบบผ่าตดัจะลดลง 3.6% ในปีทีแ่ลว้ 

แต่การเสรมิหนา้อกยงัคงเป็นการผ่าตดัเพือ่ความงามทีพ่บบ่อยทีสุ่ดซึง่คดิเป็น 15.8% 

ของการผ่าตดัทัง้หมด โดยการผ่าตดัทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่การเสรมิหนา้อก 

การดูดไขมนั การผ่าตดัเปลอืกตา การท าหนา้ทอ้ง และการผ่าตดัเสรมิจมูก 

ส่วนการศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัยอดนิยม 5 อนัดบัแรกยงัคงเหมอืนเดมิ น่ันคอื การฉีดโบท็อกซ ์

กรดไฮยาลูโรนิก การก าจดัขน การลดไขมนัโดยไม่ตอ้งผ่าตดั และเลเซอรฟ้ื์นฟูสภาพผวิ 

การศลัยกรรมเสรมิหนา้อกลดลงอย่างมนัียส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เทยีบกบัในรอบ 5 

ปีทีผ่่านมาซึง่เพิม่ขึน้ถงึ 20.6% 

ซึง่อาจมสีาเหตุจากปัญหาเกีย่วกบัโรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเสรมิหนา้อกดว้ยเตา้น

มเทยีม (BIA-ALCL) โดยการผ่าตดัเอาเตา้นมเทยีมออกน้ันเพิม่ขึน้ 10.7% ในปี 2562 

 

การท าศลัยกรรมบรเิวณใบหนา้และศรีษะเพิม่ขึน้ 13.5% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้น้ันซึง่ปรบัตวัลง 

14.7% โดยการศลัยกรรมเปลอืกตาไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ในหมู่ผูช้าย 

 

การผ่าตดัสะโพกมกีารเตบิโตสูงสุดเมือ่เทยีบกบัการผ่าตดัทัง้หมด โดยการผ่าตดัเสรมิสะโพกเพิม่ขึน้ 

38.4% ในปี 2562 และ 65.9% นับตัง้แต่ปี 2558 ส่วนการผ่าตดัยกกระชบัสะโพกเพิม่ขึน้ 25.5% ในปี 

2562 และเพิม่ขึน้ 77.6% นับตัง้แต่ปี 2558 นอกจากนี ้การผ่าตดัตกแต่งแคมเล็กเพิม่ขึน้ 24.1% ในปี 

2562 และเพิม่ขึน้ 73.3% นับตัง้แต่ปี 2558 

 

การใชย้าฉีดโดยไม่ผ่าตดัเพิม่ขึน้ 8.6% โดยแมโ้บท็อกซจ์ะยงัคงไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด 

แต่แคลเซยีมไฮดรอกซอีะพาไททม์สี่วนเพิม่มากทีสุ่ด ซึง่เพิม่ขึน้ถงึ 64.9% ในปี 2562 นอกจากนี ้

การใชก้รดไฮยาลูโรนิกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเพิม่ขึน้ 15.7% นับตัง้แต่ปี 2561 

 

การฉีดฟิลเลอรด์ว้ยสาร Poly-l-lactic และการกรอผวิไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญั 

โดยเพิม่ขึน้ 24.1% และ 34.2% ตามล าดบั 



 
การผ่าตดัทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในผูห้ญงิยงัคงเป็นการเสรมิหนา้อก การดูดไขมนั และการผ่าตดัเปลอืกตา 

ส าหรบัในบรรดาผูช้าย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่การผ่าตดัลดขนาดเตา้นม การผ่าตดัเปลอืกตา 

และการดูดไขมนั 

 

การศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดส าหรบัทัง้สองเพศคอืการฉีดโบท็อกซ ์

กรดไฮยาลูโรนิก และการก าจดัขน 

 

การผ่าตดัส่วนใหญ่เกดิขึน้ในผูห้ญงิอายุ 35-50 ปี การเสรมิหนา้อก (53.9%) และการเสรมิจมูก 

(64.5%) สว่นใหญ่เกดิขึน้ในคนอายุ 19-34 ปี 

ในขณะทีก่ารฉีดโบท็อกซไ์ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในผูท้ีม่อีายุ 35-50 ปี (46.1% ของทัง้หมด) 

การผ่าตดัเสรมิจมูกยงัคงเป็นการศลัยกรรมเสรมิความงามทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในผูป่้วยอายุไม่ถงึ 18 ปี 

 

สถติปิระเทศต่าง ๆ 

สหรฐัมกีารผ่าตดัลดลง 8.7% แต่ก็ยงัคงมผีูผ้่าตดัมากทีสุ่ดในโลก (15.9% เทยีบกบัทัง้หมด) 

และยงัมกีารศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัคดิเป็นสดัส่วน 19.3% จากทัง้หมด และฉีดสารเป็นสดัส่วน 77.8% 

จากทัง้หมด ขณะทีบ่ราซลิมกีารผ่าตดัมากทีสุ่ดในอนัดบัรองลงมา (13.1% ของทัง้หมด) 

โดยมกีารศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัเพิม่ขึน้ 28% 

 

ประเทศทีม่กีารศลัยกรรมความงามมากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรกของปี 2562 ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา บราซลิ 

ญีปุ่่ น เม็กซโิก อติาล ีเยอรมนี ตุรก ีฝร ัง่เศส อนิเดยี และรสัเซยี 

 

สหรฐัอเมรกิาและบราซลิคาดว่าจะมศีลัยแพทยต์กแต่งมากทีสุ่ด โดยมมีากกว่า 25% ของทัง้หมดทั่วโลก 

ตามมาดว้ยประเทศในแถบเอเชยี โดยอนัดบั 3 คอืจนี อนัดบั 4 คอืญีปุ่่ น และอนัดบั 5 คอืเกาหลใีต ้

 

การผ่าตดัยงัคงด าเนินการในโรงพยาบาลเป็นหลกั (47.9% ทั่วโลก) 

นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิาทีม่กีารผ่าตดัในคลนิิกเป็นสดัส่วนถงึ 62.7% 

 

ส่วนประเทศทีม่สีดัส่วนผูป่้วยต่างชาตมิากทีสุ่ดยงัคงใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้ ไดแ้ก ่ไทย (33.2%) เม็กซโิก 

(22.5%) และตุรก ี(19.2%) 

 

ระเบยีบวธิกีารส ารวจ 

ขอ้มูลการส ารวจจากทั่วโลกไดร้บัการเรยีบเรยีงหลงัจากทีไ่ดส้อบถามศลัยแพทยพ์ลาสตกิราว 25,000 

คนในฐานขอ้มูลของ ISAPS 

แบบสอบถามดงักล่าวไดเ้นน้ไปทีจ่ านวนการท าศลัยกรรมทัง้แบบผ่าตดัและไม่ผ่าตดัในปี 2562 

รวมถงึค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์โดยผลลพัธด์งักล่าวไดร้บัการรวบรวม เรยีบเรยีง 

และวเิคราะหโ์ดย Industry Insights บรษิทัวจิยัอสิระในเมอืงโคลมับสั รฐัโอไฮโอ ISAPS 

เป็นเพยีงองคก์รเดยีวทีร่วบรวมขอ้มูลดา้นความงามดงักล่าวในระดบัโลกเป็นประจ าทกุปี 

สามารถรบัชมส าเนาของผลการส ารวจฉบบัเต็มไดท้ี ่https://www.isaps.org/medical-

professionals/isaps-global-statistics/ 
 

เกีย่วกบั ISAPS - สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวยนานาชาต ิ(ISAPS) 

เป็นสมาคมสากลช ัน้น าของศลัยแพทยด์า้นความงามทีไ่ดร้บัใบรบัรอง ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2513 โดย 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3005838-1&h=634333246&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005838-1%26h%3D2625015965%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.isaps.org%252Fmedical-professionals%252Fisaps-global-statistics%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.isaps.org%252Fmedical-professionals%252Fisaps-global-statistics%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.isaps.org%2Fmedical-professionals%2Fisaps-global-statistics%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=3005838-1&h=634333246&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005838-1%26h%3D2625015965%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.isaps.org%252Fmedical-professionals%252Fisaps-global-statistics%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.isaps.org%252Fmedical-professionals%252Fisaps-global-statistics%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.isaps.org%2Fmedical-professionals%2Fisaps-global-statistics%2F


 
ISAPS ไดเ้ปิดเวทเีพือ่แลกเปลีย่นความรูด้า้นศลัยกรรมพลาสตกิเพือ่ความงามในระดบัโลก นอกจากนี ้

ทางสมาคมยงัไดม้อบการฝึกอบรมและการศกึษาต่อเน่ืองทีท่นัสมยัใหก้บัสมาชกิ 

พรอ้มสนับสนุนและใหก้ารรบัรองการประชมุทางวทิยาศาสตรอ์ย่างต่อเน่ืองทั่วโลก ในปัจจบุนั สมาชกิของ 

ISAPS ประกอบดว้ยศลัยแพทยเ์พือ่ความงามและการรกัษาความบกพรอ่งทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัโลกใน 

110 ประเทศ 

 


