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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปไดดานความตองการของศัลยแพทย 
ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเครื่องมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคน 

ใชฝงในรางกายของประเทศไทย 

พัชราภรณ นนทสวัสด์ิศรี* ฉัตรสุมน พฤฒิภญิโญ**  ณัฐนาร ีเอมยงค** 

วันท่ีรับบทความ 22 พฤษภาคม 2564; วันแกไขบทความ 28 พฤษภาคม 2564; วันตอบรบับทความ 29 พฤษภาคม 2564 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถปุระสงค เพ่ือศึกษาระดับของความเปนไปได ดาน
ความตองการของศัลยแพทย ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยทีใ่ชเครื่องมือแพทยเตานมเทยีม
ซิลิโคนใชฝงในรางกาย และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของ
ศัลยแพทย ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยที่ใชเครื่องมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝ ง ใน
รางกายของประเทศไทยโดยการเกบ็ขอมูลจากกลุมตัวอยางศัลยแพทย ในสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหง
ประเทศไทย จํานวน 160 คน สงแบบสอบถามออนไลน ผูตอบแบบสอบถามประเมินโดยตนเอง 
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป การประเมินความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย การยอมรบั 
ความครอบคลุม ความพรอม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล สถิติพ้ืนฐานที่ใช 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Logistic regression มีนัยสําคัญทางสถติิ ที่
ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ศัลยแพทยประเมินการยอมรับ ระดับสูง (รอยละของคะแนนเฉลี่ย 93.19) 
ความครอบคลุม ระดับตํ่า  (รอยละของคะแนนเฉลี่ย 44.00) ความพรอม ระดับสูง (คาเฉลี่ย 37.50, 
S.D.0.51) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ระดับสูง (คาเฉลี่ย 18.86, S.D.0.60) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ระดับสูง (คาเฉลี่ย 18.81, S.D.0.52). ผลการวิเคราะห Logistic Regression พบวา ปจจยั การยอมรบั 
ความครอบคลุม ความพรอม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการนาํมาใชของระบบทะเบียนผูปวยทีใ่ช
เครื่องมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย ไดรอยละ 83.7 

ผูกําหนดนโยบายสามารถใชผลการศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค ดานความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย และสามารถ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีทีเ่กี่ยวของ สอดคลองกับนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค 
 
คําสําคัญ: ความเปนไปไดดานความตองการ; เครื่องมือแพทยเตานมเทยีมซิลโิคนใชฝงในรางกาย; ระบบ
ทะเบียนผูปวย; ศัลยแพทย 
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บทนํา (Introduction) 

การศัลยกรรม (Plastic Surgery) ในอดีตเปนการศัลยกรรมตกแตงเพ่ือการรักษาและ

แกไขใหกับทหารท่ีไดรับบาดเจ็บ ตอมาไดมีการพัฒนา จากการศัลยกรรมตกแตงเพ่ือการรั กษา

และแกไขเปนการศัลยกรรมตกแตงเพ่ือความงาม (Cosmetic Surgery) จะเห็นไดวา ในป 2016 

มีรายงานจาก International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, 2016) เก่ียวกับ

จํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการศัลยกรรมความงามประเทศไทย โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 45,309 

ราย พบวา การศัลยกรรมท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ การเสริมหนาอกดวยเตานมเทียม

ซิลิโคนใชฝงในรางกาย (breast surgery) รองลงมา คือ การดูดไขมัน (liposuction) และ การ

เสริมจมูก (rhinoplasty) ตามลําดับ เตานมเทียมซิลิโคนเปนเคร่ืองมือแพทย ท่ีมีความเส่ียง สูง  

เนื่องจาก เปนเคร่ืองมือแพทยท่ีฝงในรางกายท้ังหมด และรุกลํ้าเขาไปในรางกายดวยวิธีทาง

ศัลยกรรม ท่ีมุงหมายสําหรับใชงานในระยะยาว รวมท้ังมีรายงานการเรียกคืนเตานมเทียมซิลิโคน

ใชฝงในรางกาย โดยสมัครใจ หรือ Voluntary Recall ของบริษัทผูนําเขาเตานมเทียมซิลิโคนราย

หนึ่ง สืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ไดมีการแจง เตือน

เก่ียวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย (เปลือกผิว

ชนิดขรุขระ) แบบสมัครใจ ทุกรุนการผลิตท่ียังไมไดฝงในรางกายของบริษัทนําเขาเคร่ืองมือแพทย

รายหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม ป 2019 เนื่องจากพบรายงานของความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง ตอม

น้ํ า เ ห ลือง ชนิ ด  Breast Implant– Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma โ ดย

โรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดดังกลาว มีความสัมพันธกับการเสริมหนาอกดวยเตานมเทียมซิลิโคน

ใชฝงในรางกาย หรือ เรียกวา โรค BIA-ALCL ในกลุมของประชาชนผูท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานม

เทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย (เปลือกผิวชนิดขรุขระ) ในจํานวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีรายงานความ

เส่ียงของเปลือกผิวของซิลิโคน ท่ีทําใหเ กิดโรค BIA-ALCL ดังกลาว ไดแก เปลือกผิวชนิด 

Microtexture 1:85,000 เปลือกผิวชนิด Macrotexture 1:3,200 และ Polyurethane 1:2,800 

โรคมะเร็งชนิดดังกลาว จัดวาเปนโรคมะเร็งชนิดท่ีสามารถรักษาได หากผูปวยไดรับการตรวจ

วินิจฉัยโรค และผูปวยไดรับการรักษาโรค โดยแพทยผูเช่ียวชาญในระยะแรก หากแตในปจจุบัน

นั้นประเทศไทยยังไมมีระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงใน

รางกาย ทําใหเกิดปญหาจาการขาดกระบวนการติดตามผูปวยเนื่องจาก โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง

ชนิดดังกลาวมีระยะเวลาของการดําเนินของโรคหลังการผาตัด เฉล่ียประมาณ 3-14 ป (WHO, 

2016) โดยในผูปวยบางราย มีรายงานจาก WHO (Swerdlow SH, 2016) หรือ องคการอนามัย
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โลกวาสามารถเกิดโรคข้ึนไดยาวนานถึง 37 ป ภายหลังจากท่ีผูปวยไดเขารับการผาตัดศัลยกรรม

เสริมหนาอกดวยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย (เปลือกผิวชนิดขรุขระ) 

จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ ท่ีเก่ียวกับระบบทะเบียนผูปวยท่ี

ใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย เชน สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา เปนตน พบวาในตางประเทศนั้น ไดมีการจัดทําระบบ

ทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยดังกลาว เพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ (Tracking) กรณีท่ีเกิด

โรค BIA-ALCL ข้ึนและมีระบบในการคุมครองความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวของผูปวย เชน ใน

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เปนตน 

สําหรับในประเทศไทย นั้น การริเร่ิมระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเ ตานม

เทียมซิลิโคน จําเปนตองอาศัยความรวมมือ จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ (Stakeholders) อัน

ไดแก บริษัทผูนําเขาเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย ผูผลิตเคร่ืองมือแพทย

เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย ผูขายเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในราง กาย 

รวมท้ัง ศัลยแพทย ในการส่ือสารความเส่ียงของโรค BIA-ALCL หรือโรค Breast Implant–

Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma และ ผู ป วย  ร ะ บบทะ เบี ยน ผู ปวยท่ีใช

เคร่ืองมือแพทยดังกลาวนั้น พบขอจํากัดในดานการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้ดวยปจจัยหลาย

ประการ ไดแก ปญหาดานการคุมครองความปลอดภัยของขอมูลของผูปวย (Privacy) เนื่องจาก

ผูปวยนั้นไมกลาเปดเผยขอมูล ในการใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย

ดังกลาว หรือการซํ้าซอนกันของขอมูลของผูปวย โดยในบางคร้ัง หากผูปวยมีการเขารั บการ

บริการศัลยกรรมเสริมความงามในสถานพยาบาลมากกวาหนึ่งแหง ขอมูลท่ีผูปวยไดรับกา รข้ึน

ทะเบียนจากสถานพยาบาลท่ีตางกัน จึงมักจะซํ้าซอนกัน จากเหตุผลขางตน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

จึงมีความพยายาม ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการในการจัดทําทะเบียนผูปวยท่ีใช

เคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนดังกลาว สืบเนื่องจากมีการบังคับใชประกาศกระทรวงฯเ ร่ือง 

เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย พ.ศ. 2562 โดยกําหนดให บริษัทผูผลิต บริษัทผูนําเขา หรือ 

บริษัทผูขายเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย ซ่ึงขายใหกับ สถานพยาบาล หรือ ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม จัดใหมีทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในราง กาย 

เก็บไว ณ สถานท่ีผลิต หรือ สถานท่ีนําเขา ซ่ึงไดระบุไวในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ หรือ 

สถานท่ีขาย ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาตขาย เพ่ือการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ีเปนเวลาไม

นอยกวา 10 ป นับต้ังแตวันท่ีขาย โดยตองรายงานตอผูอนุญาต หากแตในทางปฏิบัตินั้น ยังไมมี

ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย จาก



Public Health Policy & Law Journal Vol.7 No. 3 September-December 2021 

415 

 

การท่ีผูวิจัย ไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยดัง กล าว 

พบวา องคการอาหารและยาของประเทศออสเตรเลีย (TGA) รายงาน Adverse-Event Report 

ของ โรค BIA-ALCL ในป 2016 พบวา 95% ของผูปวยโรค BIA-ALCL เกิดโรคดังกลาว ระหวาง 

3-14 ป ภายหลังการผาตัดเตานมเทียม (median : 8 years, ranges  : 1-37 years) (Knight R 

et al, 2016) TGA Australia ซ่ึงเปนหนวยงานอาหารและยาของประเทศออสเตรเลียจึงทํางาน

รวมกับ ศัลยแพทย นักวิเคราะหขอมูล นักวิชาการสาธารณสุข ผูประกอบการและผูบริโภค 

เ พ่ือใหผูปวยเขาถึงขอมูลท่ีเ ก่ียวของ กับ โรค BIA-ALCL ซ่ึงระบุใน Patient Information 

Leaflets โดยออกขอกําหนดในป ค.ศ. 2018 ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษาวิจัยความเปนไปได 

ดานความตองการของศัลยแพทย กอน การนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทย

เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย ในกลุมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ คือ ศัลยแพทย ใน

สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย เ พ่ือการเช่ือมโยงขอมูล และ สามารถสอบกลับ

เคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายไดอยางเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายและควร

มีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย กอนการเร่ิม

ดําเนินงาน ของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของ

ประเทศไทย 

ศัลยแพทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย หมายถึง แพทยท่ีเปนสมาชิก

สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ซ่ึงตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ีไดรับอนุมัติ และวุฒิบัตร

ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง  

Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery จ ากร าช วิทยา ลัยศัลยแพทยแหง

ประเทศไทย และแพทยสภา ตามหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือความรูความชํานาญ ในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตรตกแตงเปนระยะเวลาของหลักสูตร 5 ป และ 7 ป ศัลยแพทย 

ในสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย เปนบุคลากรเปาหมายท่ีสําคัญ เนื่องจากศัลยแพทย

เปนผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในการส่ือสารความเส่ียงเ ก่ียวกับโรค BIA-ALCL ดังกลาวกอนการ

ผาตัด โดยแนะนําการเลือกชนิดของเปลือกผิวของซิลิโคนใหกับผูปวย และการใหขอมูลท่ี

เก่ียวของกับการคุมครองความปลอดภัยของขอมูลท่ีสําคัญ และจําเปนของผูปวยเพ่ือกา รสอบ

กลับ หรือการ Tracking หากแตในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตา

นมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย ในการดําเนิน งานดังกลาว ยังไมมีการวางกรอบการดําเนินงาน

อยางมีสวนรวม และยังไมไดทําการ ศึกษาวิจัยความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย 

สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือ
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แพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย เพ่ือหาทิศทางการดําเนินงานของ

ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย โดยการศึกษา วิจัย

ความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใช

เคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย เปนการดําเนิน การท่ีชวยในการระบุปญหา 

โอกาสในการกําหนดเปาหมาย และสามารถอธิบายถึงสถานการณ ชวยใหการระบุผลลัพธของ

ความสําเร็จใหชัดเจน และชวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา ทําใหไดรับทราบถึง

ขอจํากัด และไดขอแนะนําในการตัดสินใจวาจะเร่ิมหรือพัฒนานโยบายตอไปในแนวทางใด 

การศึกษา วิจัยเก่ียวกับ ความเปนไปได ดานความตองการ (Demand Feasibility) ประกอบไป

ดวยขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือการแสดงถึงเหตุผลท่ีจะสนับสนุนถึงความเหมาะสมกอนเร่ิมนํามาใช

งานของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย 

วัตถุประสงคงานวิจัย (Objectives) 

1. เพ่ือศึกษาระดับความเปนไปได ดานความตองการ ของศัลยแพทยในการนํามาใช 

ของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย

ของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ ความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย 

ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

 การวิจัยในคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional 

Descriptive Study) โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเปนไปได ดานความตองการของ

ศัลยแพทย และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย

ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย

ของประเทศไทย เก็บขอมูลในศัลยแพทยสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ในชวงเดือน

มีนาคม ถึงเมษายน 2564 จากศัลยแพทยในสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทยท้ังหมด 

360 คน คํานวณกลุมตัวอยางจากโปรแกรมสําเร็จรูป (Daniel W, 2010) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  

155 คน ไดแบบสอบถามออนไลนท่ีสมบูรณกลับคืนมา 160 คน  
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Research instrument) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการ ศึกษาวิจัย เปน แบบสอบถามออนไ ลน (Google-Form) 

ประกอบดวย 7 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ สวนท่ี 2 เปนขอ

คําถามใหศัลยแพทยประเมินความเปนไปไดดานความตองการจํานวน 1 ขอ สวนท่ี 3 เปนขอ

คําถามเก่ียวกับการยอมรับ (Bowen D.J., 2009) จํานวน 24 ขอ สวนท่ี 4 เปนขอคําถามเก่ียวกับ

ความครอบคลุม (มณีรัตน ธีระวิวัฒน, 2558) จํานวน 1 ขอ สวนท่ี 5 เปนขอคําถามเก่ียวกับความ

พรอม (Toronto, 1991)  จํานวน 8 ขอ สวนท่ี 6 เปนขอคําถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

(Good, 1973) จํานวน 4 ขอ และสวนท่ี 7 เปนคําถามเก่ียวการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (พระ

ราชกฤษฎีกา, 2564) จํานวน 1 ขอ มีการตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 

3 ทาน กอนนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางศัลยแพทยในสมาคมศัลยแพทยตกแตง

แหงประเทศไทย จํานวน 39 คน สถิติท่ีใชวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค รวมเทากับ 0.926 

 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 

 กอนเ ร่ิมการเก็บขอมูล ผู วิจัยไดนําเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย Certificate of Approval : COA รหัสโครงการ MUPH 2021-022 

จากนั้นจึงขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอความรวมมือใน

การเก็บขอมูลงานวิจัย ศัลยแพทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

 เมื่อได รับการอนุมัติใหเก็บขอมลูเรียบรอย จึง ดําเนินการสงแบบสอบถามออนไลน 

(Google-Form) และ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง เบน

มาตรฐานและใชสถิติ Logistic Regression แบบ Binary ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไป

ได ดานความตองการของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทย

ตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย และศึกษาระดับของความเปนไปได ดานความตองการของ

ศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกาย 

ผลการวิจัย (Results) 

 จากกลุมตัวอยางศัลยแพทย จํานวน 160 คน พบวา รอยละ 64.3 เปนเพศชาย มีอายุ

เฉล่ีย 31-40 ป รอยละ 28.6 41-50 ป รอยละ 28.6 และ 51-60 ป รอยละ 28.6 จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท รอยละ 57.2 ระดับรายไดตํ่ากวา 50,000 บาทตอเดือนรอยละ50 ประสบการณ
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ในการทํางานศัลยแพทยท่ีเก่ียวของกับการศัลยกรรมเตานมเทียมประสบการณ10ปรอยละ 50 

ประสบการณในการฝกอบรมในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการศัลยกรรมเตานมเทียมซิลิโคน เชน 

Germany, Belgium, Netherland, United States of America ( USA) , France, Italy, 

Australia, Korea, Canada, England (สหราชอาณาจักร) เปนตน 

 การยอมรับของ ศัลยแพทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย อยูในระดับสูง 

(x̄ = 111.83, S.D. = 0.64) ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการยอมรับของ

ศัลยแพทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (n=160 คน) 

ปจจัย Min-max x ̄ + S.D. 
Percentage 

of Mean 

95% CI 

of Mean 
ระดับ 

การยอมรับโดยรวม 

(24-120) 

78-120 

 

111.83 +0.64 

 

93.191 

 

(111.73,111.93) 

 

สูง 

 

-ดานความเห็นดวย 

(7-35) 

25-35 

 

32.96 +0.52 

 

94.17 

 

(32.88,33.04) 

 

สูง 

 

-ดานความพึงพอใจ 

(8-40) 

26-40 

 

37.36 +0.60 

 

93.40 

 

(37.27,37.45) 

 

สูง 

 

-ดานความต้ังใจ 

 (9-45) 

27-45 

 

41.50 +0.74 92.22 (41.39,41.61) สูง 

 

 

 ระดับความครอบคลุม เก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารประกาศกระทรวงฯ เร่ือง เตานม

เทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย พ.ศ. 2562 และใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายเคร่ืองมือแพทย จัดให

มีทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายเก็บไวไมนอยกวา 10 ป 

สวนใหญอยูในระดับตํ่า (รอยละ 63.7) และระดับสูง (รอยละ 36.3) ระดับความครอบคลุม อยูใน

ระดับตํ่า (x ̄ = 0.36, S.D. = 0.48) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ ของระดับความครอบคลุม (ในภาพรวม) ตามการประเมินของ

ศัลยแพทย สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย (n=160 คน) 

ระดับความครอบคลุม จํานวน รอยละ 

ความครอบคลุมตํ่า (0.00-0.35) 102 63.7  

ความครอบคลุมสูง (0.36-1.00) 58 36.3 

คาเฉลี่ย=0.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.480 (Min=0 Max=1 Percentage of Mean=36.3%) 
  

ระดับความพรอม อยูในระดับสูง (x ̄ = 37.5, S.D. = 0.51) ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ ของระดับความพรอม (n=160 คน) 

ความพรอม 

ระดับความพรอม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

1.ความสามารถสื่อสารสขุภาพ 

เกี่ยวกับโรค BIA-ALCL แกผูปวยได 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.ความสามารถใหรายละเอียด

เกี่ยวกับโรค BIA-ALCL เพ่ือให

ประชาชนผูที่ใชตระหนกัในการ

เลือกใช ชนิดของเปลอืกผิวของ

ซิลิโคน 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.ความตระหนักถงึความวิตกกังวล

ของผูมารับบริการเกี่ยวกบัโรค BIA-

ALCL 

108 

(69.2) 

26 

(15.4) 

26 

(15.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.ความสามารถในการสื่อสารความ

เสี่ยงของโรค BIA-ALCL โดยไม

กังวลวาผูปวยจะไมพึงพอใจ 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5.ความยินดีอยางยิ่งทีจ่ะให

คําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือคลายความ

วิตกกังวลผูปวยเกี่ยวกับโรค BIA-

ALCL 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
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ความพรอม 

ระดับความพรอม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

6.ความม่ันใจในการชักชวน

ผูรับบริการใหตระหนกัถงึประโยชน

ระบบทะเบียนผูปวยที่ใชเครื่องมือ

แพทย เตานมเทยีมซิลิโคน 

123 

(76.9) 

24 

(15.4) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

7.ความพรอมและความต้ังใจที่จะ

เปนผูใหคําปรกึษาแนะนําเกี่ยวกับ

ขอมูลที่จําเปนทีเ่กี่ยวของกบัโรค 

BIA-ALCL 

108 

(69.2) 

52 

(30.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

8.ความเขาใจวิธีการสื่อสารสขุภาพ

ที่จําเปนทีเ่กี่ยวของกบัโรค BIA-

ALCL 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

ระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ อยูในระดับสูง (x ̄ = 18.86, S.D. = 0.60)  ศัลยแพทย ใน

สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย สวนใหญ มีความคิดวาสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือ อ.ย. เปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลผลิต ภัณฑ

สุขภาพของประเทศไทยสูงท่ีสุด (รอยละ 84.6) และมีความยินดีท่ีจะใหความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ ของประเทศไทย (รอยละ 84.6) รองลงมาคือ 

ศัลยแพทยมีความเช่ือมั่นวาการจัดใหมีระบบทะเบียนผูปวยเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทย จะเปนประโยชน ท้ังตอผูปวยและศัลยแพทยในสมาคมศัลยแพทย

ตกแตงแหงประเทศไทย (รอยละ 76.9) และ มีความเห็นวา ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือ

แพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทยนั้น มี Benefit มากกวา Risk (รอยละ 

76.9) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ ระดับของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (n=160 คน) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

ระดับแรงจูงใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

1.ความคิดวาสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

เปนหนวยงานภาครฐัที่มีบทบาทที่

สําคัญในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ

สุขภาพของประเทศไทย 

134 

(84.6) 

13 

(7.7) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.ความยินดีที่จะใหความรวมมือกบั

หนวยงานภาครัฐในการกํากบัดูแล

ผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ ของประเทศ

ไทย 

134 

(84.6) 

0 

(0) 

26 

(15.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.ความเชื่อม่ันวาการจดัใหมีระบบ

ทะเบียนผูปวยที่ใชเครื่องมือแพทย

เตานมเทียมซิลโิคนจะเปนประโยชน 

121 

(76.9) 

39 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.ความเห็นวาระบบทะเบียนผูปวยที่

ใชเครื่องมือแพทยนัน้มี Benefit 

มากกวา Risk 

121 

(76.9) 

26 

(15.4) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

 ระดับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อยูในระดับสูง (x ̄ = 18.81, S.D. = 0.52) ศัลยแพทย 

มีความเห็นวา หากในอนาคตมีการจัดใหมีทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคน

ใชฝงในรางกายของประเทศไทย เห็นวาควรมีการขอความยินยอมของผูปวยไว กอนหรือในขณะ

ทําการรวบรวมขอมูลมากท่ีสุด (รอยละ 92.3) รองลงมาคือ การบอกกลาวผูปวยเก่ียวกับการเก็บ

ขอมูลในทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย สามารถทําโดย

การแจงเปนหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกสได (รอยละ 76.9) ดังในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ ระดับของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (n=160 คน) 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

1.หากในอนาคตมีการจดัใหมี

ทะเบียนผูปวยที่ใชเครื่องมือแพทย 

เห็นวาควรมีการขอความยนิยอมของ

ผูปวยไว กอนหรือในขณะทําการ

รวบรวมขอมูล 

147 

(92.3) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.การบอกกลาวผูปวยเกี่ยวกับการ

เก็บขอมูลในทะเบยีนผูปวยทีใ่ช

เครื่องมือแพทยสามารถ 

ทําโดยการแจงเปนหนงัสือหรือ

อิเล็กทรอนิกส 

123 

(76.9) 

37 

(23.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.ความม่ันใจที่จะแนะนาํผูปวยให

ทราบเกี่ยวกับการจดัใหมีทะเบียน

ผูปวยเครื่องมือแพทยเตานมเทยีม

และการคุมครองขอมูลสวนบคุคล

ของระบบทะเบียนผูปวยทีใ่ช

เครื่องมือแพทย 

110 

(69.2) 

37 

(23.1) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.ความเห็นวาการคุมครองความ

ปลอดภัยของขอมูลผูปวยในทะเบยีน

ผูปวยเครื่องมือแพทย 

เตานมเทียมซิลโิคนใชฝงในรางกาย

ของไทยนั้นเปนสิ่งจาํเปน 

110 

(69.2) 

37 

(23.1) 

13 

(7.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

ผลการวิเคราะห Logistic Regression แบบ Binary คาอํานาจในการทํานายปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเ บียน

ผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคน ไดแก 
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ปจจัยดานการยอมรับ มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย ใน

การนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เพ่ิมข้ึน 2.1174 (p=0.000) ปจจัยดานความ

ครอบคลุม มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย ในการนํามาใชของ

ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เพ่ิมข้ึน 4.42157 (p=0.000) ปจจัยดาน

ความพรอม มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการนํามาใช ของ

ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เพ่ิมข้ึน 0.1261 (p=0.000) ปจจัยดาน

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย ในการนํามาใช

ของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย มีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เพ่ิมข้ึน 0.4999 (p=0.000) และปจจัย

ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนไปตามวัตถุประสงคการเก็บขอมูลผูปวยในระบบทะเบียน

ผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมฯ มีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของ

ศัลยแพทย ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ (coefficient) เพ่ิมข้ึน 

1.6341 (p=0.000) 

 เมื่อพิจารณาคา Odd ratio จากคา EXP (beta) พบวา  

หากมีการยอมรับเพ่ิม ข้ึน 1 หนวย จะสงผลใหความเปนไปไดดานความตองการของ

ศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกายของประเทศไทยสูงข้ึน 0.557 เทา (p=0.000) 

 หากมีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลใหความเปนไปไดดานความตอง การ

ของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทยสูงข้ึน 0.578 เทา (p=0.000) 

 หากมีความพรอมเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลใหความเปนไปได ดานความตองการของ

ศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกายของประเทศไทยสูงข้ึน 0.964 เทา (p=0.000) 
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 หากมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะสงผลใหความเปนไปได ดานความตองการ

ของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทยสูงข้ึน 0.843 เทา (p=0.000) 

 หากมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามวัตถุประสงคการเก็บขอมูล ในระบบ

ทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ือง มือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย เพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะสงผล

ใหความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใช

เคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายสูงข้ึน 0.651 เทา (p=0.000) 

 สําหรับตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการ

นํามาใช ของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของ

ประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยดานการคุมครองขอมูล ดานการขอความ

ยินยอมของผูปวย หากมีการขอความยินยอมของผูปวยในการเก็บขอมูล ในระบบทะเบียนผูปวย

ท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย ความเปนไปไดจะลดลง 

0.919 เทา (p=0.193) เนื่องจากหากผูปวยไมใหความยินยอมการเก็บขอมูลในระบบทะเ บียน

ผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย จะทําใหขอมูล ไม

ครบถวนหรือไมสมบูรณ จึงทําใหความเปนไปไดของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตา

นมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทยลดลง 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห Logistic regression แบบ Binary คาอํานาจการทํานายปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความเปนไปไดดานความตองการของศัลยแพทย (n= 160 คน) 

ตัวแปรอิสระ Coefficient Std. Error EXP (beta) p-value 

ปจจัยการยอมรับ 2.1174* 0.150 0.557 <0.001 

ปจจัยความครอบคลุม 4.42157* 0.067 0.578 <0.001 

ปจจัยความพรอม 0.1261* 0.101 0.964 <0.001 

ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 0.4999* 0.096 0.843 <0.001 

ปจจัยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล การขอความยินยอม

ของผูปวย 

-0.084 0.104 0.919 p=0.193 

ปจจัยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลใหเปนไปตาม

1.6341* 0.067 0.651 p<0.001 
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ตัวแปรอิสระ Coefficient Std. Error EXP (beta) p-value 

วัตถุประสงคของการเก็บ

ขอมูลในระบบทะเบียนผู 

ปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทย 

*หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

การอภิปรายผล (Discussion) 

จากการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย 

ในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย

ของประเทศไทย โดย ใชการวิเคราะห Logistic regression แบบ Binary ตัวแปรตาม เปนตัวแปร

เชิงปริมาณ 2 คา คือ ความเปนไปได ดานความตองการมาก และความเปนไปได ดานความ

ตองการนอยถึงปานกลาง สวนตัวแปรอิสระมี 5 ปจจัยไดแก ปจจัยการยอมรับ ปจจัยความ

ครอบคลุม ปจจัยความพรอม ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และ ปจจัยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พบวา ปจจัยท่ีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.001 ไดแก ปจจัยการยอมรับ (b=0.557, p=0.000) ปจจัยความครอบคลุม (b=

0.578, p=0.000) ปจจัยความพรอม (b=0.964, p=0.000) ปจจัยแรงจูงใจ   ใฝสัมฤทธ์ิ (b=

0.843, p=0.000) และปจจัยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (b=0.651, p=0.000) โดยท้ัง 5 ปจจัย 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทย ในการนํามาใชของ

ระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การพยากรณโอกาส หรือ ความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยใ นการ

นํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของ

ประเทศไทย จากคา Odd ratio ซ่ึงหากปจจัยท่ีพิจารณามีคา Odd ratio มากกวา 1 แสดงวา 

เมื่อปจจัยดังกลาวเ พ่ิมข้ึน จะทําใหความเปนไปได ดานความตองการของศัลยแพทยในการ

นํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของ

ประเทศสูงข้ึนดวย ซ่ึงเมื่อพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปได ดานความตองการของ

ศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียน ผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกายของประเทศไทย พบวา หากมีการยอมรับเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลให ความเปนไปได 



วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 

 

426 

 

ดานความตองการของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตา

นมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย สูงข้ึน 0.55 เทา 

 หากมีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลใหความเปนไปไดดานความตอง การ

ของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทย สูงข้ึน 0.57เทา 

 หากมีความพรอมเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลใหความเปนไปไดดานความตองการของ

ศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝง

ในรางกายของประเทศไทย สูงข้ึน 0.96 เทา 

 หากมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะสงผลใหความเปนไปไดดานความตองการ

ของศัลยแพทยในการนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใช

ฝงในรางกายของประเทศไทย สูงข้ึน 0.84 เทา 

 หากมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลในระบบ

ทะเบียนผูปวย เพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะสงผลใหความเปนไปไดดานความตองการของศัลยแพทย ใน

การนํามาใชของรบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกา ยของ

ประเทศไทย สูงข้ึน 0.65 เทา 

 

ขอเสนอแนะ (Recommendations) 

1. เนื่องจากการศัลยกรรมเตานมเทียมซิลิโคนเปนท่ีนิยมในประเทศไทย มีรายงานในป 

2016 พบวาการศัลยกรรมเตานมเทียมเปนศัลยกรรมท่ีไดรับความนิยมอันดับหนึง่ รองลงมาคือ การ

ดูดไขมัน และการศัลยกรรมเสริมจมูก ตามลําดับ หากในประเทศไทยมีการจัดใหมีระบบทะเบียน

ผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทย จะชวยเพ่ิมความเช่ือมั่นใหกับผูปวยชาวตางชาติ ท่ีจะเขามารับบริการ

ศัลยกรรมเสริมหนาอกดวยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายในประเทศไทย สงเสริมใหประเทศ

ไทยเปน Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในดานการศัลยกรรมเสริมความงาม เนื่องจาก 

ผลการวิจัยนี้ พบวา ศัลยแพทย ในสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย มีความตองการ ใน

การนํามาใชของระบบทะเบียนผูปวยท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมในระดับสูง รวมท้ังมีความ

พรอมในการส่ือสารความเส่ียงของ โรค BIA-ALCL ใหกับประชาชนผูใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียม

ซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทย ในระดับสูง สอดคลองกับนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค

ผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทยหลังออกสูทองตลาด (Post-Marketing Surveillance) ของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข 
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2. การวิจัยคร้ังนี้ เปนการประเมินความเปนไปได เพียงมิติเดียว คือ ความเปนไปได 

ดานความตองการของศัลยแพทย ในสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย ตามการรับรูของ

ศัลยแพทยเพียงมิติเดียว จึงควรมีการทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความเปนไปไดในมิติอ่ืนๆ หรือ

ปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการนําไปใช ในการปรับปรุงระบบทะเบียนผูปวย

ท่ีใชเคร่ืองมือแพทยเตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกายของประเทศไทยในอนาคต 
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