ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เดือน ตุลาคม 2559

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyo.moph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยา เตือนประชาชน อย่าหลงใช้บริการเสริมความงามเถื่อน
สสจ.พะเยา เตือนประชาชนอย่าหลงใช้บริการเสริมความงามเถื่อน ที่มักเปิดให้บริการเลียนแบบคลินิก แต่ไม่ได้
รับอนุญาตถูกต้อง บางแห่งให้บริการลักษณะหมอกระเป๋า ซึ่งจะนัดไปให้บริการถึงที่บ้านหรือหอพัก ซึ่งมักจะมีราคาถูก
ผู้ให้บริการอาจไม่ใช่แพทย์ อาจเสียเงิน เสี่ยงอันตรายถึงขั้นพิการ เสียโฉม หรือเสียชีวิตได้
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข่าวประชาชนที่
หลงใช้บ ริการคลินิกความงามเถื่อน หรือหมอกระเป๋า แล้ วเสี ยโฉมเป็นจานวนมาก เช่น ฉีดโบท๊อกแล้ วหน้าเบี้ยว,
ตาบอดหลังฉีดฟิลเลอร์ เพราะเข้าไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตา และฉีดฟิลเลอร์แล้วจมูกเน่า ผู้ได้รับความ
เสียหายเหล่านี้ มักได้รับบริการจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีความชานาญเฉพาะ และไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
หลักวิชาชีพ ทาให้เสี่ยงต่อการฉีดยาผิดวิธีหรือไม่ถูกทาง รวมไปถึงอาจได้รับอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการ
รักษา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอแนะนาให้ประชาชนเลือกคลินิกความงามที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการและดาเนินการสถานพยาบาลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ต้อ งมี แ พทย์ ผู้ ให้ ก ารรั ก ษา ปฏิ บั ติง านในคลิ นิ ก หรื อ สถานพยาบาลตลอดเวลาที่ เ ปิด ท าการ สถานที่ ให้ บ ริ ก ารต้ อ งมี
ความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้รับบริการ รวมถึงต้องมียาป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากการรักษา วิธีการ
สังเกตคลินิกที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้
1. สังเกต เลขที่ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิจการสถานพยาบาล 11 หลั ก ใต้ชื่ อ สถานพยาบาล ซึ่ง ติ ดไว้บริเวณ
ด้านหน้าคลินิก
2. สังเกต ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล ที่ติดในคลินิก
3. สังเกต หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมประจาปี ที่ติดในคลินิก ต้องเป็นปี พ.ศ.ปัจจุบัน
4. สังเกต แผ่นป้ายสีนาเงิน แสดงรูปถ่ายของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมชื่อ และเลขที่ใบประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งติดไว้หน้าห้องตรวจ จะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ หากพบเห็นคลินิกความงามที่ไม่แสดงเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ, ไม่แสดงใบอนุญาตทั้งใบอนุญาต
ดาเนินการและประกอบกิจการสถานพยาบาล, ไม่แสดงรูปแพทย์, ผู้ที่ให้การรักษาไม่ใช่บุคคลในภาพถ่าย และการให้บริการ
ตรวจรักษาโรคเคลื่อนที่ที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือหมอกระเป๋า สามารถแจ้งข้อมูลหรือตรวจสอบการรับอนุญาตได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7
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