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ในนามของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริ มสวยนานาชาติ(ISAPS)ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้า
สู่เว็บไซต์ ของสมาคมฯ สมาชิกของ ISAPS เป็ นศัลยแพทย์ตกแต่งที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และ
ได้รับการรับรองจาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริ มสวยของประเทศต่างๆ จํานวน 91 ประเทศ
หลังจากก่อตั้งเมือ่ 40 ปี ก่อน ณ ที่ทาํ การสหประชาชาติในกรุ งนิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ภารกิจของ ISAPS ก็ยงั คงดําเนิ นต่อไปไม่ว่าจะ เป็ นการให้การศึกษาและความรู้ที่ทนั สมัยแก่
สมาชิก, กระจายความรู ้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องไปยังสื่ อมวลชน และสาธารณชน รวมทั้งเน้นความ
ปลอดภัยในการทําศัลยกรรม
เว็บไซต์น้ ี ได้รับการออกแบบเพือ่ เป็ นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ท่านมีตวั เลือกที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจสําหรับงานด้านศัลยกรรมและนวัตกรรมเกี่ยวกับความงามที่ท่านมองหาอยู่ สมาชิก
ของ ISAPSทุกท่านมี ความตั้งใจและพร้อมที่จะให้การดูแลรักษาท่านอย่างดีท่ีสุด โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย และความเป็ นส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ผคู้ นทัว่ โลกให้ความสนใจกับศัลยกรรมเสริ มสวยอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏ มาก่อน แพทย์จาํ นวนมากอ้างตัวเป็ นศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริ มสวย ดังนั้นเว็บไซต์ของเรา
น่าจะพอช่วยให้ท่าน ตัดสิ นใจเลือกศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมได้เป็ นอย่างดี
สมาชิกศัลยแพทย์ของ ISAPS คือผูน้ าํ ในงานด้านศัลยกรรมเสริ มสวยและนวัตกรรมความ
งาม ที่ไม่ตอ้ งผ่าตัดอีกหลายอย่าง ผูท้ ่ ีจะเป็ นสมาชิกของ ISAPS จะต้องผ่านการอบรมเป็ นเวลาหลาย
ปี ต้องผ่าน การสอบ และได้รับการรับรอง รวมทั้งเป็ นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ท่ีดขี องสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่ง/ เสริ มสวยในแต่ละประเทศ พวกเขาเหล่านั้นปฏิญาณที่จะรักษามาตรฐานและ
จริ ยธรรมด้านวิชาชีพ อย่างดีที่สุด หลังจากนั้นศัลยแพทย์เหล่านี้จะสมัครเป็ นสมาชิกของ ISAPS
และจะต้องผ่านกระบวนการ ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพือ่ ให้แน่ ใจว่าพวกเขา คือผูท้ ่ีมี
ความรูค้ วามสามารถและรักษาจริ ยธรรม วิชาชีพ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การอย่าง
เต็มที่
แต่ขอให้ทุกท่านตระหนักไว้ว่า
การผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างมีความเสี่ ยงและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ เสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดี ท่านต้อง
ทํา “การบ้าน” เสี ยก่อน มีปัจจัยอยู่ 4 ประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
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1. ตัวผูร้ ับบริ การ และสุ ขภาพของเขา/เธอ
2. ชนิ ดของศัลยกรรมที่ท่านเลือก
3. ศัลยแพทย์ที่ท่านเลือก
4. สถานที่ท่ีท่านได้รับการดูแลรักษา ไม่วา่ จะเป็ นคลินิก หรื อโรงพยาบาล
ท่านจะต้องเปิ ดเผยประวัติทางการแพทย์, การแพ้ยา, แพ้อาหาร, การผ่าตัดครั้งก่อนๆ ให้
ศัลยแพทย์ ของท่านทราบ เพื่อที่ศลั ยแพทย์จะได้ประเมินความเสี่ยง และเลือกชนิดศัลยกรรมที่
เหมาะสมที่สุดให้กบั ท่าน สมุนไพรหรื อยาพื้นบ้านทั้งหลายก็มสี ่วนทําให้เกิดปัญหาได้ ท่านจะต้อง
แจ้งให้ศลั ยแพทย์ทราบด้วย
ชนิ ดของศัลยกรรมมีส่วนในแง่ของความเสี่ ยงด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง การผ่าตัดดึงหน้าท้อง
และกระชับลําตัวรวมถึงการดูดไขมัน ย่อมมีความเสี่ ยงมากกว่าการทําศัลยกรรมใบหน้า หรื อ
ศัลยกรรมเต้านม
ความรูค้ วามสามารถและทักษะของศัลยแพทย์เป็ นปัจจัยสําคัญที่สุด รวมทั้งสถานที่ที่ทาํ
ผ่าตัดด้วย หลายครั้งที่พบว่า การฉี ดยาหรื อสารต่างๆ กระทําโดยเจ้าหน้าทีค่ ลินิก ซึ่งไม่ใช่แพทย์ท่ี
ได้รับการอบรมมา อันนี้ ถอื ว่าไม่ปลอดภัย
ในประเทศไม่ก่ีประเทศ มีกฎข้อบังคับชัดเจนว่า ใครบ้างที่จะเรี ยกตัวเองว่าศัลยแพทย์
ตกแต่ง/ เสริ มสวย บางประเทศมีขอ้ บังคับละเอียดลงไปว่า สถานที่แบบใดบ้างที่อนุ ญาตให้
ทําศัลยกรรมเสริ มสวยได้ ในขณะที่อกี หลายประเทศ ผูท้ ี่จบแพทย์สามารถเรี ยกตัวเองเป็ น
ศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริ มสวยได้ หรื อทําผ่าตัด ในคลินิกเล็กๆที่ไม่ได้มาตรฐาน แพทย์และคลินิก
เหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ท่านควรหลีกเลี่ยง ท่านต้องเลือก ศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริ มสวย ที่ได้รับวุฒิบตั ร
หรื ออนุมตั ิบตั รจากราชการ และทําการผ่าตัดรักษาในคลินิก หรื อโรงพยาบาลที่มอี ปุ กรณ์ เครื่ องไม้
เครื่ องมือครบครัน และได้รับอนุ ญาตถูกต้อง
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่ องพื้นฐานที่ท่านต้องคํานึงถึงให้มาก เพือ่ ความปลอดภัย, ความ
พอใจ และความสําเร็ จจากการผ่าตัดศัลยกรรม เราขอแนะนําให้ท่านติดต่อกับศัลยแพทย์ผทู้ าํ หน้าที่
เลขาธิการของ ISAPS ประจําแต่ละประเทศเพื่อที่จะได้ช่วยท่านเลือกสรรศัลยแพทย์ท่ีเหมาะสม กับ
ชนิดการผ่าตัดที่ท่าน ตั้งใจ ชื่อของเลขาธิการเหล่านี้ หาได้จากเว็บไซต์ของ ISAPS หัวข้อ “THE
SOCIETY” เราหวังว่าข้อมูล ในเว็บไซต์จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านในการค้นหาไม่ว่าจะเป็ น
ชนิดของศัลยกรรม หรื อนวัตกรรมด้าน ความงาม ทั้งที่เป็ นการผ่าตัดและไม่ใช่การผ่าตัด รวมทั้ง
ศัลยแพทย์ และคลินิก/โรงพยาบาล เพือ่ ให้ท่านได้รับ ความสุขสมหวังตามที่ท่านตั้งใจไว้
สวัสดี
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