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ผ่านไปแล้วกับหมอคนแรกทีเ่ สียชีวติ จากโรคโควิด-๑๙ ในวัย ๖๖ ปี เมือ่ เวลา
๐๑:๑๙ น. ของวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
และแพทยสมาคมฯ ได้รว่ มกับ บีทเี อสกรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ไทย
ประกันชีวติ (มหาชน) จัดพิธมี อบเงินสินไหมทดแทน ๕ ล้านบาทจากกรมธรรม์
ประกันชีวติ ในโครงการ “นักรบเสือ้ ขาวสูภ้ ยั COVID-19” ให้ทายาท “หมอปัญญา”
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมาโดยมีนายรังสิน กฤตลักษณ์ นางสาวนริศรา ศรีสนั ต์
และ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ มาร่วมงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในวันที่ ๔ มีนาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย ชัน้ มหาวชิรมงกุฎ และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่
ช้างเผือก ชัน้ มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือกแก่นายแพทย์ปญ
ั ญา หาญพาณิชย์พนั ธุ์ เป็นกรณี
พิเศษอีกด้วย เรือ่ งนีต้ อกย�ำ้ ถึง จิตวิญญาณเฉพาะตัว ของแพทยสมาคมฯ ทีก่ ล้าสนับสนุน
แพทย์ผทู้ ำ� หน้าทีข่ องตนเองอย่างสุดความสามารถในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีแ่ พทย์ตอ้ ง
เสี่ยงภัยถึงแก่ชีวิต โดยการมอบสวัสดิการที่เกิดจากการท�ำประกันให้ความคุ้มครอง
ชีวติ ให้สมาชิกแพทย์และพยาบาลจ�ำนวนมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รายด้วย ซึง่ หาไม่ได้อกี
แล้วในองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย
แม้วา่ โควิด-๑๙ จะเริม่ มีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ลดลงมาถึงประมาณ ๕๐ ราย
ต่อวันแล้ว แต่การควบคุมการระบาดของโรคนีย้ งั ไม่หมดสิน้ แม้วา่ ประเทศไทยเริม่ มีวคั ซีน
โควิดเข้ามาแล้ว แต่กว่าจะฉีดได้ถงึ ร้อยละ ๗๐ ของประชากรขึน้ ไป คงต้องใช้เวลาอีก
๖ เดือน โรคโควิด-๑๙ ยังลุกลามไปทัว่ ถึงแม้ในประเทศเพือ่ นบ้านเรา จนต้องถือว่า
ไม่มใี ครปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ หากพวกเราไม่ปลอดภัยไปด้วยกัน กลุม่ Central
จึงมาร่วมรณรงค์รบั บริจาคเงินสนับสนุนการวิจยั ในการควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยให้
แพทยสมาคมเป็นผูป้ ระสานงานวิจยั ร่วมกับคณะแพทย์ฯ อีก ๓ คณะ (จุฬาฯ รามาฯ
ศิรริ าชฯ) ผลงานวิจยั จะออกมาในด้านการควบคุมโรคมิให้แพร่กระจายออกไปสูช่ มุ ชน
เมือ่ เกิดมีการติดเชือ้ เป็นกลุม่ ก้อน เป็นการควบคุมแบบ community quarantine
ซึง่ ก�ำลังศึกษาว่าจะใช้เวลานานเท่าใด ระหว่าง quarantine จะท�ำอย่างไรเพือ่ มิให้เกิด
การแพร่เชือ้ ในกลุม่ ทีท่ ำ� งานในสถานทีป่ ระกอบการได้ดว้ ย คือได้ทงั้ ควบคุมโรคและ
ได้งานด้วย ยาต้านเชือ้ และภูมคิ มุ้ กันทีต่ อ้ งใช้ในการป้องกันโรคคืออะไรบ้าง จะผลิต
ท�ำเองในประเทศไทยได้ไหมหรือต้องรออีกนานเท่าใด การทีภ่ าคเอกชนมาเป็นผูน้ ำ� ใน
การรับบริจาคเพือ่ มอบเงินมาให้ พสท. เป็นผูป้ ระสานงานกับคณะแพทย์ฯ ต่าง ๆ และ
หน่วยงาน จะช่วยให้งานวิจยั ทีต่ อ้ งท�ำอย่างรีบด่วน สามารถขับเคลือ่ นต่อไปได้โดยไม่
ติดขัดเหมือนในการรับงบประมาณจากรัฐทีต่ อ้ งมีขนั้ ตอนมากมายในการขอ-เบิก-รับ
เงิน ทาง central group ได้จดั งานเพือ่ แสดงความเป็นผูน้ ำ� ในการสนับสนุนงานวิจยั
ในโรคโควิด-๑๙ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคมนี้ ที่ CentralWorld ครับ
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ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯ ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ครับ ฉบับนี้ขอรายงานข่าว
ส�ำคัญ คือ แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน
5 ล้านบาท แก่ครอบครัวอาจารย์นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์
ผู้เสียสละของมหาสารคามหลังเสียชีวิตจาก COVID-19 ครับ
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ แพทยสมาคมฯมีมโนปณิธานแน่วแน่ ด้านการดูแลชีวติ
ความเป็นอยูข่ องแพทย์ไทย จึงเกิดโครงการ “นักรบเสือ้ ขาวสูภ้ ยั COVID-19” ขึน้
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ฯ โดยร่วมกับองค์กรและผูร้ ว่ มบริจาคอีกมากมายหลายท่านในการซือ้
กรมธรรม์ประกันคุ้มครองชีวิต ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิต
จากการติดเชือ้ COVID-19 จากการท�ำหน้าทีข่ องตน รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุน
ในการจัดท�ำกรมธรรม์จากบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) อีกด้วยครับ
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทีอ่ าคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำโดย ศ.เกียรติคณ
ุ นพ. อมร ลีลารัศมี
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นประธานในพิธมี อบเงินสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์ ทั้งนี้ แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิง่ ต่อการจากไปของท่าน อ. ปัญญา
ที่ได้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและชาวมหาสารคามมาโดยตลอด ท่านเป็นครู
แพทย์ที่ยอดเยี่ยม รักในวิชาชีพแพทย์และการสอนนักศึกษาแพทย์ จนเป็นที่
เคารพรักยิ่งในท้องที่ จึงต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการนี้เป็นอย่างยิ่งครับ
ผมยังคงต้องขออวยพรเช่นเคยครับ ให้ท่านสมาชิกทุกท่านปลอดภัยและ
ไม่เหนื่อยจนเกินไปกับสถานการณ์ COVID-19 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเรา
เริ่มได้รับวัคซีนกันแล้ว สถานการณ์และผลกระทบต่างๆ จะคลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305
ที่ปรึกษา : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรีี เผ่าสวัสดิ์, นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์,
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร,
ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์, คุณศุภธิดา เพ็งแจ้ง, คุณเกษร สุวชัย,
คุณงามเนตร ศิรเลิศมุกุล, คุณเอกชาคริต บุญเพ็ญ
สนใจติดต่อรับได้ที่แพทยสมาคมฯ
หมายเหตุ :ขอขอบคุณวารสาร Medical Times ที่ช่วยแจกจ่ายจดหมายข่าว
ให้กับแพทย์ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า
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“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

โทร. 081-821-4593

ทุนและรางวัลต่าง ๆ ของแพทยสมาคมฯ ยังคงมีมอบให้สมาชิกผูม้ ผี ลงาน
ดีเด่นเช่นทุกปี ทั้งรางวัล “สมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ” และ “รางวัล
แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” พร้อมทั้ง “ทุนทาเคดา” ซึ่งเป็นทุนไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่น และ “ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” ผู้ใดสนใจ
ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ส�ำหรับโครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่ปี 2547
โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ�ำบ้าน ของคณะแพทย์ฯ
สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ส�ำหรับในปี 2564
ได้รับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ
บรรยายให้ ค วามรู ้ ส�ำหรับ นัก ศึก ษาแพทย์และแพทย์ป ระจ�ำบ้าน ผ่านการ
บรรยายแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom จ�ำนวน 300 คน วันพุธที่ 3
มีนาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. หัวข้อเรื่อง “Healthcare System in
Disruptive Era” โดยวิทยากรได้แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ
พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
ถ้าสมาชิกแพทยสมาคมฯ ท่านใดสนใจติดต่อได้ทสี่ ำ� นักงานแพทยสมาคมฯ
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-3144333 หรือ 02-3188170 E-mail Address:
math@loxinfo.co.th

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
วันที่ 4-5 มีนาคมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ” รุ่นที่ 4 ณ ห้อง
สัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มีผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม
จ�ำนวน 35 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 9 แห่ง
วันที่ 18 มีนาคม เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ จัดการบรรยายในงานประชุม
HA National Forum ครั้งที่ 21 (Virtual Conference) ในหัวข้อ
“Enhancing Collaboration among COVID-19, NCD and Tobacco
Control in the Disruptive World: What have we learned?” โดยมี
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร และ
พญ.อารยา ทองผิว เป็นผู้ด�ำเนินรายการมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จ�ำนวน 325 คน
วันที่ 29-30 เมษายน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ เครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพฯ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ และโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอด
บุหรี่ฯ จัดการสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อน
นโยบายในเชิงรุก ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จ.อุบลราชธานี

		

“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”
นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
โทร. 089-761-1440

เพื่อนแพทย์หลายท่านคงได้รับการฉีด Vaccine covid-19 กันแล้ว
ปฏิกิริยาหรือผลเป็นอย่างไร แลกเปลี่ยนกันได้ในเว็บไซต์ของแพทยสมาคมฯ
www.mat-thailand.org ได้ครับ สถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19
ปีกว่าที่ผ่านมา เกิดผลกระทบต่อสังคมโลกและประเทศไทยเราอย่างมากมาย
ขณะเดียวกันก็เกิดนวัตกรรมหลายอย่างขึ้นเช่นกัน การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 30 ม.ค 2564 ก็มีปรากฏการณ์เป็นนวัตกรรมและเป็นสถิติใหม่ขึ้น
หลายอย่าง อย่างแรกเป็นการประชุมแบบ combined
จัดประชุม ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ควบคู่กับการประชุมทางไกลแบบ online on time, ในห้องประชุมฯได้ใช้
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวด เช่นตรวจ
วั ด อุ ณ หภู มิ , ใส่ Mask, Gel ล้ า งมื อ , social distancing และอื่ น ๆ
ส�ำหรับผู้เข้าประชุมและร่วมชมทางไกล ทาง Docquity รายงานว่ามีมากกว่า
1,270 คน และยังมีผู้ดูย้อนหลังอีกจ�ำนวนหนึ่ง นับเป็นสถิติใหม่ของการประชุม
ใหญ่สามัญแพทยสมาคมฯที่มีผู้เข้าชมและร่วมประชุมมากที่สุด ส�ำหรับการ
เสวนาในที่ประชุมเรื่อง “ศตวรรษหน้า พสท. จะท�ำอะไร?” วิทยากรโดย ฯพณฯ
องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ด�ำเนินการอภิปรายโดย
พลต�ำรวจตรี นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์, ท่านวิทยากร อ.เกษม ได้พูดถึงการ
แพทย์ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันต่อถึงอนาคตซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องกันอย่าง
น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ยุค Primitive Medicine, Traditional Medicine,
Modern Medicine และ Post-Modern Medicine รวมทั้ง Principles
of Medical Ethics, Knowledge & Technology เป็นเรื่องที่ต้อง
พิจารณาทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาจารย์ให้ความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์
รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านได้ร่วมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ทุกประเด็น เพื่อนแพทย์ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ
แพทยสมาคมฯ www.mat-thailand.org สุดท้ายผมขอถือโอกาสที่ จม.ข่าว
ฉบับนี้เป็นช่วงเพิ่งผ่านสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ขอให้เพื่อนแพทย์ทุกท่านและ
ครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ทุกประการครับ สวัสดีครับ

เพื่อนแพทย์ท่านใดสนใจ

สมัครสมาชิก

แพทยสมาคมฯ

สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ได้ที่ 02-318-8170
หรือ 02-314-4333
หรือ www.mat-thailand.org
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“สารจากผู้รั้งต�ำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ”
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

e-mail: sukumkan@yahoo.com

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทยและทั่วโลกยังคงมีการ
ระบาดอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ทกุ คนยังต้องใช้ชวี ติ ตามวิถใี หม่ (New Normal)
อย่างเคร่งครัด เช่น การหลีกเสี่ยงสถานที่แออัด การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ สะอาด หรือใช้การเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) และการสแกน
QR CODE ไทยชนะ เป็นต้น
ปัจจุบนั ได้มวี คั ซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทีส่ ามารถลดความรุนแรงของอาการ
ป่วยและลดการเสียชีวิตได้ ซึ่งหลายประเทศได้ทยอยท�ำการฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันการติดโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ประเทศไทย จึงท�ำให้เกิดแนวคิดการใช้วคั ซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)
เป็นการยืนยันว่าบุคคลนัน้ ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสตาม
ทีก่ ำ� หนด คล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซา่ ว่าได้รบั อนุญาตให้เดินทาง
เข้าประเทศแล้ว แต่ใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด เป็นหนึ่งในเครื่องมือเข้ามาช่วย
คัดกรองและลดอุปสรรคในการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้กิจกรรม
เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลือ่ นได้
ส�ำหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการใช้วัคซีนพาส
ปอร์ต โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในเรือ่ ง เอกสารรับรอง
การได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะได้รับใบรับรองการฉีด
วัคซีนโควิด-19 จากสถานพยาบาลทีฉ่ ดี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย หากประสงค์ทจี่ ะเดินทาง
ไปต่างประเทศให้น�ำใบรับรองการฉีดวัคซีนไปขอรับวัคซีนพาสปอร์ตหรือ “สมุด
เล่มเหลือง” ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 50
บาท โดยจะมีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารออกสมุดเล่มเหลือง อย่างไรก็ตาม การน�ำไปใช้เดินทางใน
ต่างประเทศยังต้องรอข้อตกลงระดับสากลก่อน ส่วนเรือ่ งการลดวันกักตัว เนือ่ งจาก
ขณะนีท้ วั่ โลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมากกว่า 250 ล้านโดส ท�ำให้มภี มู ติ า้ นทาน
และลดการติดเชือ้ ได้มากขึน้ จึงเห็นชอบการลดวันกักตัวใน 3 กรณี คือ 1. คน
ต่างชาติมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือนก่อน
เดินทาง มีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง และตรวจหาเชือ้
อีกครัง้ ในประเทศไทยไม่พบเชื้อ ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมา
จากทวีปแอฟริกาให้กักตัว 14 วัน 2. คนไทยเดินทางจากต่างประเทศมีเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่มเี อกสารรับรอง
ปลอดโควิด ผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทย 2 ครั้งไม่พบเชื้อ ให้ลดวัน
กักตัวเหลือ 7 วัน และ 3. คนต่างชาติไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด มี
เพียงเอกสารรับรองปลอดโควิด 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง ลดวันกักตัวเหลือ 10
วัน โดยจะเริม่ ด�ำเนินการตั้งแต่เมษายน 2564 เป็นต้นไป และระยะต่อไปตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หากฉีดวัคซีนให้บคุ ลากรทางการแพทย์และกลุม่ เสีย่ งป่วย
รุนแรงอย่างน้อยร้อยละ 70 และประชาชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับ
วัคซีนครบตามเป้าหมายบางพื้นที่อาจผ่อนคลายไม่ต้องกักตัว โดยจะเสนอที่
ประชุมศบค. พิจารณาต่อไป
อย่างไรก็ตามการรับรองว่าคนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ‘ไม่ได้รับรอง’
ว่าคนนั้นจะไม่ติดเชื้อหรือไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นเพราะผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่
ไม่มอี าการและสามารถแพร่เชือ้ ในระยะทีไ่ ม่มอี าการได้ ในขณะทีไ่ ม่มวี คั ซีนชนิด
ใดสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% เพียงแต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่มีอาการ
รุนแรงดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วควรที่จะป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันที่
เคยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“สารจากอดีตนายกฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

การท�ำหน้าทีข่ องแพทย์ ในสภาวะปัจจุบนั มีความตึงเครียดสูงมากขึน้ จาก
การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย น�ำไปสู่ การทีเ่ ราต้องคอยแบกรับภาระการดูแล
รักษา ผูป้ ว่ ยด้วยความตัง้ ใจในวิชาชีพ แต่อกี ด้านหนึง่ ก็ตอ้ งคอยหาทางแก้ไข
ปัญหาความเครียดจากการท�ำงานของเราไปด้วย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นปัญหามาตลอด ก็คอื
จ�ำนวนชัว่ โมง ของการท�ำงานของแพทย์ ทีท่ ำ� ให้ การมีเวลาในการพักผ่อน ใช้ชวี ติ
ในเวลานอกหน้าทีใ่ นการผ่อนคลายความเครียด ไม่เพียงพอ ซึง่ จากการส�ำรวจ จะ
พบว่ามีอตั รา ความเจ็บป่วย และ การเสียชีวติ ของแพทย์ในอัตราทีส่ งู เมือ่ เทียบกับ
สาขาวิชาชีพอืน่ และจากการมีการน�ำเสนอใน Social online เกีย่ วกับความรูส้ กึ
ของน้องแพทย์ทที่ ำ� งานอยูใ่ นระบบในปัจจุบนั ทีแ่ พทยสมาคมฯเราควรจะให้ความ
สนใจ และมีแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือต่อระบบการท�ำงานของแพทย์
กรอบเวลาของแพทย์ภาครัฐหากจะยึดตามประกาศแพทยสภา 104/2560
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยก�ำหนดข้อส�ำคัญคือของ แพทย์เพิม่ พูนทักษะ โดย
เฉพาะชัว่ โมงการท�ำงานของแพทย์นอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการและหลังเวลา
16.00 น.เป็นต้นไป) ไม่ควรเกิน 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือไม่ควรอยูเ่ วรเกิน 5 เวร
ซึง่ ปกติแพทย์ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัว่ ไปตามวันเวลาราชการ วันละ 8 ชัว่ โมง หรือ
สัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง เท่ากับว่าแพทย์จะท�ำงานเพิม่ อีกเท่าตัว
แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงแพทย์ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กินกว่านัน้ ได้เคยมีขอ้ มูลส�ำรวจของ
แพทย์ทไี่ ด้ทำ� การส�ำรวจแพทย์จำ� นวน 183 คน ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ทำ� งานนอก
เวลาเกินสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง (ตามประกาศแพทยสภา) จ�ำนวน 147 คน (80%)
ซึง่ ถือว่ามีชวั่ โมงท�ำงานมากกว่ากรอบเวลาการท�ำงานตามประกาศแพทยสภาก�ำหนด
ไว้นำ� ไปสู่ ความเครียด ทัง้ กายและใจ ของแพทย์ทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระบบปัจจุบนั
จึงมีความเห็นว่า องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องแพทย์หลายฝ่าย ควรจะมีการปรึกษาร่วมกัน
เพือ่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างเป็นระบบ เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างเสริประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ในการบริการทีด่ ตี อ่ ประชาชนต่อไปเป็นการสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะกรณีที่แพทย์และพยาบาลมีภาระ
งานล้นมือ จะได้มีความตั้งใจและก�ำลังใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
สวัสดีครับสมาชิกวารสาร จพสท. ช่วงนีเ้ รือ่ งของการติดเชือ้ โควิค-19 ยังรุนแรง
อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งครับ พวกเราคงต้องดูแลตัวเอง คนรอบข้าง และคนไข้ในการดูแลของ
แต่ละท่านให้ดที สี่ ดุ และต้องใช้มาตรการของ social distant อย่างเคร่งครัดนะครับ
ในช่วงทีผ่ า่ นมีกรณีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ มาเกีย่ วกับบทความทีส่ ง่ มาลงตีพมิ พ์ทวี่ ารสาร
จพสท. โดยทีผ่ นู้ พิ นธ์ได้นำ� บทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณาทีจ่ ะตีพมิ พ์ลงในวารสาร จพสท.
นัน้ โดยทีก่ อ่ นหน้าทีจ่ ะส่งบทความมาทีว่ ารสาร จพสท. ได้สง่ ไปตีพมิ พ์ทวี่ ารสารอืน่ มา
ก่อน แต่ไม่ได้ตอบรับให้ตพี มิ พ์ แต่บทความดังกล่าวได้รบั การเผยแพร่ fulltext ผ่าน
Research Square ซึง่ มีเนือ้ หาเดียวกัน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หา หรือจ�ำนวน
sample size เพียงบางส่วน หากทางวารสาร จพสท. รับพิจารณาให้ตพี มิ พ์บทความ
ดังกล่าว อาจถือเป็น redundant/plagiarism ได้ ถ้าบทความยังไม่ได้ถอดออกจาก
Research Square เสียก่อน เพราะว่าบทความจะปรากฏบน website ของทัง้ สอง
แห่ง อาจเป็นผลเสียเมือ่ น�ำบทความดังกล่าวไปใช้เพือ่ พิจารณาการเข้าสูต่ ำ� แหน่งได้
ครับ ดังนัน้ อาจให้ผนู้ พิ นธ์พจิ ารณาแก้ไขหรือบริหารจัดการให้เรียบร้อย ก่อนทีจ่ ะ
ส่งบทความเพือ่ มาพิจารณาลงตีพมิ พ์ทวี่ ารสาร จพสท. ครับ
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“คุยกับหมอชุมศักดิ”์
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ในระยะแรกที่ COVID–19 ระบาด ทีมแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องในการรักษา
โดยตรงคือ อายุรแพทย์โรคปอด, เวชบ�ำบัดฉุกเฉินและเวชบ�ำบัดวิกฤต แต่อีก
ไม่นานเกินรอหทัยแพทย์จะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะ COVID–19 เพิ่ม
อุบัติการณ์ของโรคหัวใจจาก 2 กลไก คือ ประการแรกจากการอยู่บ้านเพื่อ
หยุดเชื้อเพื่อชาตินั้น พฤติกรรมการกินการดื่มมากเกินไปขณะที่การออก
ก�ำลังกายลดลง อีกทั้งลืมเลือนการไปตรวจติดตามโรคประจ�ำตัวตามนัดที่
เคยท�ำมา ล้วนเร่งให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด สมาคมโรคหัวใจอเมริกนั (AHA)
จึงพยากรณ์วา่ ข้อมูลใหม่ๆจะปรากฏชัดขึน้ ใน 1-2 ปี ข้างหน้า
อีกกลไกหนึง่ หนึง่ คือไวรัส COVID–19 บางครัง้ จะแพร่เข้าไปทีห่ วั ใจท�ำให้
กล้ามเนือ้ หัวใจเสียหายโดยตรงดังปรากฏในงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ใน JAMA – Cardi-

ology เมือ่ เร็วๆนีพ้ บว่าผูป้ ว่ ย 78 ราย จาก 100 รายทีฟ่ น้ื จาก COVID–19 แล้วมี
การอักเสบของกล้ามเนือ้ หัวใจหรือเกิดเนือ้ เยือ่ และแผลเป็นขึน้ ขณะทีอ่ กี รายงานหนึง่
พบ SARS–COV–2 ในกล้ามเนือ้ หัวใจถึง 61.5% ในผูป้ ว่ ย 39 ราย
นอกจาก 2 กลไกดังกล่าวแล้วนายแพทย์ Mitch Elkind ประธาน
AHA อธิ บ ายต่ อ ไปว่ า ความเครี ย ดเนื่ อ งจากอารมณ์ ซึ ม เศร้ า จากจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคระบาด ซึ่งรวมถึงการถูกกักตัว จะเสริม
ผลกระทบของไวรัสมากขึ้น แต่ยังมีข้อดีที่ว่าผลกระทบของ COVID–19
ที่มีต่อหัวใจนั้นสามารถควบคุมได้ถ้าผู้ได้รับผลกระทบสามารถปรับสภาพ
จิตใจและกลับเข้าสู่พฤติกรรมการบ�ำรุงรักษาสุขภาพตามนัดอย่างที่เคย
ปฏิบัติมาแต่เดิม

“ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร”
รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
Email : dr.sakda@gmail.com

การกลับมาระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ระบาดใหม่ แต่หนักใจกว่าเดิม
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2564 นับเป็นจุดเริม่ ต้นของการระบาดระลอกใหม่
จนถึงวันนี้ (30 เม.ย.) มีผเู้ สียชีวติ สะสม 203 คน คิดเป็น 0.30 % (เพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 3.4 เท่า) แม้การระบาดระลอกนีเ้ พิง่ จะเริม่ ต้นขึน้ และกินเวลาผ่านมาราว 1
เดือน แต่จำ� นวนผูเ้ สียชีวติ สะสมของการระบาดระลอกนีแ้ ซงหน้าการระบาดใน
สองรอบแรกไปแล้ว กราฟเริม่ แตะว่ามีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ เกิน 1000 รายต่อวัน เมือ่
วันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) นีน้ เี่ อง กล่าวคือการระบาดระลอกทีผ่ า่ นมา
เมือ่ ม.ค. 2563 (ระยะเวลาประมาณ 11 เดือน) ผูเ้ สียชีวติ สะสม 60 ราย และ
ระลอก ธ.ค. 2563 (ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) มีผเู้ สียชีวติ สะสม 34 ราย
มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงสองสามเรื่องส�ำหรับสมาชิกแพทย์เราซึ่งควรจะได้รับ
วัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปช่วงตัง้ แต่การระบาดระลอกหนึง่ เริม่ ซาลง ไม่วา่ จะ
เป็นไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเช่น การที่วัคซีนยังไม่กระจายมาไม่ถึง ขาดการ
วางแผนที่ให้เกิดการบริหารจัดการวัคซีนหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มโอกาส หรือ
ทางส่วนราชการมองในภาพทีด่ มี ากกว่ามองในแง่ลบ ท�ำให้ตอนนีด้ า่ นหน้าของ
เรา เช่นสมาชิกแพทย์เราต้องระวังกันมากถึงขีดสุดเพราะยังไม่ได้รบั วัคซีน ร่วม
กับการตัง้ การ์ดของประชาชนของเราตกลง เนือ่ งจากเราผ่านสงครามโรคระบาด
มายาวนาน เศรษฐกิจถดถอยลงไปท�ำให้ประชาชนกลัวอดตายมากกว่ากลัวการ
ติดเชือ้ วินยั หลาย ๆ อย่างทีเ่ คยมีหย่อนลง มีผอ่ นปรนการล็อกดาวน์เพือ่
กระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐท�ำให้เกิดการระบาดในกลุม่ คลัสเตอร์ใหม่ ๆ ซ�ำ้
เช่นสถานบันเทิงทองหล่อ ตลาดสดบางแคและอื่น ๆ บ่อนการพนันในหลาย
จังหวัด เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ ไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจไม่ลอ็ กดาวน์
กทม. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนปีกอ่ น ๆ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ น�ำเชือ้ ไป
ฝากผูส้ งู อายุทเี่ ป็นกลุม่ เสีย่ งในต่างจังหวัดจนเกิดปรากฎการณ์ เสียชีวดิ ยกครัว
รายงานการติ ด เชื้ อ เป็ น สี แ ดงทั้ ง แผ่ น ดิ น ครั้ ง แรกให้ เ ห็ น ในแผนที่ ข อง
ประเทศไทย จน ศบค.ต้องออกมาเกลี่ยสีกันใหม่ช่วยให้มองดูหนักใจน้อย
กว่าเดิม การกระจายผูป้ ว่ ยไปยังส่วนภูมภิ าคนัน้ อาจจะนับว่าเป็นตัวแปรทีใ่ หญ่
ท�ำให้หลายอย่างเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางบวกและทางลบ ในด้านลบแน่นอนว่าเมือ่ ผู้
ป่วยหรือผูต้ ดิ เชือ้ น�ำเชือ้ ไปฝากครอบครัวในต่างจังหวัด อาจจะมองดูวา่ กรุงเทพ
เชือ้ ลดลงแต่จะเห็นปรากฏการณ์การเพิม่ ขึน้ ของผูต้ ดิ เชือ้ ในต่างจังหวัด จนท�ำให้
การดูแลผู้ป่วยไม่ว่าด้านก�ำลังคน เครื่องมือการแพทย์ ตลอดจนไอซียู หรือ

สถานทีท่ รี่ บั ผูป้ ว่ ยเสียสมดุลไม่พอ เกิดการเสียชีวติ พุง่ ขึน้ สูง เพราะดูแลไม่ทนั
ไหนบุคลากรทีส่ มั ผัสยังต้องกักตัวกัน 14 วัน เพราะผูต้ ดิ เชือ้ ปกปิดประวัติ หรือ
บางคนแข็งแรงติดเชือ้ แบบไม่แสดงอาการ ท�ำให้ยง่ิ ขาดในความทีข่ าดอยูแ่ ล้ว
เชือ้ หรือสายพันธุข์ อง COVID-19 ก็มกี ารปรับเปลีย่ นสายพันธุ์ การระบาดรอบ
นีเ้ ป็นสายพันธ์องั กฤษติดต่อได้งา่ ยและไว ร่วมกับมีอตั ราการตายทีส่ งู เมือ่ เทียบ
กับทีร่ ะบาดในอังกฤษทีผ่ า่ นมา และยังต้องพะวงกับเชือ้ สายพันธุอ์ นื่ ทีเ่ ราอาจจะ
น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะเราไม่ได้ปดิ ประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ สายพันธุท์ ี่
รุนแรงและมีแนวโน้มจะเข้ามาคือสายพันธุอ์ นิ เดีย และแอฟริกาทีร่ นุ แรงและ
วัคซีนดูเหมือนจะควบคุมไม่ดี ในเชิงบวกนัน้ พระเอกของเราตอนนีน้ อกจากจะ
เป็นระบบสาธารณสุขทีด่ ี มี อสม. มี ศบค. มีหน่วยงาน EOC ทีท่ ำ� งานไวและ
ประชุมตัง้ รับสถานการณ์ทกุ วันแล้ว หลักปฏิบตั ิ DMHTT (D – Distancingเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับผูอ้ นื่ ม M – Mask wearing –
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัด
ให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึงเพียงพอ T – Testing – ตรวจวัด
อุณหภูมริ า่ งกาย, ตรวจหาเชือ้ โควิด-19 (เฉพาะกรณี)) ทีส่ ำ� คัญก็คอื การกระตุน้
ภาครัฐให้จัดสรรวัคซีนให้เพียงพอแก่บุคลากรการแพทย์ กลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทัว่ ไปให้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ให้ถงึ ระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะเกิด
Herd immunity ขึน้ เป็นทีน่ า่ ตกใจว่าขณะนีอ้ ตั ราการได้รบั วัคซีนรวมของเรา
อยูท่ ี่ 65,464 คน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) คิดเป็นประมาณ 1.57 เปอร์เซ็นต์
แพทยสมาคมฯ จึงขอส่งก�ำลังใจให้สมาชิกแพทย์ทุกคน ในการดูแลรักษา
ตนเองให้อยูร่ อดปลอดภัย ให้ได้รบั วัคซีนโดยไวและเป็นก�ำลังหลักในการดูแล
พีน่ อ้ งประชาชนทุกคนด้วยความเข้มแข็งและปลอดภัยด้วยเทอญ

