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การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานี้เกิดจากสายพันธุ์เดลต้าเป็นหลัก
และเชือ่ ว่า สุดท้ายจะเป็นสายพันธุท์ กี่ ระจายไปทัว่ ประเทศและเบียดบังสายพันธุแ์ อลฟ่า
จนตกกระป๋องไปในที่สุด สายพันธุ์เดลต้านี้ถือว่า เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายเชื้อ
เก่งมาก ท่านโอภาส อธิบดีกรม คร. ให้ขอ้ มูลว่า 1 คนทีต่ ดิ สายพันธุเ์ ดลต้าแพร่เชือ้
ไปให้คนข้างเคียงได้อีก 5-7 คนในขณะที่แอลฟ่าแพร่เชื้อได้แค่ 4-5 คน เชื้อตัวนี้
รบเก่งและเอาชนะสายพันธุ์อื่นในต่างประเทศมาแล้ว ขณะนี้ในประเทศไทยถือว่า
เป็นการสูร้ บกับคนแบบประชิดตัวประจันบานแล้ว เรามีอะไรสูไ้ ด้กต็ อ้ งรีบควักออกมา
ฆ่าฟัน ไปมัวแต่รออะไรทีย่ งั ไม่มไี ม่ได้เลย ดังนัน้ ท่านได้วคั ซีนตัวไหนในเข็มแรก
เข็มทีส่ อง จงรีบไปฉีดโดยด่วนเลยนะครับ อย่าไปรอวัคซีนทีย่ งั ไม่เทียบท่าเข้ามาเป็น
อันขาด เรามีผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ทีป่ ว่ ยถึงตายเพราะมัวแต่รอวัคซีนทีย่ งั ไม่มานีแ่ หละ
หรือพอตัดสินไม่รอก็ฉีดได้เข็มเดียวเชื้อเดลต้าก็เข้ามาประจันบานตัวท่านแล้ว
สาเหตุของการติดเชื้อในขณะนี้หา cluster ไม่ค่อยได้แล้ว ข้อมูลในเชิง
ระบาดวิทยาและรายบุคคลทีต่ ดิ เชือ้ ก็แจ้งว่า ไม่ทราบ หรือทราบก็บอกว่า อยูก่ บั คนอืน่
ที่ติดเชื้อนานเกิน 10 นาทีและอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท ดังนั้น อาจจะสรุปได้ว่า
สาเหตุสำ� คัญทีแ่ พร่เชือ้ ในตอนนีค้ อื เชือ้ อยูใ่ นอากาศในห้องทีอ่ ากาศไม่ถา่ ยเทแล้วถูก
สูดเข้าไป ดังนั้นเราต้องไม่ไปชุมนุมกับใครอีกนอกจากสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
ต้องก�ำชับสมาชิกในบ้านทุกท่านให้เคร่งครัดกับวิถชี วี ติ ใหม่ ไม่เชิญเพือ่ นบ้านเข้ามา
คุยกันในบ้าน ไม่จัดงานสังสรรค์กับใครที่นาน ๆ มาพบกัน เราต้องแยกกันอยู่
ชัว่ คราวกับเพือ่ นบ้านสัก 14 วันเพือ่ ความอยูร่ อด ก�ำชับคนในครอบครัวให้หลีกเลีย่ ง
ไปพบปะผูอ้ นื่ หรือไม่เข้าไปในทีส่ าธารณะหรือในห้องทีอ่ ากาศไม่ถา่ ยเท เพราะคนที่
ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการอาจจะแพร่เชื้อให้ลอยอยู่ในอากาศในห้องได้นานเป็น 4-5
ชั่วโมง พอเราเดินเข้าไปก็สูดเชื้อเข้าไปในปอดโดยไม่ทันได้เห็นคนอื่นที่เข้ามาก่อน
และออกไปแล้ว การแพร่เชื้อเป็นแบบ airborne นะครับ จึงต้องพยายามอยู่ในที่
อากาศถ่ายเทหรือใช้พัดลมแรง ๆ ให้ลมพาฝุ่นและละอองฝอยออกนอกบ้าน เราจึง
จะรอด
ในงาน 13th APACT ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 3-4 กันยายน
เราก็ต้องงดการใช้สถานที่ที่โรงแรมและหันมาจัดการประชุมแบบ virtual ทั้งหมด
ที่แพทยสมาคมแทน เราไม่จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ ๑๐๐ แพทยสมาคมฯ ใน
งานนี้ แต่ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าเราจะจัดงานชุมนุมได้ คงจะต้องคอยไปถึง
ปลายปีเลยครับ งาน 13th APACT นี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าประชุมทาง virtual
ด้วยนะครับ
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และมีภูมิคุ้มกันโดยเร็วครับ
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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบับ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ครับ ฉบับนี้ขอรายงาน
event ส�ำคัญมากที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ
แพทยสมาคมฯร่ ว มกั บ สมาพั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ยแห่ ง ชาติ เ พื่ อ สั ง คมไทย
ปลอดบุหรี่และ ศจย.ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 13th Asia Pacific
Conference on Tobacco or Health หรือ APACT 2021 ที่กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นงานส�ำคัญระดับโลก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 ท่าน
จากกว่า 40 ประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้เราย้าย
สถานทีจ่ ดั งานมาเป็นอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี โดยท�ำในรูปแบบของ Virtual
conference หรือ online 100 เปอร์เซ็นต์เลยครับ โดยก�ำหนดการจัดยังคงเป็น
วันเวลาเดิมคือ ในวันที่ 3-4 ก.ย. 2564 ที่จะถึงครับและมี pre-congress
activity ของ Youth programในวันที่ 2 ก.ย. 2564 ซึ่งจะมีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมอีกกว่า 100 ท่านครับ
ทัง้ นี้ ปีนแี้ พทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มกี ำ� หนดการ
เฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี ที่จะมีขึ้นในเดือน ตค. 2564 ดังนั้นการ
จัดการประชุม APACT 2021 จึงมีความหมายมาก เพราะตรงกับเวลาแห่ง
การเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมซึ่งหนึ่งในงานหลักของสมาคมคือ
การต้านบุหรี่และผลิตภัณฑ์จากบุหรี่ครับ โดยจะมีการกล่าวรายงานเรื่องนี้ใน
พิธีเปิดด้วยโดยท่านนายกแพทยสมาคมฯ ศ. นพ. อมร ลีลารัศมีของเราครับ
เราตั้งเป้ากันไว้ว่างานนี้จะเป็นก้าวส�ำคัญสู่การไป bid เอางานประชุม
World Congress on Tobacco or Health (WCTOH) ต่อไปครับท�ำให้
เราทุกคนตัง้ ใจจัดงานกันอย่างเต็มที่ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกช่วยกรุณาลงใน
ปฏิทินไว้เพื่อจะได้มาพบกันในวันที่ 3-4 ก.ย. 2564 ทาง online นะครับ
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

ทุนและรางวัลต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ยังคงมีมอบให้สมาชิกผู้มีผลงาน
ดีเด่นเช่นทุกปี ทั้งรางวัล “สมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ” และ “รางวัล
แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” พร้อมทั้ง “ทุนทาเคดา” ซึ่งเป็นทุนไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่น และ “ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” ผู้ใดสนใจ
ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งขณะนี้
มีผู้สมัครรางวัล และทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ดังนี้ 1. รางวัลสมเด็จ
พระวันรัตของแพทยสมาคมฯ ได้แก่ 1.1 รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ 1.2 ศ.คลินิก
เกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัถพี 1.3 ศ.เกียรติคุณ พล.ต หญิง พญ.วณิช
วรรณพฤกษ์ 2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ 2.1 รศ.นพ.สุพจน์
พงศ์ประสบชัย 2.2 นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกุล ทุนทาเคดา 1.1 ทุนทาเคดา
3 เดื อ น ได้ แ ก่ พญ.จั น ทนา ผลประเสริฐ ทุนทาเคดา 1 – 2 ปี ได้แก่
พญ.สุทธาสินี เพชรสกุล
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”
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาวะ
จัดกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 21-22 กรกฎาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริการเลิก
ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 3 (ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom)
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 54 คน
วันที่ 3-4 สิงหาคม จัดกิจกรรมการสัมมนาโครงการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะด้านการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตนักศึกษาในการควบคุมยาสูบและลดละเลิกปัจจัยเสี่ยง(ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ Zoom) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 59 คน
วันที่ 22-23 กรกฎาคม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ จัดการอบรมเตรียม
ความพร้อมสู่เวทีนานาชาติ APACT 2021 (ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom)
โดยแบ่งเป็น 3 ห้องคือ ห้องภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ มีผู้เข้าร่วม
อบรม จ�ำนวน 54 คน ห้องภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจากทุกแผนหลักของ
สสส. ผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 64 คน และห้องเครือข่ายเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม
จ�ำนวน 47 คน
วันที่ 9-11 สิงหาคม เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
จัดอบรมเสริมวิทยฐานะ (credentials) เพื่อ certify เป็น Tobacco
Cessation Instructor (TCI) โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ซึ่งมี
ผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 22 คนเป็นวิชาชีพแพทย์ จ�ำนวน 4 คน

		

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

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับก้าวเข้าสู่ไตรมาศสุดท้ายของปีงบประมาณ
2564 ช่วงที่ผ่านมา ภาวะถดถอยด้านเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลจากการ
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกอย่าง
สาหัสสากรรฐ์ โตเกียวโอลิมปิกที่เลื่อนมาจากปีที่แล้ว เป็นโอลิมปิกเกมส์ครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีผู้ชมในพิธีเปิดในสนาม, การประชุม 13th Asia
Pacific Conference on Tobacco or Health หรือ APACT ครั้งที่ 13
ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
เช่นกัน ต้องเลือ่ นจากการประชุมปีทแี่ ล้วมาเป็นปีนี้ โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
(ประธานจัดการประชุม APACT 2021) ได้ประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมของงาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติจัดประชุมในวันศุกร์, เสาร์ที่
3 – 4 กันยายน 2564 การประชุมเป็นแบบ Virtual meeting โดยเรียนเชิญ
นายกแพทยสภา ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานในในพิธีเปิด
การประชุม ทุกทีมทุกฝ่ายเตรียมการประชุมพร้อมมาก เนือ้ หาการประชุมก็เข้มข้น
และแน่นอนมีการบรรยายเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ด้วย เพือ่ นแพทย์ทกุ ท่าน
สามารถติดตามข่าวความคืบหน้า APACT 2021 ได้ทุกระยะทางเว็บไซต์
WWW.APACT2021.com ส�ำหรับเพื่อนแพทย์ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมประชุม
ยังสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ WWW.APACT2021.com
เช่นเดียวกัน และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนเพื่อนแพทย์ที่ยังไม่เป็นสมาชิกแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเป็นสมาชิกฯได้ที่เว็บไซต์
www.mat-thailand.org หรือติดต่อโดยตรงทีฝ่ า่ ยทะเบียนของแพทยสมาคมฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-314-4333 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ สวัสดีครับ

“สารจากผู้รั้งต�ำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ”
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

e-mail: sukumkan@yahoo.com

ในช่วงเวลานีจ้ ำ� นวนผูป้ ว่ ยโควิด-19 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนมีผลกระทบต่อ
การให้บริการในโรงพยาบาล จนต้องเกิดโรงพยาบาลสนาม, Home Isolation,
Community Isolation และการต้องดูแลจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและมีอาการ
รุนแรงมากขึ้นนับว่าเป็นช่วงวิกฤติของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ เพื่อนๆ แพทย์
ทุกคนต้องเสียสละทุ่มเทการดูแลผู้ป่วยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น มีความจ�ำเป็นในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่
ตลอดจนมาตรการตรวจคั ด กรองประชาชนจ� ำ นวนมากอย่ า งรวดเร็ ว และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจ�ำนวนผู้ป่วยและกลุ่มคลัสเตอร์
ต่อไปอีก การใช้วิธีการตรวจใหม่ๆ ที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยอาศัยหลักวิชาการอ้างอิง เป็นความจ�ำเป็นที่จะช่วยให้ประเทศไทยกลับสู่
สภาวะที่แพทย์และบุคลากรทุกสาขา สามารถท�ำงานได้โดยไม่เกินกว่าภาระงาน
ที่เกินกว่าความสามารถ
ดังนั้น ในช่วงเวลานี้จึงขอเป็นก�ำลังใจให้พี่น้องเพื่อนแพทย์ทุกคน ในทุก
ระดับ รวมก�ำลังความสามารถในการก�ำหนดทิศทางการดูแลป้องกัน ควบคุม
คัดกรอง และการรักษาตามมาตรการใหม่ๆ เพื่อรองรับความรุนแรงของโรคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเชื้อที่กลายพันธุ์ไปครับ
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“คุยกับหมอชุมศักดิ”์
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

โทร. 085-188-8173

ข่าวปลอมระบาดในยุคโควิด–19
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นที่มาของวิกฤตสุขภาพจากการระบาดทั่วโลกอยู่ใน
ขณะนี้ ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาลง แต่ละประเทศจึงต้องมีนโยบายหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวเพื่อจ�ำกัดและลดการแพร่ระบาดโรคให้ได้มาก
ที่สุด
ความพยายามหลายต่อหลายมาตรการลงท้ายด้วยข้อสรุปที่ว่าโลกจะต้อง
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สมาชิก 7,000 ล้านคนด้วยวัคซีนให้มากคนที่สุดเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วท�ำให้โรคนี้กลายเป็นไข้หวัดประจ�ำปีไป
แต่วัคซีนป้องกันโควิด–19 นี้เองที่เป็นสาเหตุส�ำคัญของวิกฤตสังคมไทย
เพราะระบบการบริหารจัดการทีไ่ ม่เฉียบแหลมพอ จนก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง
และเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) อย่างน่าตกใจ โดยมีประมาณการณ์
ออกมาด้วยว่าประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นน�ำเสนอข่าวปลอมถึง 20 ล้านคน สร้างความ
ยากล�ำบากในความพยายามที่จะให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ภาครัฐเองพยายามจะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานและเร่งรัดด�ำเนินการสร้างการรับรูข้ องประชาชนในท้องถิน่ มีการส่ง
ศูนย์และคณะกรรมการร่วมกันกว่า 20 ชุด แต่ก็ต้องเผชิญกับกระแสสร้างข่าว
เชิงดราม่าที่สื่อมวลชนหลายส�ำนักยึดปฏิบัติอยู่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงเสนอวาระแห่งชาติหัวข้อ “การจัดการการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ” โดยในเบื้องต้นจะต้องมียุทธศาสตร์หลักใน
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดให้มศี นู ย์บญ
ั ชาการสือ่ สารจาก
จุดเดียว (Single command) เพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ
สมั ช ชาอนามั ย โลกเองก็ เ รี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศสมาชิ ก จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้ ก�ำหนดมาตรการในการรับมือกับข้อมูลที่ผิดและข้อมูลที่
ถูกบิดเบือนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการร่วมมือดังกล่าว
อย่างไรก็ตามระบบรวมศูนย์แบบที่เป็นอยู่อาจมีความล่าช้าในการสื่อกลับ
ไปสู่มวลชนตามรูปแบบของระบบราชการไทยที่ยังไม่ได้ปฏิรูปให้ทันยุคทัน
เหตุการณ์

“สารจากอดีตนายกฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ขอรายงานความก้าวหน้าการประชุม 13th Asia Pacific Conference
on Tobacco or Health (APACT 2021) ทีแ่ พทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหลายเครือข่ายที่จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่ 3–4
กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ท�ำให้
การประชุมนีไ้ ด้เลือ่ นจากปี 2020 มาเป็น 2021 จึงขอเชิญชวนสมาชิกแพทยสมาคมฯ
หากสนใจสามารถเข้าไปดูได้ในเวบไชด์ www.apact2021.com จะเห็นถึง
ข้อมูลของการจัดประชุมของแพทยสมาคมฯในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยเลยครับ
ซึ่งการจัดงานในครั้งก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างล�ำบากเนื่องจากการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินท�ำให้เราต้องตัดสินใจจัดการประชุมเป็นแบบ Virtualization 100 %
จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกแพทยสมาคมฯช่วยกรุณาแค่กดลิงค์เข้าการ
ประชุม ซึง่ ง่ายเลยครับแค่เพียงเรามีมอื ถือก็สามารถกดลิงค์เข้าไปในการประชุมได้
หรือท่านสมาชิกสามารถส่งชื่อและอีเมล์มายังแพทยสมาคมฯทางแพทยสมาคมฯ
ก็จะใส่ชื่อและอีเมล์ผ่านในระบบการประชุมให้ ซึ่งวันประชุมวันที่ 3-4 กันยายน
2564 ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมและรับข้อมูลดีๆหลายมุมมองมากเลยครับ
รวมทัง้ เรามีการพูดคุยถึงเรือ่ ง COVID–19 ในการประชุมครัง้ นีด้ ว้ ยครับ จึงขอ
ถื อ โอกาสนี้ เ ชิ ญ ชวนท่ า นสมาชิ ก ให้ ค วามสนใจและร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมการ
ประชุมนานาชาติของแพทยสมาคมฯในครั้งนี้ครับ

เพื่อนแพทย์ท่านใดสนใจ

สมัครสมาชิก

แพทยสมาคมฯ
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

02-318-8170
หรือ
02-314-4333
หรือ

www.mat-thailand.org
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“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
สวัสดีครับสมาชิกของวารสาร จพสท. ช่วงนี้จะพบว่าการระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ได้มีการกระจายอยู่ในวงกว้างและมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยไม่มที ที า่ จะลดลงเลย ขณะเดียวกันจ�ำนวนผูเ้ สียชืวติ และผูป้ ว่ ยหนัก
ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เป็นผลท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องท�ำงาน
หนักและเหน็ดเหนือ่ ยอย่างมาก ขอเป็นก�ำลังใจและให้การสนับสนุนพีๆ่ น้องๆ
ทุกท่านที่ท�ำงานอย่างหนักในช่วงนี้ด้วยครับ ทางวารสาร จพสท. ในช่วงนี้จะ

มีการปรับปรุงหน้าเวปไซต์ของวารสาร จพสท. ใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น
และเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นตามมาด้วย ท�ำให้น่าติดตามผลงานของวารสาร
จพสท. คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าสมาชิกของวารสาร จพสท. จะได้
เห็นรูปแบบใหม่ของหน้าเวปไซต์อย่างแน่นอน ซี่งทางกองบรรณาธิการของ
วารสาร จพสท. จะพยายามพัฒนาให้วารสารของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
อย่างต่อเนื่องครับ

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

โควิตในเด็ก....ปัญหาที่ต้องเตรียมมือรับในช่วงต่อไป จากแพทยสมาคมฯ
ในปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ในสัดส่วนที่
สูงขึ้นแต่โชคดีที่ผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและมีอัตรา
การเสียชีวิตน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่
จะพบในเด็กติดเชือ้ โควิด-19 ทีม่ โี รคประจ�ำตัวเรือ้ รังซึง่ นับว่าเป็นปัจจัยเสีย่ งที่
ส�ำคัญท�ำให้โรครุนแรงและเสียชีวิต ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้ให้ค�ำแนะน�ำออกมาดังนี้
1) แนะน�ำให้เด็กและวัยรุ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดที่ได้รับ
การรับรอง ขึน้ ทะเบียนกับองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยให้ใช้ในเด็ก
และวัยรุน่ โดยให้ตรงตามอายุทไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้ และวัคซีนได้ผา่ นการพิจารณา
ด้ า นความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพจากคณะอนุ ก รรมการสร้ า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งในขณะนี้ (ณ วันที่ 7 กันยายน 2564) มีวัคซีนโควิด-19 เพียง
ชนิดเดียวคือ วัคซีนชนิด mRNA ของ Pizer-BioNTech ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
2) แนะน�ำให้ฉดี วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุน่ อายุตงั้ แต่
16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปี ทุกรายหากไม่มีข้อห้ามในการฉีด ทั้งเด็กที่ปรกติ
แข็งแรงดีและทีม่ โี รคประจ�ำตัวเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดโรคโควิด-19
ที่รุนแรงอาจถึงแก่เสียชีวิต เพราะเป็นกลุ่มอายุที่ก�ำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีการ
ด�ำเนินชีวติ ใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่ และมีขอ้ มูลเรือ่ งประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก และวัยรุ่นมากเพียงพอ
3) ส�ำหรับเด็กอายุ 12 ปีขนึ้ ไปจนถึงน้อยกว่า 16 ปี แนะน�ำให้ฉดี วัคซีน
ในกรณีเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งจะท�ำให้เกิดโควิด-19ที่
รุนแรงดังต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร หรือมีน�้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 ปี น�้ำหนัก 80
กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 13-15 ปี น�้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้น ไปในเด็กอายุ
15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจ
อุดกั้น)
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลาง
หรือรุนแรง

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
4. โรคไตวายเรื้อรัง
5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต�่ำ
6. โรคเบาหวาน
7. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า
พบข้อมูลที่น่าสนใจที่ท�ำให้ผู้ปกครองของเด็กๆ รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับ
ผลข้างเคียงของวัคซีนในเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่สัมพันธ์กับการรับ
วัคซีนโควิด จากรายงานวิจัยการฉีดวัคซีน mRNA ให้เด็กอายุช่วง 12-17 ปี
หนึ่งล้านเข็ม จะพบการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดตามหลังการได้
รับวัคซีนโควิดเพียง 32 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการน้อย และเกือบทั้งหมดหาย
เป็นปกติในระยะเวลาราวหนึง่ สัปดาห์ และยังไม่พบว่ามีการรายงานการเสียชีวติ
จากภาวะดังกล่าว แต่เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการติดเชื้อโควิดในเด็กหนึ่ง
ล้านคน พบว่ามีภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบจากการติดเชือ้ โควิดทีไ่ ม่รนุ แรงได้
20,000 คน (2%) มีอาการรุนแรงและวิกฤตประมาณราว 50,000 คน (5%) และจะ
มีภาวะ MIS-C ราว 200 ราย ซึง่ ต้องเข้ารับการรักษาในไอซียู 148 ราย (74%)
และเสียชีวิตจาก MIS-C ที่มีอาการรุนแรง 4 ราย (2%) เมื่อเปรียบเทียบกัน
ดูเสมือนว่าการให้วัคซีนยังมีประโยชน์แม้จะมีผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
32 ต่อล้านราย ดังนั้นการพิจารณาที่จะให้บุตรหลานรับหรือไม่รับวัคซีนนั้นคง
ต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และดุลยพินิจความเสี่ยงของเด็กเองรวมถึง
การตัดสินใจของผู้ปกครองประกอบกัน
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