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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ครับ ฉบับนีข้ อรายงานผลจาก
การจัดประชุม APACT2021 ครับ
แพทยสมาคมฯร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ สสส. และ ศจย. ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 13th Asia Pacific
Conference on Tobacco or Health หรือ APACT 2021 ที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ 3-4 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นงานส�ำคัญระดับโลก ที่ประสบความส�ำเร็จอย่าง
ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์
งานนีม้ ผี เู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 4,321 ท่านเป็นชาวไทย 3,560 ท่าน และชาว
ต่างชาติ 761 ท่านจาก 41 ประเทศ และเนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้
เราได้จดั ประชุมในรูปแบบ Virtual conference 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้มี
การน�ำเสนอผลงานวิจยั 335 ผลงาน ลงตีพมิ พ์ abstract ในวารสาร TID ทีส่ ำ� คัญ
คือ เราได้เน้นให้มี pre-congress activity ของ Youth programในวันที่ 2
ก.ย. 2564 ซึง่ ได้มเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่ทงั้ ชาวไทยและต่างประเทศจาก 14 ประเทศ
เข้าร่วมทัง้ สิน้ 102 ท่าน ทัง้ นีเ้ ป็นชาวต่างชาติ 80 ท่านครับ พบว่าได้รบั ผลตอบรับ
อย่างดีเยีย่ ม เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุน่ ใหม่ในการผลักดันให้เกิดการ
ต้านบุหรีแ่ ละผลิตภัณฑ์จากบุหรี่ ไม่วา่ จะเป็นบุหรีม่ วนหรือบุหรีไ่ ฟฟ้าได้อย่างเป็น
รูปธรรมในระดับนานาชาติ โดยจะมีเยาวชนไทยเป็นก�ำลังหลักในการขับเคลือ่ น
ในอนาคตครับ ทัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สสส. สมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี่ และ ศจย. ในการจัดการประชุม ท�ำให้สามารถ
จัดงานได้อย่างหลากหลาย คือ แบ่งเป็น 2 workshops, 22 symposium และ
9 plenary and memorial lectures นับรวมได้ถงึ 33 sessions ทีเดียวครับ
จากสถิตทิ ดี่ งั กล่าวท�ำให้งาน APACT 2021 นีเ้ ป็นงานใหญ่และประสบความส�ำเร็จ
มากทีส่ ดุ ตัง้ แต่เคยจัดมาทีเดียวครับ โดยเกิดขึน้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
จึงต้องอาศัย leadership ของ President ของงานประชุมคือ ศ. นพ. รณชัย
คงสกนธ์ และต้องขอขอบพระคุณทีมงานและวิทยากรเป็นอย่างยิง่ มา ณ ทีน่ คี้ รับ
ทัง้ นี้ ในงานประชุม APACT 2021ได้ตรงกับเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 100
ปีแห่งการก่อตัง้ แพทยสมาคมฯ ทีจ่ ะเวียนมาถึงในวันที่ 25 ต.ค. 2564 นีเ้ ราจึงได้
จัดให้มกี ารกล่าวรายงานเรือ่ งนีใ้ นพิธเี ปิดโดยท่านนายกแพทยสมาคมฯ ศ. นพ. อมร
ลีลารัศมีของเราครับ หลังจากนีเ้ มือ่ ถึงเวลาอันสมควรอันปลอดจากภัยโควิด-19
เราจะก�ำหนดให้มกี ารเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแพทยสมาคมฯอย่างเป็นทางการ
อีกครัง้ หนึง่ นะครับ ขอให้ทา่ นสมาชิกกรุณาคอยติดตามข่าวกันนะครับ
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การจัดการประชุมแบบ virtual event online ส�ำหรับงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ 13th APACT วันที่ ๓ ถึง ๔ กันยายน ทีแ่ พทยสมาคมฯ เสร็จสิน้ ไปแล้ว
วิทยากรและผูเ้ ข้าประชุมทุกท่านทัง้ คนไทยและชาวต่างประเทศต่างชืน่ ชมผลงานของ
การประชุมครั้งนี้ที่เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาและความรู้ดีมากในการร่วมสร้างสังคม
ปลอดบุหรีแ่ ละต้านบุหรีไ่ ฟฟ้า พร้อมเพลง magic breath ทีช่ ว่ ยสร้างบรรยากาศ
การประชุมให้สดชืน่ ต้องขอชืน่ ชมคณะผูจ้ ดั งานโดยเฉพาะ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
รศ.นพ.สุทศั น์ รุง่ เรืองหิรญ
ั ญา.พญ.อารยา ทองผิว อ.นพ.วันชาติ ศุภจัตรุ สั ทีม่ ฝี มี อื
เฉียบขาดในการเตรียมงานนีม้ านานเป็นปีและควบคุมให้งานด�ำเนินไปตามแผนได้ดี
มากๆ จนผูต้ งั้ APACT กล่าวว่า I feel that Ronnachai has demonstrated
great leadership at the young age ซึง่ ผมก็เห็นด้วยมากๆ ครับ
ในเดือนกันยายนนี้ จพสท. ได้ตพี มิ พ์บทบรรณาธิการร่วมกับวารสารนานาชาติ
มากกว่า ๒๒๐ ฉบับ เช่น NEJM, BMJ, Lancet พร้อมๆ กันเพือ่ ร่วมกันเรียกร้อง
ให้ทกุ ประเทศช่วยกันลดโลกร้อนให้ได้ โดยเฉพาะประเทศทีร่ ำ�่ รวยและปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากกว่าประเทศอืน่ ก็ตอ้ งบริจาคเงินให้มากขึน้ เพือ่ ช่วยกันลดอุณหภูมโิ ลกลงให้ได้
มิฉะนัน้ โลกนีจ้ ะร้อนเกินกว่ามนษย์รนุ่ หลานเหลนเราทนอยูเ่ ป็นปกติสขุ บนโลกนีไ้ ด้
ประกาศ ข้อบังคับของแพทยสมาคมฯ ได้รบั การปรับปรุงใหม่ให้ขอ้ บังคับของ
การบริหาร การจัดการสอดคล้องเข้ากับสภาพปัจจุบนั สมาชิกทุกท่านคงจะได้ทราบข่าว
และอ่านประกาศ ข้อบังคับฉบับปรับปรุงใหม่แล้ว ร่างฉบับนี้ ได้เวียนให้กรรมการและ
สมาชิกทุกท่านได้อา่ นตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ สิงหาคมแล้ว พสท. จะจัดการประชุมวิสามัญเพือ่
รับฟังและรับรองร่างฉบับดังกล่าวในวันที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๐.๐๐ น. หลังจากสมาชิก
รับรองแล้ว จะต้องส่งประกาศ ข้อบังคับนีไ้ ปให้กระทรวงมหาดไทยเพือ่ ให้อนุมตั แิ ละ
ประกาศใช้ตอ่ ไป
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน ของปีนี้ จะตรงกับวันแพทย์ ของไทยอีก
กรรมการบริหารของ พสท. จะจัดงานน้อมร�ำลึกถึงคุณงามความดีของแพทย์ทที่ มุ่ เท
เสียสละเวลาส่วนตัวมาท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ผลักดันประชาชนชาวไทยให้ผา่ น
พ้นวิกฤติโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน
ทุกท่านคงจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แล้ว การฉีดวัคซีนยีห่ อ้ ใดก็จะท�ำให้
เราเจ็บป่วยน้อยลงถ้าเกิดติดเชือ้ โรคโควิด-๑๙ ขึน้ มา ขอให้ทกุ ท่านปลอดภัยจากโรค
โควิด-๑๙ และมีภมู คิ มุ้ กันเกิดขึน้ โดยเร็วครับ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ฉลองปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะ
มาแบบปราศจากภัยคุกคามจากโรคโควิด-๑๙ เสียที

“สารจากเลขาธิการฯ”
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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
รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 1) รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
2) ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ พญ.สุนนั ทา พลปัถพี 3) ศ.เกียรติคณ
ุ พล.ต หญิง พญ.วณิช
วรรณพฤกษ์ 4)ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รางวัลแพทย์ดเี ด่นของแพทยสมาคมฯ 1) รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
2) นพ.มาโนช รัตนสมปัตติกลุ 3) รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 4) ศ.นพ.
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 5) ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ 6) พญ.โศรยา ธรรมรักษ์
ทุ น ทาเคดา 1) ทุนทาเคดา 3 เดือน 1) พญ.พูล ทิพย์ เจริญ ผล
2) พญ.จันทนา ผลประเสริฐ 3) นพ.ปุณวัฒน์ จันทรจ�ำนง 4) นพ.สรันต์ โพธิพ์ ฤกษาวงศ์
2) ทุนทาเคดา 6 เดือน 1) พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 2) นพ.เกริกฤทธิ์
กิจพงศ์พันธ์ 3) ร.ต.อ.นพ.วรพล เจริญพร 4) พญ.ละออทิพย์ รัตนพิทยาภรณ์
3) ทุนทาเคดา 1 – 2 ปี 1) พญ.สุทธาสินี เพชรสกุล 2) พญ.สิรมิ า ภูวนกุลชัย
ทุนวิจยั นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ปี 2564 มีผสู้ มัครจ�ำนวน
8 ท่าน ดังนี้ 1) นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง 2) รศ.นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
3) พ.ท.ดร.นพ.วิทวัส จันทน์คราญ 4) นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย 5) พญ.พิระดา
ยินเจริญ 6) พญ.พรรณทิพา ว่องไว 7) พญ.อรุณรัตน์ ด�ำเกลี้ยง 8) นพ.ธีรยุทธ
เจียมจริยาภรณ์
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
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“คุยกับหมอชุมศักดิ”์
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

โทร. 085-188-8173

COVID-19 ของผูใ้ ห้บริการสุขภาพ
ในการประชุมออนไลน์ซอื่ Healthcare Technology Summit 2021
ของสมาคมผูใ้ ช้ดจิ ทิ ลั ไทย (DUGA)ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2564 ทีผ่ า่ น
มานัน้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลได้
แสดงปาฐกถาเรือ่ ง COVID-19 and the Great Reset: Practical Advice
for Healthcare Providers ว่า วิกฤต COVID-19 ท�ำให้โลกไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป โดยวิกฤตครัง้ นีม้ สี ร้างการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญหลายอย่างทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว หลายกิจกรรมของเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักงัน ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ในมิตสิ าธารณสุขเพือ่ ช่วยประคับประคองให้การ
ดูแลรักษาเดินหน้าไปพร้อมกับกิจกรรมและเศรษฐกิจซึง่ เป็นแนวทางส�ำคัญยิง่
การเปลีย่ นแปลงระดับ Cyclones of Chances เกิดเป็นพายุ 4 ลูกคือ
1. Globalization ที่ Covid–19 ได้ยืนยันสังคมความเป็นโลกสากลที่
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง
2. Digitalization
3. Disintermediation
4. Disruptive Technology
อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับทุติยภูมิตามมาทั้งในส่วนของผู้ใช้
บริการ, เทคโนโลยี, เงินทุน, การแบ่งปันและนโยบายของรัฐบาล
คณบดีประสิทธิ์ จึงให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการสุขภาพเกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของผู้ให้บริการสุขภาพในอนาคตที่ว่า
นอกเหนือจากความรูแ้ ละทักษะในภาคส่วนของการแพทย์เดิม (Conventional
Medicine) แล้วผูใ้ ช้สทิ ธิย์ งั ต้องมี
• Digital Literacy
• การใช้ Tele–Health อย่างเหมาะสม
• การใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
• เข้าใจหลักการและประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
• สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสุขภาพ
• การท�ำนุบ�ำรุงไว้ซึ่งการบริบาลแบบ High Touch

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาวะ
จัดกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 29-30 กันยายน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนอุดมศึกษาขับ
เคลือ่ นสุขภาวะ” รุน่ ที่ 5 (ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom) มีผเู้ ข้าร่วมการอบรม
จ�ำนวน 80 คน จากสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 18 แห่ง
วันที่ 7-8 ตุลาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริการเลิกยาสูบใน
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 4 (ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom) มีผู้เข้า
ร่วมการอบรมจ�ำนวน 74 คน จากสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 27 แห่ง
วันที่ 3-4 กันยายน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ
และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “13th Asia Pacific
on Tobacco or Health”(APACT 2021) ในรูปแบบ Virtual Conference

มีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 4,321 คนเป็นชาวต่างประเทศ จ�ำนวน 761 คน
และคนไทย จ�ำนวน 3,560 คน
วันที่ 14-15 ตุลาคม เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
จัดอบรมเสริมวิทยฐานะ (credentials) เพือ่ certify เป็น Tobacco
Cessation Provider (TCP) โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom มีผู้ตอบรับ
เข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 34 คนโดยในจ�ำนวนนี้เป็นแพทย์ จ�ำนวน 4 คน

		

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

การประชุม International Virtual meeting 13th Asia Pacific
Conference on Tobacco or Health หรือ APACT ครั้งที่ 13 ที่เพิ่ง
ผ่านไปเมื่อวันศุกร์-เสาร์ที่ 3-4 กันยายน ๒๕๖๔ เป็นความส�ำเร็จและน่าภาค
ภูมิใ จเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็น เจ้าภาพ โดย
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์เป็นประธานจัดการประชุม และท่านนายกแพทยสภา
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานในในพิธีเปิดการประชุม
การประชุมครัง้ นีม้ ปี รากฏการณ์และสถิตใิ หม่เกิดขึน้ หลายอย่าง อย่างแรกเป็นการ
ประชุมแบบ Virtual meeting เป็นครั้งแรกของการประชุม APACT ที่เริ่มมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 ส�ำหรับครั้งที่ 13 นี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจากทั้งใน
และต่างประเทศมากถึง 4,300 กว่าคน นับเป็นสถิตใิ หม่ของการประชุม APACT
ที่มีผู้เข้าชมและร่วมประชุมมากที่สุด การประชุมมีทั้งส่วนของ Conference
6 ห้อง, Exhibition(Magic Breath, Visiting Thailand etc.), Free
Paper, Media Package, Asean Network, Thailand KOL on
Tobacco Control เป็นเนือ้ หาและการแลกเปลีย่ นองค์ความรูก้ นั ทัง้ ในประเทศ
และในระดับนานาชาติกนั มากมายและน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ โดยก่อนการประชุม
1 วัน มี Youth Program เป็น Activities ของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ใส่ใจบุหรี่
รวมทั้งการรณรงค์และต่อต้านการสูบบุหรี่ เป็น Young Blood ที่มีคุณภาพ
ของเราต่อไปกิจกรรม APACT ครั้งที่ 13 ทั้งหมดจะยังคงเก็บไว้ใน Server
ซี่งผู้ลงทะเบียนสามารถเปิดเข้าไปดูย้อนหลังได้ถึงสิ้นปีนี้ ในโอกาสนี้ผมขอ
เชิ ญ ชวนเพื่ อ นแพทย์ ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก แพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเป็นสมาชิกฯได้ทเี่ ว็บไซต์ www.mat-thailand.org
หรื อ ติ ด ต่ อ โดยตรงที่ ฝ ่ า ยทะเบี ย นของแพทยสมาคมฯหมายเลขโทรศั พ ท์
02-314-4333 ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ สวัสดีครับ

“สารจากอดีตนายกฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ผม ในฐานะ รองประธาน คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
แห่งชาติ (กยค.) ในทีป่ ระชุมได้มกี ารหารือ ต่อปัญหา สังคมไทย ทีก่ ำ� ลังเผชิญกับ
ภาวะโรคระบาด Covid-19 โควิด-19 นอกจากจะเป็นตัวเร่งท�ำให้คนในสังคม
ต้องปรับตัวในหลากหลายเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยี การท�ำงาน การเรียน หรือ
การดูแลสุขภาพของตนเองแล้ว โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ “ครอบครัว” ที่
จะต้องปรับตัวและพยุงสถานะของครอบครัวให้อยูร่ อดให้ได้ เราจะพบ “ปัญหา
ครอบครัว” ตามสือ่ ต่างๆ มีให้เห็นบ่อยครัง้ และยิง่ หลังจากโควิด-19 เข้ามาอยูใ่ น
ชีวติ ของเรา ปัญหาครอบครัวก็ยงิ่ ขยายออกและเห็นภาพของปัญหาทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
ครอบครัวแตกแยก เพราะสามีภรรยาแอบคบกับคนอืน่
แม่คา้ ออนไลน์ คิดสัน้ เผาตัวเองเพราะเครียดปัญหาครอบครัว
เด็กหญิงต้องรับกรรม พ่อแม่แยกทางกัน
ผัวเมียทะเลาะกัน ปมเราชนะ-จ�ำน�ำมือถือ เจ้าหนีบ้ กุ ทวง เมียน้อยใจเดิน
ลงคลอง
ลูกไม่มสี มาธิเรียนออนไลน์ แม่เรียกท�ำงานบ้าน
ฯลฯ
นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างปัญหาครอบครัวทีพ่ บตามหน้าสือ่ ต่างๆ ทีส่ ะท้อนให้เห็น
ว่าผลกระทบจากโควิด-19 ที่นอกจากจะท�ำให้เศรษฐกิจพังแล้ว ยังกระทบต่อ
ปัญหาของครอบครัวไทยอีกด้วย
ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ ในต่างประเทศก็พบว่าโควิด-19 นัน้ เป็นเหตุ
ให้คนญี่ปุ่นมีอัตราฆ่าตัวตายสูงขึ้น ซึ่งในประเทศไทยเรากรมสุขภาพจิตก็มีผล
ส�ำรวจทีพ่ บมีปญ
ั หาสุขภาพจิตสูงขึน้ และมีปญ
ั หาการท�ำร้ายตัวเองสูงขึน้ เช่นกัน
จึงอยากให้ ทุกฝ่ายคระหนักถึงปัญหา การระบาด Covid-19 ทีม่ ผี ลกระทบ
ทางด้านครอบครัว อีกด้านหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพจิต ทีเ่ ราควรจะแนวทางการช่วย
เหลือต่อไป

“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
สวัสดีครับท่านสมาชิกของวารสาร จพสท. ช่วงเวลานี้จะพบว่าการระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพบว่า
มีการระบาดเพิม่ ขึน้ มากในจังหวัดทางภาคใต้และทางภาคเหนือ ขณะทีใ่ นกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑลมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดผู้ติดเชื้อ
ยังคงลดลงแต่ไม่เร็วทันใจตามที่คาดหวังไว้ ขณะเดียวกันจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและ
ผูป้ ว่ ยหนักก็ลดจ�ำนวนลงอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน เป็นผลท�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์
เริม่ ได้พกั เหนือ่ ยกันบ้าง และสถานพยาบาลต่างๆเริม่ เปิดรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคทัว่ ไป
ได้มากขึน้ ห้องผ่าตัด ห้องตรวจผูป้ ว่ ยนอกต่างๆ เริม่ เปิดท�ำการรักษาผูป้ ว่ ยทีร่ อคิว
กันไว้มาหลายเดือนที่ผ่านมา ทางวารสาร จพสท. ขอเป็นก�ำลังใจให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ทกุ ๆสาขา และทุกๆระดับ ให้มพี ละก�ำลังและก�ำลังใจในการดูแลผูป้ ว่ ย
กันต่อไปครับ
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกวารสาร จพสท. จ�ำนวนมากที่ได้ส่งบทความ
ทางวิชาการมาลงตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. อย่างต่อเนื่อง ทางวารสาร จพสท. จะ
พยายามด�ำเนินการในขั้นตอนการตีพิมพ์ให้รวดเร็วตามเวลาที่ก�ำหนดไว้เพื่อที่

ท่านสมาชิกวารสาร จพสท. จะได้มีผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารของเราตามความ
ตั้งใจไว้ ทางวารสาร จพสท.ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกที่ส่งบทความมาเพื่อ
ตีพิมพ์วารสารของเรา เมื่อท่านส่งบทความมาแล้วอยากให้ท่านสมาชิกช่วยเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มาด้วยสัก 2-3 ท่าน เพื่อที่จะท�ำการ review บทความของ
ท่านสมาชิกมาด้วย โดยที่ทางวารสาร จพสท. จะได้ท�ำการเลือกท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
และจัดส่งบทความไปให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิท�ำการ review บทความนั้นต่อไป
ซึง่ จะท�ำให้ขนั้ ตอนในการตีพมิ พ์รวดเร็วยิง่ ขึน้ และเพือ่ ความเหมาะสมกับบทความ
ที่ส่งมาตีพิมพ์ เพราะบางบทความเป็นบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ต้องให้
ท่านผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามช�ำนาญในเรือ่ งนัน้ ๆเป็นผู้ review บทความนัน้ จะได้มี
ความถูกต้องเหมาะสมในการที่จะรับหรือไม่รับบทความนั้นๆลงตีพิมพ์ในวารสาร
จพสท. ต่อไป
สุดท้ายนี้หวังว่าวารสาร จพสท. จะเป็นสื่อทางวิชาการที่ช่วยให้ท่านสมาชิก
ได้น�ำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไปในระดับชาติ
และนานาชาติครับ
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“สารจากผู้รั้งต�ำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ”
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

e-mail: sukumkan@yahoo.com

ในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเริม่ มีบทบาทส�ำคัญต่อ
ประเทศอย่างมาก
โดยเฉพาะ สถานการณ์โควิด-19 ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลายลง มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยรายใหม่
ประมาณไม่เกินหมืน่ คน และเสียชีวติ ไม่เกินร้อยคนต่อวันจากการท�ำงานหนักของ
พวกเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การป้องกัน การค้นหา ควบคุม รักษาผู้ป่วย จนถึง
การระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนือ่ ง จนเหมือนสถานการณ์จะผ่านพ้นวิกฤตและเริม่
กลับสูก่ จิ กรรมทีผ่ อ่ นปรนได้มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตั ว เองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของประชาชนก็ ยั ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ พ วกเราแพทย์ แ ละ
บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านต้องช่วยกันกระตุน้ ให้เกิดกระแสอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้

ลดการเกิดการระบาดระลอกใหม่ ด้วยการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและสังคม ซึง่ พวก
เราสามารถมีสว่ นร่วมทีส่ ำ� คัญ โดยสือ่ สารผ่านทุกช่องทางทีพ่ วกเราสามารถท�ำได้ทาง
สือ่ หลัก เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจน Social Media ต่างๆ เพื่อ
ให้สังคมตระหนักรับรู้ถึงการระบาดของโรคนี้ที่ยังคงอยู่ แม้ประชาชนบางส่วน
จะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว
พวกเราจะช่วยให้โรคนี้อยู่ภายใต้การควบคุมได้ก็ต้องส่งเสียงสร้างกระแส
อย่างต่อเนือ่ งครับ ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนทีช่ ว่ ยกันท�ำให้สถานการณ์ดขี นึ้
และหวังว่าพวกเราจะกลับมาสู่ชีวิตปกติแบบ New Normal ในเร็วนี้

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

ปรากฏการณ์ ใ นหลายประเทศส่ อ ว่ า วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด ใน
อาจไม่ใช่ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จ
จากปรากฏการณ์หลายประเทศในขณะนี้ที่มีการกลับมาระบาดใหม่ของ
โควิด-19 กันอีกหลายระลอกใหม่ๆ เช่น ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เกาหลี จีนและญีป่ นุ่ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันยาวๆ ว่าน่าจะต้องอยูก่ บั
เชือ้ ไวรัสโคโรนานีไ้ ปอีกหนึง่ ถึงสองปี และยิง่ ประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกทีเ่ ปิด
ประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยว
ในกลุม่ จังหวัดทีม่ กี ารบริหารจัดการไว้ เช่นการท�ำ sandbox และบริหารจัดการ
ฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ ลดความรุนแรงและโอกาสเสีย
ชีวิต โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดสถานการณ์โควิดว่าน่าจะเป็นช่วงขาลง ยอด
ติดเชื้อใหม่น่าจะต�่ำกว่า 5,000 รายต่อวันไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งต้อง
คอยจับตาดูวา่ จะเป็นไปตามคาดหรือไม่ เนือ่ งจากจะมีการเปิดเรียนของเด็กนักเรียน
รวมถึงเปิดประเทศมากขึ้น แนวโน้มมองดูคล้ายว่าจะดีขึ้นแต่ เราคงตั้งมั่นอยู่ใน
ความไม่ประมาท เพราะดูเหมือนการเปลีย่ นแปลงสายพันธุข์ องไวรัสดูจะไม่หยุดนิง่
ล่าสุด เริ่มมีเค้าลางในการระบาดของสายพันธ์โอเมกา ซึ่งจะเป็นโควิด
กลายพันธุท์ คี่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต หลังจากพบผูต้ ดิ เชือ้ โควิดสายพันธุโ์ อเมกา
(B.1.640) ในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และอิตาลี ท�ำให้
ประเทศอิสราเอลตื่นตัวเริ่มต้นฝึกซ้อมระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งคาด
ว่าจะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ปัจจุบัน (เมื่อท้าวความไปถึงสายพันธุ์แรก
สายพันธ์อุ ลั ฟาพบครัง้ แรกในประเทศอังกฤษ สายพันธุเ์ บตา พบครัง้ แรกทีแ่ อฟริกาใต้
สายพันธุ์แกมมาพบที่บราซิล สายพันธุ์เดลตาพบที่อินเดีย สายพันธุ์เอปไซลอน
พบทีส่ หรัฐอเมริกา สายพันธุซ์ ตี าพบทีบ่ ราซิล สายพันธุธ์ ตี าพบทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ สายพันธุ์
แคปปาพบที่อินเดีย สายพันธุ์แลมบ์ดาพบที่เปรูแล้วมีการแพร่ระบาดไปแล้ว 31
ประเทศ สายพันธุ์แลมบ์ดาพบว่า ยีนกลายพันธุ์บนโปรตีนที่เป็นส่วนหนามของ
ไวรัสท�ำให้แพร่ระบาด เพิ่มมากขึ้นรวมถึงลดประสิทธิภาพของแอนติบอดีบางตัว
ทีใ่ ช้ยบั ยัง้ ไวรัส ล่าสุดเร็วๆ นี้ เริม่ มีการระบาดสายพันธ์โอเมกาตามมาแต่มจี ำ� นวน
หลักสิบราย ในขณะนี้เราตั้งชื่อใช้อักษรกรีก ไปแล้ว 10 ตัวเหลืออีก 14 ตัว)
จากหลักฐานท�ำให้พอสรุปได้ว่าวัคซีนที่ตั้งใจผลิตออกมาควบคุมในช่วงนี้
อาจไม่ใช่ค�ำตอบหลัก พระเอกตัวจริงอาจจะเป็นการเฝ้าพื้นฐาน การระวังทิ้ง
ระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ลดการสัมผัส ลดการเข้าสังคม แบบที่

ปฏิบัติกันมาในช่วงยอดการติดเชื้อสูงสุด ส่วนยาต้านไวรัสก็อาจดูจะเป็นม้าขาว
อีกตัวที่จะตามมา และน่าจะเป็นความหวังล่าสุดเพื่อช่วยในการรักษาหลังจากที่
ตัวยา Molnupiravir และตามมาด้วยข่าวดีวา่ บริษทั Pfizer เปิดเผยว่า ยารักษา
โควิด ที่มีชื่อว่า Paxlovid ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของบริษัท ช่วยลดโอกาสใน
การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดลงได้ 89% และให้
ค�ำมัน่ ว่า บริษทั จะผลิตยาเพือ่ ต่อสูก้ บั โรคระบาดทัว่ โลกอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
โดยมุง่ หวังจะให้ใช้รว่ มกับยาต้านไวรัสริโทนาเวียร์ (Ritonavir) จ�ำนวน 3 เม็ด
วันละ 2 ครัง้ ยาเม็ดของ Pfizer ซึง่ มีชอื่ ทางการค้าว่า Paxlovid นีอ้ าจได้รบั การ
อนุมตั จิ ากหน่วยงานก�ำกับดูแลของสหรัฐฯ ภายในสิน้ ปีนี้ โดยบริษทั เผยว่ามีแผนที่
จะส่งผลการศึกษาเบื้องต้นไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)
ก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน ศกนี้
เมื่อมาอัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในไทย นับตั้งแต่
ปี 2563 อยู่ที่ 2,057,575 ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศ อยู่ที่ 20,358 ราย
ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาวัคซีนของไทย ทัง้ วัคซีน ChulaCOV-19
และใบยาไฟโตฟาร์ม คาดเริม่ ฉีดให้ประชาชนกลางปี 2565 ดังนัน้ เพือ่ นสมาชิกแพทย์
และประชาชนในประเทศเราคงต้องอยู่ร่วมไปกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แพทยสมาคมฯ จึงขอส่งก�ำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน
ดูแลประกันทางการแพทย์แบบเหมารวมให้กับสมาชิกตามวาระและโอกาส
สนับสนุนส่งเสริมให้แพทย์ได้รับวัคซีนที่ดีและได้ครบอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมทั้ง
กระตุ้นเตือนให้พวกเราระมัดระวังตนเองอย่างยิ่งยวดในการที่จะดูแลรักษา
ผู้ป่วย รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอครับ

