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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบับ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ครับ ฉบับนีข้ อรายงาน
ผลจากการจัดงานวันแพทย์ครับ
อ้างอิงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 ธค. 2499 ทีก่ ำ� หนดให้
วันที่ 27 พย. ของทุกปีเป็น “วันแพทย์” นัน้ แพทยสมาคมฯของเราได้จดั ให้มกี จิ กรรม
อย่างเป็นรูปธรรมในวันดังกล่าว โดยก�ำหนดให้มงี านขึน้ ตัง้ แต่ปี 2563 โดยมีทา่ น
อาจารย์วนั ชาติ ศุภจัตรุ สั อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และอดีตนายก
แพทยสมาคมโลกเป็นประธานการจัดงานครับ
ในงานวันแพทย์ 2564 ทีไ่ ด้จดั เป็นปีทสี่ องนี้ แพทยสมาคมฯ ร่วมกับแพทยสภา
และกระทรวงสาธารณสุข และกรมประชาสัมพันธ์รว่ มกันเป็นเจ้าภาพจัดงานครับ
เราเริ่มด้วยการจัดพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตสมาชิกผู้ล่วงลับที่อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปีในช่วงเช้าและในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ทาง NBT ได้รว่ มเป็น
เจ้าภาพจัดรายการพิเศษ “วันแพทย์” ถ่ายทอดสดทางช่อง 2 NBT2HD และ
FB live ครับ
งานนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากท่านผูช้ มทางบ้าน เนือ่ งจากได้เปิดสายให้ประชาชน
สามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อเข้ามาถามปัญหาสุขภาพถึง 15 คูส่ าย โดยได้รบั ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทุกราชวิทยาลัยช่วยส่งผูเ้ ชีย่ วชาญมารอตอบข้อซักถามครับ ซึง่ ค�ำถาม
ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับโควิด-19 บางสายก็ไม่ได้ถามปัญหาสุขภาพ แต่กลับ
ขอบคุณและอวยพรให้กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญของเราด้วยครับ
ทีน่ า่ สนใจมากคือ NBT ลงทุนท�ำละครเรือ่ ง “เป็นหมอ ไม่มวี นั เกษียณ”
เพือ่ เชิดชูเกียรติแพทย์ผทู้ มุ่ เทเสียสละในการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนือ่ งมายังปีทสี่ อง ซึง่ มีเนือ้ หาทีก่ นิ ใจ และส่ง
ก�ำลังใจให้กบั แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทวั่ ประเทศครับ ก�ำกับการแสดง
โดยคุณบอย สกลเกียรติ วีรวรรณ ร่วมแสดงโดยดาราทีม่ ชี อื่ เสียงมากมายหลาย
ท่าน และได้ฟงั เพลงไพเราะจากนักร้องและนักดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ ซึง่
ต้องขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ยนะครับ
มีขา่ วประชาสัมพันธ์ครับ ในวันเสาร์ที่ 29 มค. 2565 จะเป็นวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีของแพทยสมาคมฯ ซึง่ จัดเป็นประจ�ำทุกปีทอี่ าคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปีครับ ในงานจะมีการบรรยายทีน่ า่ สนใจมากครับ เช่น การรับมือด้านสาธารณสุข
กับโรคโควิด-19 ในปี 2565 โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานผ่านทางสือ่ online เพือ่ ร่วมเป็นก�ำลังใจกับผูไ้ ด้รบั
ทุนและแพทย์ดเี ด่นในปีลา่ สุดของเราครับ แล้วพบกันในงานนะครับ
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สารฉบับนีจ้ ะครอบคลุมถึงเวลาสิน้ ปี ๒๕๖๔ และการหมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสมาคมฯ ของผมด้วย ในวาระสิน้ ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข
สมหวัง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สบายกาย สบายใจ หมดทุกข์หมดปัญหา
ไปตลอดปีนะครับ นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณกรรมการบริหารทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกัน
ท�ำงานให้แก่แพทยสมาคมฯ ตลอดวาระทีผ่ มด�ำรงต�ำแหน่งนายก พสท. นับเป็นช่วงเวลา
ทีโ่ ลดโผนเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาให้พวกเราได้ทำ� เพือ่ ช่วยประชาชนให้
พ้นหรือบรรเทาภัยจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผมได้สรุปกิจกรรมงานทีผ่ มท�ำเพิม่
เป็นพิเศษจากงานประจ�ำที่ พสท. ท�ำอยูแ่ ล้วในหนังสือ e-book ท่านสามารถหาอ่าน
ได้ตงั้ แต่วนั เสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รวมทัง้ มีหนังสืออีก ๑ เล่ม ครบ
รอบ ๑๐๐ ปีของแพทยสมาคมฯ ทีบ่ รรจุเนือ้ หากิจกรรมของ พสท. ระหว่างปีที่ ๙๑
มาถึงปีที่ ๑๐๐ ของการก่อตัง้ พสท.
สารฉบับนี้จะนับเป็นช่วงเวลาของต้นปีที่ ๑๐๑ ของการก่อตั้งแพทยสมาคมฯ
แล้วนะครับ ผมขอเรียนว่า สมาชิกทุกท่านต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และ ๒ ให้ได้
นะครับ ตอนนีเ้ ปิดประเทศ ผ่อนคลายการปิดสถานทีบ่ นั เทิง ยกเลิก curfew ไปแล้ว
แต่ผมขอให้ทุกท่านพยายามใช้วิถีชีวิตใหม่อย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ ทั้งนี้
เพื่อให้ท่านปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือหากพลาดพลั้งติดเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ ก็จะได้รับเชื้อเพียงเล็กน้อย การรับเชื้อเพียงเล็กน้อยเรียกว่า ติดเชื้อใน
suboptimal inoculum dose ทีจ่ ะก่อโรค ดังนัน้ แทนทีจ่ ะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย
กลับจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของท่านและไม่ได้ท�ำให้ท่านเจ็บป่วยนะครับ
ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ ๒ หรือ ๓ เข็มไปแล้วแต่ต้องเสี่ยงตรวจคนไข้ที่อาจจะติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ เมื่อมาให้ท่านรักษา ท่านได้รับเชื้อเข้าไปเพราะต้องใกล้ชิดกับ
คนไข้ (ผู้ติดเชื้อ) แต่รับเชื้อจ�ำนวนน้อยเพราะใช้วิถีชีวิตใหม่ ระดับภูมิคุ้มกันชนิด
anti-spike protein IgG จะถูกกระตุน้ ให้พงุ่ สูงขึน้ ใหม่ได้ ดังเช่นอาจารย์แพทย์
ท่านหนึง่ สนใจติดตามระดับ anti-spike protein IgG ของตนเองทุกเดือน หลังฉีด
วัคซีนเข็มที่ ๔ หรือ ๕ มาแล้วสองสามเดือน anti-spike protein IgG เริม่ หล่น
จากเคยสูงเกินหมืน่ กว่าลงมาเหลือหกพันกว่าหน่วย พอถึงเดือนนีต้ รวจพบว่า anti
-spike protein IgG กลับเด้งขึน้ ไปอยูท่ รี่ ะดับหนึง่ หมืน่ กว่าอีก แสดงว่าท่านอาจ
จะติดเชื้อจากผู้ป่วยแต่จ�ำนวนเชื้อไม่มากพอจะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยแต่จะมาก
พอที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับ นี่เป็นข้อดีของวิถีชีวิตใหม่ในการสู้โรคโควิด-๑๙
วันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตรงกับวันแพทย์อีกแล้ว ปีนี้
อ.นพ.วันชาติ เสนอให้ไปจัดงานออกทีวีที่ NBT 2HD ช่วงเวลาบ่าย ประกาศให้
ประชาชนทราบความส�ำคัญของวันแพทย์และวิชาชีพแพทย์ตอ่ ประชาชน น้อมร�ำลึก
ถึงคุณงามความดีของแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละเวลาส่วนตัวมาท�ำงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ผลักดันประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน เมื่อ
สมาชิกแพทย์ของเราช่วยกันสร้างเสริมคุณงามความดีเหล่านี้ วันแพทย์จะยิ่งทวี
ความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และขอให้แพทย์รุ่นเยาว์หรือผู้ที่คิดจะมาเป็นแพทย์ได้
เห็นแบบอย่างที่จะท�ำตามเพื่อท�ำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อแพทย์
มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวัสดีครับ

“สารจากเลขาธิการฯ”

เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ 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 ที่ช่วยแจกจ่ายจดหมายข่าวให้กับแพทย์
ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า
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“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

โทร. 081-821-4593

ขณะนี้มีผู้สมัครรางวัล และทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ดังนี้
1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ คณะกรรมการฯ ได้มีการ
พิจารณาผู้ผ่านการพิจารณา ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร ภาควิชา
อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยคณบดี
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
3. ทุนทาเคดา ผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก และนัดมาสัมภาษณ์ในวันพุธ
ที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้แก่
		 3.1 ทุนทาเคดา 3 เดือน ได้แก่ 3.1.1 พญ.จันทนา ผลประเสริฐ 3.1.2
นพ.ปุณวัฒน์ จันทรจ�ำนง 3.1.3 นพ.สรันต์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
		 3.2 ทุนทาเคดา 6 เดือน ได้แก่ 3.2.1 นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์
3.2.2 พญ.ละออทิพย์ รัตนพิทยาภรณ์
		 3.3 ทุนทาเคดา 1 – 2 ปี ได้แก่ 3.3.1 พญ.สุทธาสินี เพชรสกุล
3.3.2 พญ.สิริมา ภูวนกุลชัย
4. ทุนวิจยั นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ปี 2564 ผูผ้ า่ นการพิจารณา
รอบแรก และนัดมาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้แก่ 1. นพ.คณินท์
เหลืองสว่าง ภาควิชาจักษุวทิ ยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. รศ.นพ.
จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�ำบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3. พ.ท.ดร.นพ.วิทวัส
จันทน์คราญ ภาควิชาพยาธิวทิ ยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 4. นพ.ธีระพันธ์
สงนุย้ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5. พญ.พิระดา ยินเจริญ
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6. พญ.พรรณทิพา ว่องไว
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. พญ.อรุณรัตน์
ด�ำเกลี้ยง โรงพยาบาลทุ่งสง 8. นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ โรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ถ้าสมาชิกแพทยสมาคมฯ ท่านใดสนใจติดต่อได้ทสี่ ำ� นักงานแพทยสมาคมฯ
ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ
10310 โทร.02-3144333 หรือ 02-3188170 E-mail Address: math@
loxinfo.co.th

เพื่อนแพทย์ท่านใดสนใจ

สมัครสมาชิก

แพทยสมาคมฯ

สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

02-318-8170
หรือ
02-314-4333
หรือ

www.mat-thailand.org

“คุยกับหมอชุมศักดิ”์
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

โทร. 085-188-8173

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 14 (15-16 ธันวาคม 2564)
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึง่ จัดติดต่อกันมาเป็นครัง้ ที่ 14 ใน
ปีนี้ ซึง่ คณะกรรมการจัดการประชุมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะให้มากขึน้ ภายใต้ Theme “พลังพลเมืองตืน่ รู้ สูว้ กิ ฤต
สุขภาพ” โดยในปีนจี้ ะมีประกาศร่างระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจำ� นวน
3 ร่างคือ
1. การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนในวิกฤตโควิด-19
2. การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะ
วิกฤตอย่างเป็นธรรม
3. การจัดการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภาพ ได้มกี ารประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและปรับปรุงเอกสารเป็นระยะๆ โดยมีผแู้ ทนของแพทยสมาคมฯ ร่วม
พิจารณามาโดยตลอด และจะมีการลงฉันทามติทงั้ สามระเบียบวาระ ในวันงาน
สมัชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 14 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2564 นี้
ข้อสรุปในสาระส�ำคัญ ของ 3 ระเบียบวาระดังกล่าวจะได้นำ� มาเสนอเป็นระยะๆ
ไปครับ

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
ข่าวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ มีก�ำหนดตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพสถาน
พยาบาลเพื่อพิจารณามอบรางวัลสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้
วันที่ 17 พฤศจิกายน สัมภาษณ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
เวลา 09.00 น. และ สถาบัน โรคทรวงอก จ.นนทบุรี เวลา 13.00 น.
วันที่ 18 พฤศจิกายน สัมภาษณ์ คลินิกบ�ำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว
เวลา 13.00 น. และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 13.00 น. และ
รพ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เวลา 15.00 น.
วันที่ 24 พฤศจิกายน รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 41 คลองเตย เวลา 13.00 น. และศูนย์บริการสาธารณสุข 48
นาควัชรอุทิศ เวลา 15.00 น.
วันที่ 25 พฤศจิกายน รพ.มะขาม จ.จันทบุรี เวลา 13.00 น. และศูนย์
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เวลา 15.00 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เวลา 13.00 น.
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“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”
นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
โทร. 089-761-1440

จดหมายข่าวฉบับนีเ้ ป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565 ผมถือ
โอกาสแจ้งสรุปจ�ำนวนสมาชิกสามัญตลอดชีพของแพทยสมาคมฯ จนถึง ณ วันนี้
(1 ธันวาคม 2564) มีทงั้ หมด 26,506 คน เป็นครอบครัวทีใ่ หญ่มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในปี
2564 ต่อเนื่องจากปี 2563 แม้จะมีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ที่ส่งผลกระทบพูดได้ว่าทุกด้านต่อประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสาหัสสากรรจ์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การน�ำของท่านนายกฯ
ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.อมร ลีลารัศมี และทีป่ รึกษา ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมส�ำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
มาตัง้ แต่เริม่ แรกจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้ ในปี 2564 แพทยสมาคมฯ ยังมีผลงาน
ทีโ่ ดดเด่นอืน่ ๆมากมาย ไม่วา่ เรือ่ ง โครงการบริหารความเสีย่ ง, โครงการเยีย่ มเยือน
เพือ่ นสมาชิกแพทย์, การส่งเสริมแพทยศาสตรศึกษา, โครงการอุน่ ใจเมือ่ ใกล้แพทย
สมาคมฯ, โครงการ “วันแพทย์”, การจัดประชุม International Virtual meeting
13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health หรือ APACT ครัง้ ที่
13 เป็นต้น ผมจึงขอเชิญชวนเพือ่ นแพทย์ทยี่ งั ไม่เป็นสมาชิกหรือไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิก
แพทยสมาคมฯแล้วหรือยัง เข้าไปตรวจสอบความเป็นสมาชิกได้ทเี่ ว็บไซต์ www.
mat-thailand.org หรือจะติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนของแพทยสมาคมฯ
โดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-314-4333 ในเวลาราชการได้ครับ ถ้ายังไม่มชี อื่ ก็ขอ
เชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกแพทยสมาคมฯได้ทางช่องทางดังกล่าว และเนือ่ งใน
วาระศุภดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลายในสากลโลก ทุกชาติทกุ ศาสนาทีพ่ วกเราและท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้
ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพกาย ใจ ทีส่ ดชืน่ แข็งแรง
ปรารถนาสิง่ ใดก็ขอให้ได้สงิ่ นัน้ สมความปรารถนาทุกประการครับ สวัสดีครับ

“สารจากอดีตนายกฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

สวัสดีทา่ นสมาชิกแพทยสมาคมฯทุกท่านครับ ในปีทผี่ า่ นมาต้องขอขอบคุณ
สมาชิกแพทยสมาคมฯ และภาคีเครือข่ายทุกท่านทีม่ สี ว่ นในความส�ำเร็จงานประชุม
13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (13th APACT
2021 Bangkok) ที่จัดร่วมกันกับ การประชุมวิชาการ 100 ปี แพทยสมาคม
หรือ Medical Association of Thailand 1921 – 2021 และการประชุมวิชาการ
บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบด้วย
องค์ความรู้ (TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 “Empowering
Policy Implementation on Tobacco Control”) ซึ่งการประชุมจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2564 เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์สตรีมมิ่ง
โดยมีภาคีเครือข่ายควบคุมการ บริโภคยาสูบทั้งจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและ
ทั่วโลก สนใจเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน จาก 37 ประเทศ มาร่วมกันก�ำหนด
อนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัพเดตบุหรีเ่ ชือ่ มโยงโควิด-19
ที่จะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการรณรงค์
เชิงป้องกันโรค Covid ที่จะเกิดจากบุหรี่ พร้อมน�ำงานวิจัยมาปรับแผนการ
ควบคุมยาสูบในไทย เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะเยาวชน และใน
การประชุมครัง้ นีไ้ ด้มกี ารร่วมกันประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 18 ข้อ ซึง่ ในประเด็น
ด้านการขับเคลือ่ นปฏิญญา สมาพันธ์ฯจะร่วมกันภาคีเครือข่ายในเรือ่ งนีใ้ ห้เกิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
และในศุ ภ วาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ กระผมขออ� ำ นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
สวัสดีครับท่านสมาชิกของวารสาร จพสท. ใกล้จะสิน้ ปี พ.ศ.2564 และจะเริม่
ก้าวเข้าสูป่ ี พ.ศ. 2565 แล้วนะครับ การระบาดของเชือ้ โควิด-19 ยังคงมีอยูเ่ ช่นเดิม
แต่พบว่าการแพร่เชือ้ ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และจ�ำนวนผูท้ เี่ สียชีวติ หรือ
ป่วยหนักก็ลดลงเช่นเดียวกัน ขณะทีจ่ ำ� นวนผูป้ ว่ ยทีห่ ายป่วยมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ ครับ ในขณะทีป่ ระเทศในแถบยุโรปและอเมริกาพบว่ากลับมีการระบาดของ
เชือ้ โควิด-19 เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ อย่างน่าตกใจ ถึงแม้วา่ จะมีผทู้ ไี่ ด้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว
เป็นจ�ำนวนมากก็ตาม แต่จำ� นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ หรือป่วยหนักอาจจะไม่มากเท่ากับ
การระบาดของเชื้อในครั้งก่อนๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีของการฉีดวัคซีนป้องกันไว้
ทางวารสาร จพสท. ขอเป็นก�ำลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ทกุ ๆท่านทีไ่ ด้ชว่ ยกัน
ดูแลและให้การป้องกันแก่ประชากรของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งตลอดมาครับ
ท่านสมาชิกวารสาร จพสท. ในช่วงทีผ่ า่ นมาไม่นานนีท้ างวารสาร จพสท. ได้รบั
อีเมล์จากวารสารจากต่างประเทศฉบับหนึง่ ส่งมาว่าบทความทางวิชาการทีไ่ ด้ตพี มิ พ์
ในวารสาร จพสท. เรือ่ งหนึง่ เมือ่ เดือน สิงหาคม 2564 นัน้ ได้สง่ ไปเพือ่ พิจารณาตี
พิมพ์ทวี่ ารสารของเขาด้วย ให้ทางวารสาร จพสท. พิจารณาจากการสอบถามเจ้าของ
บทความดังกล่าวพบว่าได้ส่งบทความไปจริง โดยได้ส่งตีพิมพ์ไปก่อนที่จะส่งมาที่
วารสาร จพสท. ซึง่ ทางวารสารต่างประเทศนัน้ ได้สง่ อีเมล์กลับมาให้แก้ไขแบบฟอร์ม
และเนื้อหาโดยได้ก�ำหนดเวลาให้ส่งต้นฉบับกลับไปถ้าเกินเวลาดังกล่าวจะไม่รับ

ตีพมิ พ์บทความดังกล่าว เจ้าของบทความนัน้ ไม่ได้แก้ไขบทความตามทีท่ างวารสาร
ฉบับนั้นได้ให้แก้และไม่ได้ติดต่อกลับไปอีก โดยคิดว่าเกินเวลาที่ทางวารสาร
ก�ำหนดไว้และจะไม่ได้รบั การตีพมิ พ์แล้ว จึงได้สง่ บทความเรือ่ งดังกล่าวมาตีพมิ พ์ที่
วารสาร จพสท. โดยทีท่ างวารสาร จพสท. ก็ไม่ทราบรายละเอียดในเรือ่ งนี้ ต่อมา
วารสาร จพสท. ได้พจิ ารณาและแก้ไขบทความดังกล่าวจนเป็นทีเ่ รียบร้อยและได้ลง
ตีพมิ พ์ในเดือน สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ทางวารสารต่างประเทศฉบับดังกล่าวจึงได้สง่
อีเมล์มาให้ทางวารสาร จพสท.พิจารณาสอบสวน จึงขอเรียนให้สมาชิกของวารสาร
จพสท. ทราบว่าถ้าท่านจะไม่ตีพิมพ์บทความกับวารสารทางวิชาการเมื่อท่านได้ส่ง
บทความไปให้เขาแล้วท่านต้องอีเมล์หรือมีจดหมายไปยังวารสารดังกล่าวที่จะ
ยกเลิกการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ด้วย เพราะถ้าท่านไม่ส่งอีเมล์หรือจดหมายไปยัง
วารสารที่ท่านส่งบทความไปหาเขา เขาจะยังคงคิดว่าท่านยังมีความประสงค์ที่จะ
ตีพิมพ์บทความกับทางวารสารของเขาอยู่ ถึงแม้ว่าจะเกินก�ำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้
ก็ตาม โดยเราอาจจะคิดเอาเองว่ายกเลิกการตีพมิ พ์ไปแล้ว โดยไม่มเี จตนาทีส่ ง่ ตีพมิ พ์
บทความซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ การส่งบทความเดียวกันไปพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารสองฉบับ
พร้อมกันนั้นจะถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมได้ จึงขอยกเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างกับ
สมาชิกของวารสาร จพสท. ให้ได้ทราบและบริหารจัดการก่อนจะได้สง่ บทความเพือ่
ให้ทางวารสาร จพสท. พิจารณาตีพมิ พ์ตอ่ ไปครับ
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“สารจากผู้รั้งต�ำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ”
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

e-mail: sukumkan@yahoo.com

ขณะนีใ้ กล้เทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ภายใต้การท�ำงานหนักอย่าง
ต่ อ เนื่ องของพวกเราแพทย์ทั้งหลายร่วมกับ บุค ลากรวิชาชีพ ต่างๆ ท�ำให้
สถานการณ์ต่างๆของประเทศไทยดูจะดีขึ้น แต่การช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการกลายพันธุข์ องเชือ้ โควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ งในระยะนี้
สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นสาย
พันธุร์ ะดับที่น่ากังวลใหม่ล่าสุด โดยพบครั้งแรกที่ประเทศบอตสวานาตอนใต้
ของทวีปแอฟริกา โดยพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนมากถึง 50 กว่าต�ำแหน่ง
โดย 32 ต�ำแหน่งเกิดขึ้นบนโปรตีนหนามแหลม (Spike Protein) ซึ่งเป็น

โปรตีนที่ไวรัสใช้ในการเข้าสู่เซลล์ของร่างกายมนุษย์ และเชื่อกันว่าไวรัส
สายพั น ธุ ์ นี้ ส ามารถแพร่ ก ระจายได้ เ ร็ ว กว่ า สายพั น ธุ ์ อื่ น ๆ รวมถึ ง เดลตา
แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของโควิดกลายพันธุ์ตัวนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะท�ำให้
มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นหรือไม่ ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราในฐานะแพทย์
ผู ้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ทางวิชาการของประชาชนจึงจ�ำเป็นต้องช่วยกันหาความรู้จาก
เอกสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาสื่อสารให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชน
และที่ส�ำคัญมาตรการที่เราก�ำหนดไว้ยังคงต้องท�ำต่อไป เพื่อลดปัญหาการ
ระบาดของโรคนี้

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

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ เพื่อนสมาชิกแพทย์
ปีใหม่แล้วแต่ดว้ ยการด�ำเนินชีวติ วิถใี หม่ พวกเราเหล่าสมาชิกแพทยสมาคมฯ
ก็คงต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 กัน ทั้งการ
ปรับเปลีย่ นสายพันธุจ์ ากเดลต้าไปเป็นโอมิครอน รวมถึงความเก่งทีเ่ กิดการรวม
สายพันธ์กุ นั เองเช่น เดลตาครอน (พบทีไ่ ซปรัส 11 ราย โดยอาจจะไม่ชดั เจนว่า
ระบาดจริง ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการปนเปื้อนในห้องทดลองมากกว่าที่จะเกิด
รวมทางสายพันธุเ์ ข้าด้วยกัน ซึง่ ภาวนาขอให้เป็นข้อผิดพลาดนะครับ) หรือเก่ง
ไปรวมกับสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทรี่ ะบาดประจ�ำถิน่ เป็น Flurona (เกิดการรวม
ระหว่าง influenza กับ corona virus 2019) หรือ Paraflurona (เกิด
การรวมระหว่าง parainfluenza กับ corona virus 2019) ซึ่งรายงานกัน
เมือ่ เร็วๆ นี้ Peak สูงสุดของการรระบาดจากระลอกของสายพันธ์โุ อมิครอน
หรือ B.1.1.529 นี้ ไปอยูใ่ นช่วงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ จ�ำนวน ๑๕,๘๔๕ ราย
ซึ่งภาพรวมของประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๒.๓๑ ล้านคน เสียชีวิต
รวม ๒๑,๙๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕ หรือพูดง่ายๆ ว่าตอนนี้ถ้าเฉลี่ย
รวมหลายสายพันธ์แุ ล้วอัตราการเสียชีวติ รวมราวร้อยละ ๑ (ติดร้อยคนมีโอกาส
เสียชีวติ ๑ ราย) แต่ถา้ เป็นสายพันธ์โุ อมิครอนดูเหมือนอัตราการเสียชีวติ จะต�ำ่
กว่าสายพันธุเ์ ดิมๆ ซึง่ ถ้าค�ำนวณคราวๆ ช่วงทีม่ กี ารระบาดสายพันธ์โุ อมิครอนนัน้
อัตราเสียชีวติ จะตกอยูท่ รี่ าวๆ ติดเชือ้ ๕๐๐ ราย จะเสียชีวติ ประมาณ ๑ ราย
หรือตายน้อยกว่าราว ๕ เท่า อันนีไ้ ม่นบั รวมอัตราการแพร่กระจายหรือติดเชือ้
ซึ่งสายพันธ์ุโอมิครอนจะมีโอกาสติดได้ง่ายและสูงกว่า สายพันธุ์โอมิครอน
(Omicron) มีตำ� แหน่งการกลายพันธุข์ องยีนมากถึง 50 ต�ำแหน่ง โดยมีหลักฐาน
บ่ ง ชี้ ว ่ า อาจจะมี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ้ น ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การกลั บ มาติ ด เชื้ อ ซ�้ ำ ได้
นอกจากนีย้ งั พบการกลายพันธุท์ สี่ ว่ นตัวรับ (Receptor-binding Domain)
ซึ่งไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเรามากกว่า 10 ต�ำแหน่ง ในขณะที่เชื้อโควิด
กลายพันธุอ์ ย่างสายพันธุเ์ ดลตา (Delta) มีการกลายพันธุใ์ นส่วนนีเ้ พียง 2 ต�ำแหน่ง
เท่านั้น ซึ่งจะท�ำให้อาจหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นภูมิ
จากวัคซีนแล้วก็ตาม
งานประชาสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๔ งานของฝ่ายสื่อสารองค์กร นับว่ามีการ
disrupt อย่างมาก ส่วนใหญ่ก็ต้องจ�ำเป็นปรับให้รับไปกับสถานการณ์การ
ระบาดของการติดเชื้อโควิด มักเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประเด็น
ใหม่ๆ หรือเร่งด่วนเมือ่ มีขา่ วการกลายพันธ์ุ หรือการระบาดในแหล่งใหม่ๆ สูงขึน้

การดูแลสวัสดิการของแพทย์ การจัดงานหรืออีเว้นท์ตา่ งๆ ของแพทยสมาคมฯ
แบบออนไลน์และไฮบริดทั้งการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ในปีทผี่ า่ นมาทางฝ่ายได้สอื่ สารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ หน้าเว็บไซต์
ผ่านช่องทางไลน์แอพพลิเคชัน่ และผ่านทางจดหมายข่าว (๖ ฉบับต่อปี) ตามรอบ
ข้อมูลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ผ่านหน้า official Facebook page ผู้
ติดตามเพจ มีอตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งรวมถึงการ engaged โดยมีอตั ราเท่ากับ
ร้อยละ ๖๒ การกดถูกใจเพจเมือ่ มีเนือ้ หาใหม่ๆ ให้ความรูห้ รือประชาสัมพันธ์
เท่ากับร้อยละ ๖๐ จ�ำนวนการดูเพจเพิม่ ขึน้ ทุกวันอย่างช้าๆ ร้อยละ ๓๖ ต่อวัน
โดยข้อมูลเป็นแบบออกานิกโดยไม่ได้ใช้การโปรโมทแต่อย่างใดปัจจุบัน
ผูต้ ดิ ตามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกแพทย์กว่า ๕,๐๐๐+ ราย ในช่องทางเว็บไซต์ จะเป็น
ช่องทางสากลและเป็น Official ในการให้ข่าวสารจะช้ากว่าช่องทางสังคม
ออนไลน์เล็กน้อยแต่เว็บไซต์ถือว่าเป็นสื่อหลักจึงมีจ�ำนวนการเข้าถึงสูงสุดที่
๑.๓๗ ล้านการเข้าชมแบบสะสม ในปีที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การระบาด
ท�ำให้ทางแพทยสมาคมฯ สามารถจัดอีเว้นท์ได้จัดการประชุมใหญ่เพียงสอง
กิจกรรมใหญ่ๆ คือการบรรยายในหัวข้อ Disruptive Medicine 2020
ผ่ า นระบบไฮบริ ด โดยจั ด ร่ ว มให้ มี ก ารเก็ บ คะแนนการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ผ่านระบบ webinar และการจัดกิจกรรมวันแพทย์ไทย ๒๕๖๔ ร่วมกับ
NBT2HD นอกนั้นจะเป็นกิจกรรมร่วมกับ APACT 2021 และกิจกรรม
ออนไลน์ร่วมกับต่างประเทศ เช่นการประชุมกับวารสารทางการแพทย์ของ
ประเทศจีน เป็นต้น

