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ขอสวััสดีีกัับเพื่่�อนแพทย์์ที่่�รัักทุุกท่่าน กระผมในนามของนายกแพทย
สมาคมฯ และคณะกรรมการวาระ 2565–2566 ขอปวารณาตััวที่่�จะรัับใช้้
เพื่่�อนแพทย์์ทุุกท่่าน
อากาศเดืือนมีีนาคมที่่�ร้้อนระอุุ ก็็มีีความสััมพัันธ์์กัับสถานการณ์์ใน
ประเทศไทย จากการแพร่่ระบาดของโควิิด–19 สายพัันธุ์์� Omicron ซึ่่�ง
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่ทะลุุ 3 ล้้านคนไปแล้้ว และอััตราการ
เสีียชีีวิิตก็็ประมาณวัันละ 60 กว่่าคนคิิดเป็็นร้้อยละ 0.76 และจำำ�นวนผู้้�ป่่วย
ปอดอัักเสบที่่�ต้้องรัักษาในโรงพยาบาลและผู้้�ป่่วยใส่่ท่่อช่่วยหายใจก็็เพิ่่�ม
จำำ�นวนมากขึ้้น� เมื่่อ� นัับเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่มี� ปี อดอัักเสบกำำ�ลังั รัักษาในโรงพยาบาล
10 อัันดัับจัังหวััดแรกได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร สมุุทรปราการ นนทบุุรีี
นครศรีีธรรมราช ชลบุุรีี สุุราษฎร์์ธานีี ภููเก็็ต บุุรีีรััมย์์ เชีียงใหม่่ และ
นครราชสีีมา ก็็มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นตลอด นอกจากนี้้�กลุ่่�มอายุุเฉลี่่�ยของ
กลุ่่�มผู้้�ป่่วยในประเทศครึ่่ง� หนึ่่�งอยู่่�ที่่ช่� ว่ ง 20-29 และ 30-39 ปีี และ Cluster
ของผู้้�ป่่วยรายใหม่่ที่่�พบมากที่่�สุุดในช่่วงนี้้�คืือ ติิดจากที่่�ทำำ�งาน
สถิิติิในการเกิิดผู้้�ป่่วยรายใหม่่ของไทยที่่�เพิ่่�มอย่่างมากในช่่วงนี้้� จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่อ� งทั้้ง� การควบคุุมโรค ลดการเกิิดผู้้�ป่่วยรายใหม่่
แม้้ว่่าการรัักษาของประเทศไทยยัังทำำ�ได้้ดีี ทำำ�ให้้อััตราการเสีียชีีวิิตของไทย

ยัังคงต่ำำ�� อยู่่�เมื่่อ� เทีียบกัับประเทศอื่่น� ๆ มีีข้อ้ มููลที่่น่� า่ สนใจพบว่่าการครอบคลุุม
การได้้รัับวััคซีีนของเข็็มที่่� 1 ประมาณร้้อยละ 78 เข็็มสองร้้อยละ 72 และ
เข็็มสามร้้อยละ 28 และเข็็มสี่่�เพีียงร้้อยละ 2.58 ส่่วนกรุุงเทพมหานครที่่�มีี
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายใหม่่มากที่่�สุุด ได้้รัับวััคซีีนเข็็มสามเพีียงร้้อยละ 59 ตลอด
จนการลดความระมััดระวัังตนเองส่่งผลให้้ประเทศไทยมีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยเพิ่่�ม
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยปอดอัักเสบและอาการรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ส่่งภาระ
ต่่อระบบบริิการในโรงพยาบาลทำำ�ให้้แพทย์์และบุุคลากรทางสาธารณสุุข
ต้้องรัับภาระงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก ดัังนั้้�นการรณรงค์์ให้้พี่่�น้้องประชาชนให้้
ระมััดระวัังตนเองไม่่ประมาทและเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่�สามและสี่่�ในช่่วง
ก่่อนเข้้าเทศกาลสงกรานต์์ โดยสื่่�อสารและแก้้ข้้อกัังวลต่่างๆของประชาชน
อัันเป็็นผลให้้เกืือบหนึ่่�งในสามของประชาชนทั่่�วไปไม่่ต้้องการรัับวััคซีีน เช่่น
การกลััวผลข้้างเคีียงและไม่่เชื่่�อใจในวััคซีีน หรืือคิิดว่่าการฉีีดวััคซีีน 2 เข็็ม
เพีียงพอแล้้ว
บทบาทสำำ�คััญของแพทย์์คงต้้องช่่วยกัันให้้ความรู้้�และสื่่�อสารสร้้าง
ความเข้้าใจแก่่ประชาชน อย่่าการ์์ดตกและเร่่งรััดการฉีีดเข็็มกระตุ้้�นโดย
เฉพาะกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อให้้ประเทศไทยสามารถควบคุุมโรคนี้้�ได้้โดยเร็็ว
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สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกแพทยสมาคมฯที่่รั� กั ทุุกท่่าน ขอต้้อนรัับสู่่�สารจาก
แพทยสมาคมฯ ฉบัับ เดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2565 ครัับ ฉบัับนี้้�ขอ
รายงานเรื่่�องสำำ�คััญมากในช่่วงเดืือนที่่�ผ่่านมาครัับ
ในวัันเสาร์์ที่่� 29 มกราคม 2565 ที่่�ผ่่านมา มีีการประชุุมใหญ่่สามััญ

ประจำำ�ปีี โดยแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยิินดีีกัับท่่าน
นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย ที่่�ได้้ขึ้้�นปฏิิบััติิงานเป็็นนายกแพทยสมาคมฯท่่าน
ใหม่่ และ ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์ ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นท่่านผู้้�รั้้�ง
ตำำ�แหน่่งนายกฯท่่านต่่อไป
http://www.mat-thailand.org

e-mail : math@loxinfo.co.th

เจ้้าของ : แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ที่่�อยู่่� : ชั้้น� 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี เลขที่่� 2 ซอยศููนย์์วิจัิ ยั ถนนเพชรบุุรีตัี ดั ใหม่่ กรุุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305
ที่่�ปรึึกษา : ศ.เกีียรติิคุุณ พญ.สมศรีีี เผ่่าสวััสดิ์์�, นพ.เอื้้�อชาติิ กาญจนพิิทัักษ์์, พล.ต.ต.นพ.ชุุมศัักดิ์์� พฤกษาพงษ์์
กองบรรณาธิิการ : รศ.ดร.นพ.ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร, ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์, คุุณศุุภธิิดา เพ็็งแจ้้ง, คุุณเกษร สุุวชััย, คุุณงามเนตร ศิิรเลิิศมุุกุุล, คุุณเอกชาคริิต บุุญเพ็็ญ
สนใจติิดต่่อรัับได้้ที่่�แพทยสมาคมฯ
หมายเหตุุ : ขอขอบคุุณวารสาร Medical Times ที่่�ช่่วยแจกจ่่ายจดหมายข่่าวให้้กัับแพทย์์ทั่่�วประเทศโดยไม่่คิิดมููลค่่า
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สวััสดีีปีใี หม่่ พร้้อมๆกัันนี้้� ผมขอกล่่าวอำำ�ลาตำำ�แหน่่งนายกแพทยสมาคมฯ
ในวัันที่่� ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ นะครัับ เพราะทำำ�งานมาครบวาระ ๒ ปีีแล้้ว ผมขอ
ขอบคุุณกรรมการบริิหารทุุกท่่านที่่ช่� ว่ ยกัันทำำ�งานให้้แพทยสมาคมฯ ตลอด ๒ ปีีนี้้�
สนุุกสนานมากเลยครัับ มีีเหตุุการณ์์ใหม่่ๆหลายเรื่่�องเกิิดขึ้้�นในวาระนี้้� สมาชิิก
สามารถหาอ่่านเหตุุการณ์์ กิิจกรรมต่่างๆที่่�ผมทำำ�งานมาตลอด ๒ ปีีในตำำ�แหน่่ง
นายกแพทยสมาคมฯ ได้้ที่่หนั
� งั สืือ ๓ เล่่มนี้้เ� ลยครัับ เก็็บไว้้ที่่แ� พทยสมาคม ฯ ได้้
บัันทึึกกิิจกรรมและเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ ที่่ทำ� �ำ ในวาระปีีที่่� พสท. มีีอายุุครบ ๑๐๐ ปีี
โอมิิครอน ยัังระบาดอยู่่�นะครัับ ผู้้�ที่่�ถึึงแก่่กรรมหรืืออาการหนััก ยัังคงเป็็น
ผู้้�สููงวััย มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสูงู โรคไต และยัังไม่่ได้้ฉีดี
วััคซีีน หรืือฉีีดได้้ ๑ เข็็ม หรืือฉีีดได้้ ๒ เข็็มแต่่เข็็มสุุดท้้ายนานเกิิน ๖ เดืือนแล้้ว
ก็็ต้้องรีีบไปฉีีดเข็็มที่่� ๓ นะครัับ เตรีียมต้้อนรัับการเปิิดประเทศได้้แล้้วในเดืือน
มีีนาคมหรืือเมษายน
	ตอนนี้้�ผมจะเข้้าไปทำำ�งานที่่�แพทยสภามากขึ้้�น งานที่่�ยัังค้้างอยู่่�บ้้างในวาระนี้้�
มีีเรื่่อ� งที่่ดิ� นิ พิิพาท ๒ แปลงที่่ยั� งั ไม่่จบ กล่่าวคืือต้้องไปขึ้้น� ศาลเพื่่�อให้้ศาลตััดสิินว่่า
เราชนะหรืือเราต้้องจ่่ายเงิินชดเชยให้้โจทก์์ งานระดมทุุนที่่�ชัักนำำ�จากกลุ่่�มเครืือ
เซ็็นทรััลไฟท์์โควิิด-๑๙ Central group help Thai fight COVID-19 (ทำำ�ด้ว้ ยใจ
ไฟท์์โควิิด) ก็็ยังั ดำำ�เนิินการต่่อไปเพื่่อ� หาทุุนวิิจัยั ให้้ศิริิ ริ าช จุุฬา รามา การลงนามใน
MOU เพื่่อ� ทำำ�ให้้เกิิด Dengue-Zero area เป็็นการเริ่่ม� ศัักราชใหม่่ในการป้้องกััน
การติิดเชื้้อ� โรคไข้้เลืือดออกโดยมีีบริิษัทั ทาเคดา ให้้การสนัับสนุุน นอกจากนี้้� ทาง
กลุ่่�ม MBK ที่่เ� คยมาคุุยกัับ พสท. ว่่า จะจััดมหกรรมดนตรีีฟื้น�้ ฟููสภาพจิิตใจและร่่วม
ให้้กำำ�ลัังใจคนไทยตามศููนย์์การค้้าต่่างๆ ของ MBK ก็็ยัังเงีียบอยู่่�แม้้ว่่าจะเป็็น
โปรเจคที่่ดี� มี าก ทำำ�ให้้เราได้้เข้้าใกล้้และช่่วยประชาชนให้้พ้น้ ภััยจากการระบาดของ
โรคโควิิด-๑๙ ด้้วย ขอให้้ทุกุ ท่่านโชคดีี มีีความสุุข พ้้นทุุกข์์ไวๆ ในปีีใหม่่นี้้ค� รัับ

“ประธานโครงการสมาชิิกสััมพัันธ์์
และประธานฝ่่ายพิิจารณาทุุนต่่างๆ”
ศ.พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์�

โทร. 081-821-4593

	ทุุนและรางวััลต่่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ยัังคงมีีมอบให้้สมาชิิกผู้้�มีีผลงาน
ดีีเด่่นเช่่นทุุกปีี ทั้้ง� รางวััล “สมเด็็จพระวัันรััตของแพทยสมาคมฯ” และ “รางวััลแพทย์์
ดีีเด่่นของแพทยสมาคมฯ” พร้้อมทั้้�ง “ทุุนทาเคดา” ซึ่่�งเป็็นทุุนไปดููงานที่่�ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น และ “ทุุนวิิจััยนายแพทย์์ปราเสริิฐ ปราสาททองโอสถ” ผู้้�ใดสนใจติิดต่่อ
ได้้ที่่�สำำ�นัักงานแพทยสมาคมฯ ภายในวัันที่่� 30 กัันยายน 2565
	ถ้้าสมาชิิกแพทยสมาคมฯ ท่่านใดสนใจติิดต่่อได้้ที่่สำ� �นั
ำ กั งานแพทยสมาคมฯ
ชั้้น� 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี ซอยศููนย์์วิจัิ ยั ถนนเพชรบุุรีตัี ดั ใหม่่ กรุุงเทพฯ 10310
โทร. 02-3144333 หรืือ 02-3188170 E-mail Address: math@loxinfo.co.th

“เครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ
ในการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ”
วัันที่่� 11 มกราคม เครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ ตรวจเยี่่ย� มและประเมิินคุุณภาพ
สถานพยาบาลเพื่่�อพิิจารณามอบรางวััลสถานพยาบาลปลอดบุุหรี่่� รพ. สุุโขทััย
จ. สุุโขทััย โดยวิิธีกี ารสััมภาษณ์์ผ่า่ นโปรแกรมออนไลน์์ Zoom
	วัันที่่� 24-25 กุุมภาพัันธ์์ จััดการประชุุมมหกรรมวิิชาการฟ้้าใส ประจำำ�ปีี 2565
มีีผู้้�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมแล้้ว จำำ�นวน 327 คน (แบบออนไลน์์)
โครงการพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� ปลอดปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาวะ
จััดกิิจกรรม ดัังนี้้�
วัันที่่� 10 และ 12-14 มกราคม จััดกิิจกรรมการเยี่่ย� มชมเสริิมพลัังแผนงานพััฒนา
สถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� ปลอดปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาวะ ประจำำ�ปีี 2564–2565
เพื่่�อพิิจารณารางวััลสถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� และเพื่่�อพิิจารณารางวััลด้า้ นการ
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการป้้องกัันอัันตรายต่่อสุุขภาพให้้แก่่ผู้้�ไม่่สูบู บุุหรี่่� โดยการจััด
สิ่่�งแวดล้้อมปลอดบุุหรี่่�ตามกฎหมาย ใน 4 กลุ่่�มสถาบัันการศึึกษา ได้้แก่่ กลุ่่�ม
มหาวิิทยาลััยเอกชน กลุ่่�มมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล (มทร.) กลุ่่�มสถาบััน
พระบรมราชชนก และกลุ่่�มมหาวิิทยาลััยในกำำ�กัับของรััฐ โดยผ่่านโปรแกรม
ออนไลน์์ Zoom
	วัันที่่� 25 มกราคม จััดกิิจกรรมการประกวดนวััตกรรมหรืือโครงการเพื่่�อ
พััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� ปีี 2565 โดยผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ Zoom
มีีผู้้�สนใจส่่งผลงานเข้้าร่่วมประกวด จำำ�นวน 11 ทีีม ได้้รับั การพิิจารณาคััดเลืือกรัับ
รางวััล จำำ�นวน 3 ทีีม ซึ่่ง� จะมีีการมอบรางวััลในงานประชุุมมหกรรมวิิชาการฟ้้าใส
	วัันที่่� 24–25 กุุมภาพัันธ์์ จััดกิิจกรรมนำำ�เสนอนวััตกรรมนิิสิิตนัักศึึกษา
ปลอดบุุหรี่่ดี� เี ด่่นและการนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ณ ห้้องประชุุมพััชรกิิติยิ าภา ชั้้น� P3
อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ ภายในงานประชุุม
มหกรรมวิิชาการฟ้้าใส
สมาพัันธ์์เครืือข่่ายแห่่งชาติฯฯ จััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชมสถานประกอบการ โดย
ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ Zoom จำำ�นวน 2 แห่่งคืือ บริิษัทั แอ็็กโกรคอมเมอร์์ส กรุ๊๊ป�
จำำ�กัดั (ตลาดศรีีเมืือง จ.ราชบุุรี)ี เมื่่อ� วัันที่่� 7 มกราคม 2565 และบริิษัทั สยามโก
ลบอลเฮ้้าส์์ จำำ�กัดั (มหาชน) สาขาราชบุุรีี เมื่่อ� วัันที่่� 21 มกราคม 2565
	วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ จััดกิิจกรรมเยี่่ย� มชมสถานประกอบการ จำำ�นวน 3 แห่่ง
คืือ บริิษััท ไททััน สปอร์์ตแวร์์ จำำ�กััด จัังหวััดขอนแก่่น บริิษััท โอสถสภา จำำ�กััด
(มหาชน) สำำ�นัักงานหััวหมาก และบริิษััท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำำ�กััด โดยผ่่าน
โปรแกรมออนไลน์์ Zoom
	วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์จัดั การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2565 ณ ห้้องสััมมนา
4-6 ชั้้�น P3 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ
ภายในงานประชุุมมหกรรมวิิชาการฟ้้าใส
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“สารจากผู้้�รั้้�งตำำ�แหน่่งนายก
แพทยสมาคมฯ”
ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์
Email: ptomtitchong@gmail.com

สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกแพทยสมาคมฯที่่�รัักทุุกท่่าน ขอต้้อนรัับสู่่�สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบัับ เดืือน มกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2565ครัับ ฉบัับนี้้ข� อชวนท่่าน
สมาชิิกคุุยเรื่่อ� ง One health ครัับ
เนื่่อ� งจากปััญหาโควิิด-19 ที่่เ� รากำำ�ลังั เผชิิญอย่่างต่่อเนื่่อ� งมากว่่า 2 ปีีนั้้น� เป็็น
โรคจากสััตว์สู่่�์ คนหรืือ Zoonosis หรืือ Zoonotic diseases ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั การ
เปลี่่ย� นแปลงของสิ่่ง� แวดล้้อม และที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ในขณะนี้้ก็� คืื็ อ ภาวะโลกร้้อน ดัังนั้้น�
ศาสตร์์ที่่จ� ะช่่วยให้้เราได้้รับั มืือกัับปััญหานี้้ใ� นภาพรวมก็็คืือ One Health นั่่น� เองครัับ
แพทย์์เราจึึงต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งนี้้ใ� ห้้มากครัับ เพราะเป็็นเรื่่อ� งของสุุขภาพมนุุษย์์
โดยตรง แต่่ต้อ้ งนึึกถึึงสุุขภาพของสััตว์แ์ ละสิ่่ง� แวดล้้อมไปด้้วย จึึงจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนของโลกเราในอนาคตครัับ
เมื่่�อประมาณ 5 ปีีที่่�แล้้ว แพทยสมาคมฯ ร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และคณะแพทยศาสตร์์ UC Davis ได้้ร่ว่ มกัันเป็็นเจ้้าภาพ
จััดงานประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ One Health International Conference
หรืือ OHIC ครั้้ง� ที่่� 2 ขึ้้น� ที่่ก� รุุงเทพฯ ซึ่่ง� ได้้รับั เสีียงตอบรัับเป็็นอย่่างดีีในระดัับ
Asia Pacific ครัับ ในงานนั้้น� เราได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจาก speakers
ระดัับโลกจากทุุกทวีีปหลัักที่่ทำ� �ด้
ำ า้ นนี้้� ทั้้ง� จากอเมริิกา ยุุโรป แอฟริิกา ออสเตรเลีีย
และเอเชีีย โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงานจากประเทศในแถบ Asia Pacific ที่่ไ� ด้้ร่ว่ มกัันนำำ�เสนอ
ผลงานวิิชาการด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสิ่่ง� แวดล้้อม ก่่อให้้เกิิดปััญหาโรคจากสััตว์สู่่�์ คน
กัันอย่่างคัับคั่่ง� ในหลากหลาย topics ครัับ
	ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ทีีมงานนัักวิิจัยั จากประเทศไทยจากทุุกภาคส่่วนได้้มีโี อกาสร่่วม
นำำ�เสนอผลงานวิิจัยั จากประเทศไทยและความร่่วมมืือใน ASEAN ด้้าน One Health
ซึ่่ง� ถืือได้้ว่า่ เป็็นการรวมบุุคลากรจากทั้้ง� ฝั่่ง� สาธารณสุุขศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม
เข้้ากัับฝั่่ง� สัังคมศาสตร์์ได้้อย่่างลงตััวเป็็นอย่่างยิ่่ง� ครัับ
	ดัังนั้้น� ผมจะขออนุุญาตใช้้คอลััมน์์นี้้ม� าขยายความด้้าน One Health และ
เรื่่อ� งอื่่น� ๆที่่น่� า่ สนใจให้้กับั ท่่านสมาชิิกในฉบัับถััดๆไปนะครัับ

“สารจากอดีี
ตนายกฯ”
“คุุยกัับหมอชุุ
มศัักดิ์์�”
พล.ต.ต.นพ.ชุุ
มศัักดิ์์� พฤกษาพงษ์์
ศ.นพ.รณชัั
ย คงสกนธ์์

โทร. 085-188-8173
e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ในการสััมมนาผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ Global Health Security
เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมา วิิทยากรทั้้�งในและต่่างประเทศได้้
ร่่วมกัันถอดบทเรีียนการระบาดของ Covid-19 ตลอดช่่วง 2 ปีี ที่่�ผ่่านมา
อย่่างกรมควบคุุมโรคติิดต่่อของไทยมีีสำำ�นัักงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
ร่่วมทำำ�งานกัับนานาประเทศที่่�เรีียกว่่า Global Health Security Agenda
(GHSA)โดยเป็็นสมาชิิกถาวรและเคยเป็็นประธานเมื่่�อปีี 2021 ซึ่่�งประเทศไทย
ใช้้ One Health Concept ภายใต้้ความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนในสัังคม
และมีี โ อกาสนำำ� เสนอบทเรีี ย นจากการตอบสนองต่่ อ การระบาดของ
Covid-19 จนเป็็นที่่�ชื่่�นชมของทั่่�วโลก
ประสบการณ์์การบริิหารจััดการปััญหา Covid-19 ระบาดทั่่�วประเทศ
ทำำ�ให้้ปรากฏชััดเจนว่่าประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องมีีบููรณาการการบริิหารจััดการ
ให้้มีีระบบตอบสนองที่่�มีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการระบาด 4 ระลอกที่่�
แต่่ละระลอกยัังมีีการรอเตีียงรัับผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง ประเด็็นเตีียงรัับคนไข้้
จึึงต้้องทบทวนและปรัับปรุุงเป็็นระยะๆให้้มีีการใช้้เตีียงอย่่างเหมาะสม
ศาสตราจารย์์ ดร. Dennis Carroll ผู้้�เป็็นประธานคณะกรรมการ
Global Virome Project กล่่าวว่่า เราจะต้้องหาทางป้้องกัันหรืือเตรีียมการ
ไม่่ให้้เกิิด Covid-19 Like Event โดยมีีความเห็็นว่่า นัักวิิจััยและผู้้�บริิหาร
ระบบระบาดวิิทยาจะต้้องขยายเครืือข่่าย การเฝ้้าระวัังโรคจากไวรััสที่่�มาจาก
สััตว์์ชนิิดต่่างๆ (Zoonotic Viruses) เพื่่�อให้้สามารถตรวจพบแต่่เนิ่่�นๆแล้้ว
ตอบสนองโดยทัั นควัั น การเฝ้้ าระวัั งตัั วจะต้้ อ งตามไปดูู ถึึ งแหล่่ ง ที่่� มาของ
ไวรััสนั้้�นๆ
โดยสรุุปก็็คืือ Covid-19 ชี้้�ให้้เห็็นความจำำ�เป็็นรีีบด่่วนของการเฝ้้าระวััง
โรค เพื่่�อการค้้นพบแต่่เนิ่่�นๆแล้้วตอบสนองโดยเร็็ว เพื่่�อจำำ�กััดขอบเขตการ
ระบาดให้้ เ หลืือเพีี ย ง Localized outbreak ซึ่่� ง ประเด็็ น นี้้� ถืื อว่่ า เป็็ น
Pre–Requisite สำำ�หรัับ Pre-Empting Pandemics หน่่วยงานที่่�จะ
เป็็นผู้้�ทำำ�ได้้ดีีคืือ บรรดามหาวิิทยาลััยที่่�จะเป็็นศููนย์์กลางชี้้�นำำ�ชาติิหรืือรััฐบาล
ถึึงระบบเตืือนแต่่เนิ่่�นๆ

“ข่่าวจากหััวหน้้าบรรณาธิิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิิชาติิ จิิตต์์เจริิญ
โทร. 082-689-9666
สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกของวารสาร จพสท. เมื่่อ� ก้้าวเข้้าสู่่�ปีี พ.ศ.2565 พบว่่า
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� โควิิด-19 ยัังคงมีีอยู่่�เช่่นเดิิม และพบว่่าการแพร่่เชื้้อ� มีีเพิ่่�ม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในประเทศไทยและทั่่�วโลกโดยเชื้้�อ omicron ที่่�ทำำ�ให้้การแพร่่
กระจายของเชื้้�อได้้ง่่ายขึ้้�นกว่่าเชื้้�อ delta และจะมาทดแทนเชื้้�อ delta ในที่่�สุุด
ขอเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้กับั เพื่่อ� นแพทย์์ และบุุคลากรทางแพทย์์ทุกุ ๆท่่านที่่ต้� อ้ งทำำ�งานหนััก
อย่่างต่่อเนื่่�องในการให้้การดููแลรัักษาแก่่ผู้้�ป่่วยมาเป็็นระยะเวลา 2 ปีีกว่่า แล้้ว
ในด้้านบทความทางวิิชาการที่่�ส่่งมาตีีพิิมพ์์กัับวารสาร จพสท. นั้้�นมีีอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งทางกองบรรณาธิิการได้้พยายามช่่วยกัันดููแลและบริิหาร
จัั ด การให้้ ทุุ ก ท่่ า นที่่� ส่่ ง บทความมาได้้ รัั บ ความสะดวกรวดเร็็ ว ในการตีี พิิ ม พ์์

บทความต่่างๆ แต่่เนื่่�องจากขณะนี้้�ทางวารสาร จพสท. ได้้ใช้้ระบบบริิหารจััดการ
ของ editorial management ซึ่่� ง มีี ขั้้ � น ตอนที่่� ล ะเอีี ย ดในรูู ป แบบทาง
อิิเล็็คทรอนิิคน์์ จึึงทำำ�ให้้เกิิดการล่่าช้้าบ้้างในกรณีีที่่�ไม่่ถููกตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้้
ทางกองบรรณาธิิการจึึงต้้องขออภััยและขอทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�นิิพนธ์์ ที่่�ได้้ส่่ง
บทความมาตีีพิิมพ์์กัับทางวารสาร จพสท. ด้้วย ครัับ ในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�ทาง
วารสาร จพสท. จะทำำ�การเปลี่่ย� นรููปแบบและหน้้าตาของวารสาร จพสท. ในเว็็ปไซต์์
ให้้ทัันสมััยมากขึ้้�น โดยคาดว่่าจะให้้แล้้วเสร็็จภายในไตรมาสแรกของปีีนี้้� หวัังว่่า
ท่่านสมาชิิกจะได้้มีีความพึึงพอใจกัับเว็็ปไซต์์ใหม่่ที่่�ทางเราจะนำำ�เสนอในช่่วงเวลา
อัันใกล้้นี้้�ครัับ
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“ข่่าวจากฝ่่ายทะเบีียน”
นพ.คมกริิบ ผู้้ก� ฤตยาคามีี
โทร. 089-761-1440
การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2564 ของ แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ แบบ Online ผ่่านระบบ Zoom และ Onsite ที่่�ผู้้�เข้้า
ประชุุมต้้องผ่่านการตรวจ ATK ณ ห้้องประชุุมสยามมกุุฎราชกุุมาร อาคาร
เฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 29 มกราคม 2565 ได้้รัับเกีียรติิจากท่่าน
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข (นพ.เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิต) เป็็นวิิทยากร บรรยาย
เรื่่�อง “การรัับมืือด้้านสาธารณสุุขกัับโรคโควิิด-19 ในปีี 2565” ทั้้�งนโยบายและ
เนื้้�อหาน่่าสนใจมาก ท่่านกล่่าวถึึงแผนการรัับมืือการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
ในปีี 2565 Moving to Covid-19 Endemic โดยการชะลอการระบาด,
บรรเทาผลกระทบ, ให้้จบที่่� “โรคประจำำ�ถิ่่�น”, เปิิดเมืือง เปิิดประเทศ และ
จััดการระบบดููแล long covid โดยมีีกลยุุทธ์์ ดัังนี้้� 1) การเปิิดประเทศอย่่าง
ปลอดภััย 2) การเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรคในกลุ่่�มเสี่่�ยง/สถานที่่�เสี่่�ยง/กลุ่่�ม
เปราะบาง 3) การเตรีียมความพร้้อมด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข 4) การ
พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการสื่่�อสาร และ 6) สร้้างกลไกการ
บริิหารแบบบููรณาการ

การประชุุมวัันนั้้�น ยัังมีีการมอบรางวััลและทุุนต่่างๆ เช่่นทุุนการศึึกษา
ทาเคดา, ทุุนวิิจััยนายแพทย์์ปราเสริิฐ ปราสาททองโอสถ, รางวััลสมเด็็จพระวัันรััต
รวมทั้้�งรางวััลแพทย์์ดีีเด่่นของแพทยสมาคมฯ และมีีพิิธีี รัับ – ส่่งมอบตำำ�แหน่่ง
นายกแพทยสมาคมฯ จาก ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.อมร ลีีลารััศมีี (วาระปีี พ.ศ.
2563 – 2564) ส่่งมอบแด่่ นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย (วาระปีี พ.ศ. 2565 – 2566)
บรรยากาศเป็็นไปด้้วยความอบอุ่่�น เพื่่�อนแพทย์์ทุุกท่่านสามารถดููรายละเอีียด
ได้้ทางเว็็บไซต์์ของแพทยสมาคมฯ www.mat-thailand.org หรืือ ทาง
Mobile App MAT – Thai และในโอกาสนี้้�ขอเชิิญชวน เพื่่�อนสมาชิิกฯที่่�มีี
เพื่่�อนแพทย์์ ที่่�ยัังไม่่แน่่ใจว่่าเป็็นสมาชิิกแพทยสมาคมฯแล้้วหรืือยััง สามารถ
ตรวจสอบความเป็็นสมาชิิกฯได้้ทาง Mobile App หรืือทางเว็็บไซต์์ ดัังกล่่าว
หรืือจะติิดต่่อที่่�ฝ่่ายทะเบีียนของแพทยสมาคมฯโดยตรงที่่�หมายเลขโทรศััพท์์
02-314-4333ถ้้าพบว่่ายัังไม่่มีีชื่่�อเป็็นสมาชิิกก็็ขอเชิิญชวนสมััครเป็็นสมาชิิก
แพทยสมาคมฯได้้ทางช่่องทางดัังกล่่าว ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อแพทย์์ทุุกคน
ยิินดีีต้้อนรัับทุุกท่่าน สวััสดีีครัับ

“ประธานฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร”
รศ.ดร.นพ.ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร
Email : dr.sakda@gmail.com

ในเดืือนนี้้เ� ป็็นการต้้อนรัับการทำำ�งานของท่่าน นายกแพทยสมาคมฯ ท่่านใหม่่
ที่่จ� ะได้้ลุยุ งานและดำำ�เนิินงานตามทิิศทางที่่ท่� า่ นวางแผนไว้้ ต้้องขอแสดงความดีีใจ
กัับท่่านนายกฯ นายแพทย์์ ดร.สุุขุมุ กาญจนพิิมายรวมถึึงท่่านผู้้�รั้้ง� ศ.ดร.นพ.ประกิิตพันั ธ์ุุ�
ทมทิิตชงค์์ และคณะกรรมการฝ่่ายต่่างๆ ทุุกท่่าน ที่่เ� สีียสละเวลาและกำำ�ลังั ความคิิด
พลัังใจมาช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนแพทยสมาคมฯ ของเราต่่อไป โดยประธานฝ่่าย
ประชาสััมพัันธ์์ได้้ ขอเผยแพร่่ น้้อมนำำ�แนวนโยบายของท่่านนายกฯ ที่่�ทางคณะ
กรรมการทุุกท่่านยึึดเป็็นแนวทางปฏิิบััติิและดำำ�เนิินการมาเล่่าสู่่�กัันฟััง คล้้ายเป็็น
หางเสืือและใบเรืือในการขัับเคลื่่�อนในอีีกสองปีีข้้างหน้้านี้้�ครัับ
1. เคารพเทิิดทููนพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และพระบรมวงศานุุวงศ์์
2. สร้้างเสริิม สามััคคีีธรรม สวััสดิิการ และความมั่่�นคงเจริิญก้้าวหน้้าใน
วิิชาชีีพให้้กัับสมาชิิก
3. สร้้างจิิตสำำ�นึึกวิิชาชีีพแพทย์์เพื่่�อสัังคม และยึึดมั่่�นในวััฒนธรรมเคารพ
ผู้้�อาวุุโส
4. สร้้างเสริิมพััฒนาวารสารจดหมายเหตุุทางแพทย์์ (จพสท.) เพื่่�อเป็็นฐาน
ข้้อมููลระดัับนานาชาติิ
5. สร้้างความสััมพัันธ์์กัับองค์์กรแพทย์์ต่่างประเทศ
6. ดำำ�เนิินบทบาทร่่วมกัับองค์์กรอื่่�นๆ ในการสร้้างมาตรฐาน ให้้ความรู้้� ยก
ระดัับการดููแลสุุขภาพให้้กัับประชาชน
7. ดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่�องเพื่่�อประโยชน์์ของสมาคมและประชาชน
7 ข้้อ สั้้�นๆ แต่่ครอบคลุุมแค่่สองปีี... อาจไม่่พอต้้องขยาย ถ้้าจะดำำ�เนิิน
การให้้เสร็็จครบทุุกพัันธกิิจโดยสมบููรณ์์ให้้ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ แล้้วยัังมุ่่�งเน้้น

มาที่่�ภาคส่่วนของประชาชน ต่่อยอด รัับไม้้มาจากอดีีตนายกแพทยสมาคมฯ
ท่่านก่่อน ศ.นพ.รณชััย คงสกนธ์์ ที่่ทำ� �ำ เรื่่อ� ง Patient Care Support ส่่วนอีีกท่่าน
ท่่านอดีีตนายกฯ อาจารย์์อมร ศ.นพ.อมร ลีีลารััศมีี ก็็ยัังคงเป็็นขุุนศึึกที่่�เข้้มแข็็ง
ช่่วยในด้้านการเผยแพร่่วิชิ าการ ออกสื่่อ� ให้้ความรู้้�แก่่แพทย์์ บุุคลากรทางการแพทย์์
และภาคประชาชนในการรัับมืือกัับเชื้้�อโคโรนาไวรััส 2019 ที่่�ยัังไม่่รู้้�ว่่าสถานการณ์์
จะสิ้้�นสุุดเมื่่�อไร ล่่าสุุดจะประกาศให้้เป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�น ซึ่่�งทางการแพทย์์เราต้้อง
เตรีียมการและรัับมืือและวางแผนในอนาคตกัันอย่่างเข้้มแข็็ง

