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ในช่่วงวัันที่่� 9-16 มิิถุุนายน นี้้� ผมและอาจารย์์สมเกีียรติิ วััฒนศิิริิชััย
กุุล ได้้ไปร่่วมประชุุมวิิชาการ 2022 AMA Annual Meeting ครบรอบ
175 ปีี จััดที่่�เมืืองชิิคาโก รััฐอิิลลิินอยส์์ นอกจากนี้้�ได้้ร่่วมแสดงความยิินดีี
กัับนายกแพทยสมาคมอเมริิกาคนที่่� 177 Dr. Jack Resneck Jr. เป็็น
แพทย์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านโรคผิิวหนังั ที่่�ได้้สาบานตนเข้้ารัับตำำ�แหน่่งในโอกาสนี้้�
ด้้วย ในการไปประชุุมที่่�สหรััฐอเมริิกาในครั้้ง� นี้้�ได้้เห็็นสถานการณ์์โควิิด–19
และแนวทางปฏิิบััติิของสหรััฐอเมริิกาที่่�แตกต่่างไปจากประเทศไทย ในการ
ประชุุม AMA นี้้�เป็็นการประชุุมใหญ่่ของสมาชิิก AMA ทุุกรััฐมาร่่วมกััน
ได้้มีแี นวทางปฏิิบัติั คืืิ อให้้สมาชิิกที่่�จะเข้้าประชุุมต้้องตรวจ Self Test ด้้วย
ATK rapid test ที่่�ทางผู้้�จััดงานมอบให้้จำำ�นวน 2 ชุุด ก่่อนเข้้ารัับป้้ายชื่่�อ
และต้้องตรวจซ้ำำ��หลัังประชุุม 72 ชั่่�วโมง และสมาชิิกต้้องแจ้้งให้้ผู้้�จััดงาน
ประชุุมรัับรองการตรวจเพื่่�ออนุุญาตให้้ไปรัับป้้ายชื่่�อได้้ ระหว่่างการประชุุม
สมาชิิกต้้องสวมหน้้ากากระดัับ Medical grade ตลอดเวลายกเว้้นเวลา
จะพููดในที่่�ประชุุมหรืือรัับประทานอาหาร เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่เชื้้อ� โควิิด–19
นัับว่่าเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีใี นการควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่ส� มาคม
แพทย์์ได้้ใช้้ในการประชุุมครั้้�งนี้้�
	ชีีวิติ ประจำำ�วันั ของคนอเมริิกันั ในที่่�สาธารณะส่่วนใหญ่่จะไม่่ใส่่หน้า้ กาก
อนามััยนอกจากมาเป็็นหมู่่�คณะ เช่่น ทััศนศึึกษาของนัักเรีียนที่่�มากัับ
โรงเรีียน ยกเว้้นกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ, คนป่่วย และชาวต่่างชาติิที่่ใ� ช้้หน้า้ กากอนามััย
พกติิดตััว และยัังพบการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด–19 ตามร้้านขายยาให้้
บริิการในที่่�ชุุมชนต่่างๆ ทำำ�ให้้เห็็นว่่าขณะนี้้�สหรััฐอเมริิกาคงใช้้นโยบายเปิิด
ประเทศให้้ประชาชนดำำ�เนิินชีีวิติ ปกติิและอยู่่�ร่่วมกัับโควิิด–19 โดยแลกกัับ
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�อาจเพิ่่�มมากขึ้้�นในระดัับที่่�ระบบสาธารณสุุขรองรัับได้้
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เรีียน สมาชิิกแพทยสมาคมฯ ทุุกท่่าน
ในช่่วงเดืือน พ.ค. และ มิิ.ย. ที่่�ผ่า่ นมานี้้� สถานการณ์์วิกิ ฤตการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 ในประเทศไทย ได้้ผ่า่ นพ้้นไปใน
แนวโน้้มที่่�ดีขึ้้ี น� มีีอัตั ราผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้อ� และเสีียชีีวิตล
ิ ดน้้อยลงแต่่อย่่างไรก็็ตาม
พวกเราอย่่าประมาทกัันครัับ เพราะว่่าในบางพื้้น� ที่่�ยังั มีีการแพร่่กระจายเข้้ม
ข้้นโดยเฉพาะสถานพยาบาล ซึ่่ง� บุุคลากรทางการแพทย์์ควรปฎิิบัติั ติ นตาม
มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด เช่่น การรัักษาระยะห่่าง การสวมหน้้ากาก
อนามััย การสวม Face shield และการล้้างมืือให้้สะอาดอยู่่�เสมอ เป็็นต้้น
เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน 2565 ที่่�ผ่า่ นมา ทางแพทยสมาคมฯ มีีความภาค
ภููมิใิ จในการเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุม World Medical Regional
Meeting for Asia, On the International Code of Medical
Ethics (ICoME) Forum ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�หนดจริิยธรรมการ
แพทย์์สากลระหว่่างวัันที่่� 7-8 June 2022 ณ Centara Grand Hotel
at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand
คณะกรรมการบริิหารฯ ขอขอบพระคุุณคณะกรรมการจััดงาน นพ.วััน
ชาติิ ศุุภจััตุรัุ สั , พล.ต.ผศ.นพ.กิิฎาพล วััฒนกููล และทีีมงานทุุกๆ ท่่าน
ที่่�ทุ่่�มเทและเสีียสละในการร่่วมจััดการประชุุมระดัับนานาชาติิ ให้้ประสบผล
สำำ�เร็็จเป็็นที่่�ประจัักษ์์ เป็็นที่่�ชื่่น� ชมของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกประเทศ ส่่งผลให้้
ประเทศไทยเปิิดกว้้างขึ้้น� และเตรีียมพร้้อมที่่�จะเป็็นหนึ่่�งในศููนย์์รวมของความ
เชื่่อ� มั่่�นทางการรัักษา Medical Hub พร้้อมที่่�จะรองรัับบริิการทุุกภาคส่่วน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นในด้้านของการรัักษา การศััลยกรรม การเสริิมความงาม เป็็นต้้น
ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�เราต้้องส่่งเสริิมและพััฒนาให้้สมาชิิกของเรา มีีทัักษะ
มีีความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญ เพื่่�อรองรัับในการที่่�จะเป็็น Medical Hub นี้้�ได้้
	สุุดท้้ายนี้้� ขอให้้สมาชิิกทุุกท่่านปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ในการเป็็นแพทย์์อย่่าง
ภาคภููมิิ หากมีีความต้้องการให้้ทางแพทยสมาคมฯ ช่่วยเหลืือประการใด
ติิดต่่อโดยตรงได้้ที่่สำ� �นั
ำ กั งานแพทยสมาคมฯ โทร 02-318-8170 ในนาม
ของแพทยสมาคมฯ ยิินดีีที่่จ� ะช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และก้้าวไปพร้้อมกัับทุุกๆ
ท่่านครัับ

เจ้้าของ : แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ที่่�อยู่่� : ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี เลขที่่� 2 ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่ 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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“ประธานโครงการสมาชิิกสััมพัันธ์์
และประธานฝ่่ายพิิจารณาทุุนต่่างๆ”

ศ.พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์�
โทร. 081-821-4593

	ทุุนและรางวััลต่่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ยัังคงมีีมอบให้้สมาชิิกผู้้�มีีผล
งานดีีเด่่นเช่่นทุุกปีี ทั้้�งรางวััล “สมเด็็จพระวัันรััตของแพทยสมาคมฯ” และ
“รางวััลแพทย์์ดีีเด่่นของแพทยสมาคมฯ” พร้้อมทั้้�ง “ทุุนทาเคดา” ซึ่่�งเป็็นทุุน
ไปดููงานที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น และ “ทุุนวิิจััยนายแพทย์์ปราเสริิฐ ปราสาททองโอสถ”
ผู้้�ใดสนใจติิดต่่อได้้ที่่�สำำ�นัักงานแพทยสมาคมฯ ภายในวัันที่่� 30 กัันยายน 2565
	สำำ�หรัับโครงการแนะแนวนัักศึึกษาแพทย์์ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี
2547 โดยให้้ความรู้้�แก่่นัักศึึกษาแพทย์์ และแพทย์์ประจำำ�บ้้าน ของคณะแพทย์์
สถาบัันต่่างๆทั่่�วประเทศได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี สำำ�หรัับในปีี 2565
ดัังนี้้� 1. ได้้รัับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสยาม ขอเชิิญ
บรรยายให้้ความรู้้�ให้้แก่่แพทย์์ใช้้ทุุน แพทย์์ประจำำ�บ้้าน วัันศุุกร์์ ที่่� 1 กรกฎาคม
2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยวิิทยากร ได้้แก่่ ดร.นพ.พิินิิจ หิิรััญโชติิ
2. ได้้รัับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ขอ
เชิิญบรรยายให้้ความรู้้�ให้้แก่่แพทย์์ใช้้ทุุน แพทย์์ประจำำ�บ้้าน วัันพุุธที่่� 5 ตุุลาคม
2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ในหััวข้้อ “เวชปฏิิบััติิ จริิยธรรม ปััญหาความ
รุุ น แรงในสถานพยาบาล และ แนวทางป้้ อ งกัั น ” โดยวิิ ท ยากรได้้ แ ก่่
ศ.เกีียรติิคุุณ พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์� พล.ต.ผศ.นพ.กิิฎาพล วััฒนกููล และ
ดร.นพ.พิินิิจ หิิรััญโชติิ
	ถ้้าสมาชิิกแพทยสมาคมฯ ท่่านใดสนใจติิดต่่อได้้ที่่�สำำ�นัักงานแพทยสมา
คมฯ ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
กรุุงเทพฯ 10310 โทร.02-3144333 หรืือ 02-3188170 E-mail Address:
mat.thailand2464@gmail.com

“เครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ
ในการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ”
	วัันที่่� 10 พฤษภาคม เครืือข่่ายวิิชาชีีพสุุขภาพฯ จััดการประชุุมสััมมนา
ระดมความคิิดเห็็นจากคณบดีีองค์์กรวิิชาชีีพสุุขภาพ เรื่่อ� ง “การควบคุุมการ
บริิโภคยาสููบในมหาวิิทยาลััยไทย” (Dean Summit on Tobacco
Control) ครั้้ง� ที่่� 3 ณ ห้้อง Grand Hall ชั้้น� 2 โรงแรม ดิิ แอทธิินีี โฮเทล
แบงค็็อก ถนนวิิทยุุ กรุุงเทพมหานคร มีีผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 391 คน
	ภายในงานเดีียวกัันนี้้� เครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ จััดมอบรางวััล “ผู้้�นำ�ำ
องค์์กรที่่มีีวิ
� สัิ ยทั
ั ศั น์์ด้า้ นสุุขภาวะ” (Health Visionary Award) จำำ�นวน
5 รางวััล
	วัันที่่� 11 พฤษภาคมเครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ จััดการประชุุมวิิชาการ
“DM & Tobacco Control” มีีผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุม จำำ�นวน 216 คน
ประกอบด้้วย แพทย์์ พยาบาล เภสััชกร นัักเทคนิิคการแพทย์์ ทัันตแพทย์์
นัักกายภาพบำำ�บััด นัักกำำ�หนดอาหาร นัักสัังคมสงเคราะห์์ นัักสุุขศึึกษา
นัักจิิตวิิทยา นัักวิิชาการสาธารณสุุข ผู้้�ช่ว่ ยพยาบาล นิิสิติ แพทย์์ และอาจารย์์
มหาวิิทยาลััย
	วัันที่่� 13-14 พฤษภาคมเครืือข่่ายวิิชาชีีพสุุขภาพ จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิ
การ “การพััฒนาหลัักสููตร Tobacco Cessation Provider (TCP) และ
Tobacco Cessation Instructor (TCI)” ณ ลำำ�พวา อััมพวา รีีสอร์์ท
จ.สมุุทรสงครามมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน 33 คน

“อดีีตนายก”
		

ศ.นพ.อมร ลีีลารััศมีี
โทร. 081-8304283
Email : amorn.lee@mahidol.ac.th

โรคฝีีดาษลิิงกลายมาเป็็นหััวข่่าวใหญ่่ในเรื่่�องโรคระบาดปะปนกัับโรค
โควิิด-๑๙ ในเดืือนนี้้� จนถึึงวัันที่่� ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์์การ
อนามััยโลกได้้รายงานว่่ามีีผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสฝีีดาษลิิงยืืนยัันแล้้วจำำ�นวนอย่่างน้้อย
๙๒ รายใน ๑๖ ประเทศและมีีรายที่่�สงสััยอีีกอย่่างน้้อย ๒๘ ราย ในสหราช
อาณาจัักรกำำ�ลัังมีีผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ยืืนยัันแล้้วเพิ่่�มขึ้้�นเร็็วแต่่ยัังดีีที่่�ไม่่มีีผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส
ฝีีดาษลิิงรายใดในเดืือนนี้้�ถึึงแก่่กรรม การระบาดครั้้�งนี้้�มีีลัักษณะที่่�แปลกออก
ไปจากเดิิมคืือ ผู้้�ติิดเชื้้�อมัักเป็็นเพศชาย (ทั้้�งๆที่่�ติิดได้้ทั้้�งสองเพศเท่่าๆกััน) ไม่่
ได้้เป็็นผู้้�ที่่�กลัับมาจากการไปเที่่�ยวในแหล่่งที่่�เป็็นแดนระบาดของโรคฝีีดาษลิิง
หรืือสััมผััสสััตว์์เลี้้�ยงที่่�ติิดเชื้้�อ และเป็็นผู้้�ที่่�ไปขอรัับการตรวจรัักษาที่่�คลิินิิกที่่�ให้้
คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับเพศ จึึงเกิิดสมมติิฐานว่่า เชื้้�อจะติิดต่่อจากการสััมผััส
ร่่างกายของผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดขณะมีีเพศสััมพัันธ์์ในกลุ่่�มชายรัักร่่วมเพศหรืือ
ไม่่ ในอดีีตจะติิดจากสััตว์์จำำ�พวกหนููแทะ กระรอก ที่่�นำำ�เข้้ามาจากแอฟริิกา
หรืือการไปทำำ�ความสะอาดกรงที่่�เลี้้�ยงสััตว์์ที่่�ติิดเชื้้�อ สััตว์์ที่่�ป่่วยจะมีีอาการน้ำำ��มููก
ไหล ขี้้�ตาแฉะ มีีแผลที่่�ขอบตาหรืือรููจมููก และมีีต่่อมน้ำำ��เหลืืองโต ลองติิดตาม
ดููว่่า โรคนี้้�จะเข้้ามาในประเทศไทยได้้ไหม? และถ้้าเข้้ามาได้้ จะคุุมโรคนี้้�อยู่่�
หมััดทัันทีีเลยไหม?
	ส่่วนโรคโควิิด-๑๙ ก็็กำำ�ลัังจะกลายมาเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�นเร็็วขึ้้�น หรืือว่่า
คนไทยคุ้้�นชิินกัับโรคนี้้�แล้้ว ประกอบกัับมีีการเลืือกตั้้�งผู้้�ว่่า กทม. และ สก.
ในวัันที่่� ๒๒ พฤษภาคม ช่่วงเวลานี้้�เลยดึึงความสนใจของประชาชนห่่าง
ออกไปจากโรคระบาดทั้้�งสองโรคไปได้้บ้้าง
เรื่่� อ ง โลกร้้ อ น และ การควบคุุ ม ไข้้ เ ดงกีี ใ ห้้ เ ป็็ น Dengue-zero
ใน ๕ ปีี ก็็เป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายความสามารถและความร่่วมมืือกัันระหว่่างภาคีี
ต่่างๆ ในการควบคุุมไข้้เดงกีีให้้ได้้ วัันที่่� ๑๕ มิิถุุนายนนี้้� ก็็จะเป็็นวัันไข้้เดงกีี
ของโลก ติิดตามดููว่่าจะมีีนวััตกรรมใดอีีกไหมรวมทั้้�งหนููอิิงมาที่่�จะมาช่่วยเพิ่่�ม
ความตระหนัักรู้้�ของประชาชนในการป้้องกัันไข้้เลืือดออกและช่่วยกัันควบคุุม
แหล่่งเพาะยุุงลายในและบริิเวณบ้้านอีีกด้้วย
World Medical Regional Meeting for Asia on The
International Code of Medical Ethics (ICoME)

แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ จััดงานประชุุม World Medical
Regional Meeting for Asia on The International Code of
Medical Ethics (ICoME) 7-8 มิิถุุนายน 2565 โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์
แอท เซ็็นทรััลพลาซ่่า ลาดพร้้าว ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุม
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“ข่่าวจากหััวหน้้าบรรณาธิิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิิชาติิ จิิตต์์เจริิญ
โทร. 082-689-9666

สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกของวารสาร จพสท. ช่่วงนี้้�จะพบว่่าการระบาด
ของเชื้้�อโควิิด-19 เริ่่�มลดน้้อยลงไปอย่่างมากครัับ ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�
ประชาชนได้้รับั การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันอย่่างทั่่�วถึงึ ในประเทศไทย รวมทั้้�งการ
ฉีีดวััคซีีนเข็็มกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันอีีก ทำำ�ให้้มีีความมั่่�นใจในการป้้องกัันการ
แพร่่กระจายเชื้้อ� ได้้ แต่่เริ่่ม� มีีข่า่ วการกระจายเชื้้อ� ตััวใหม่่เกิิดขึ้้น� อีีก นั่่�นก็็คืือ
เชื้้�อฝีีดาษลิิง ซึ่่�งมีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมากขึ้้�นทั้้�งในแอฟริิกา ยุุโรป และอเมริิกา
ซึ่่�งทางองค์์การอนามััยโลกได้้เฝ้้าระวัังเชื้้�อโรคนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดถึึงการระบาด
ของเชื้้อ� ตััวนี้้� ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุุขยัังไม่่พบเชื้้อ� ฝีีดาษลิิงใน
ประเทศไทยเราในขณะนี้้� แต่่ก็็ต้้องมีีการเฝ้้าระวัังอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อป้้องกััน
การระบาดของเชื้้�อนี้้�ในประเทศไทย
	สำำ�หรัับบทความในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังในปีีนี้้�จะเริ่่�มมีีบทความการวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องโควิิด-19 ทยอยออกมาตีีพิิมพ์์มากขึ้้�น เพราะมีีผู้้�นิิพนธ์์
ได้้ส่่งผลงานการวิิจััยในเรื่่�องโควิิด-19 มาที่่�วารสาร จพสท. เพื่่�อลงตีีพิิมพ์์
มากขึ้้น� ตามลำำ�ดับั และได้้ผ่า่ นการตรวจสอบและแก้้ไขจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแิ ล้้ว
และพร้้อมที่่�จะทยอยลงตีีพิิมพ์์ในวารสาร จพสท. ต่่อไป ดัังนั้้�นถ้้าผู้้�นิิพนธ์์
ที่่�มีีงานวิิจััยในเรื่่�องโควิิด-19 นี้้� สามารถส่่งผลงานทางวิิชาการเหล่่านี้้�มาลง
ตีีพิมิ พ์์ในวารสาร จพสท. ได้้เพื่่�อเป็็นการเผยแพร่่ความรู้้�ทางวิิชาการทางการ
แพทย์์และเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อวงการแพทย์์ของเราต่่อไปด้้วยครัับ
	หวัังว่่าวารสาร จพสท. ของเราจะได้้รับั ความไว้้วางใจจากสมาชิิกแพทย์์
ของเราเพื่่�อเป็็นสื่่�อในการเผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการตลอดไปครัับ

“คุุยกัับหมอชุุมศัักดิ์์�”
พล.ต.ต.นพ.ชุุมศัักดิ์์� พฤกษาพงษ์์
โทร. 085-188-8173

เชิิญเช่่าบููชา “พระพุุทธนิิโรคาพาธศาสดา” (หลวงพ่่อหมอ)
สมาคมศััลยแพทย์์ทั่่�วไปแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ร่่วมมืือ
กัับราชวิิทยาลััยศััลยแพทย์์แห่่งประเทศไทยจััดทำำ�โครงการสร้้างพระพุุทธรููปหลวง
พ่่อหมอไว้้เป็็นการสืืบทอดพระพุุทธศาสนาและเพื่่�อให้้เป็็นพระพุุทธรููปประจำำ�
ครอบครััวและองค์์กรไว้้กราบสัักการะบููชา เป็็นสิิริมิ งคลและเป็็นเครื่่อ� งยึึดเหนี่่�ยว
จิิตใจตลอดจนเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจดีีและเป็็นเครื่่�องเตืือนสติิให้้กระทำำ�แต่่ความดีี
อยู่่�เสมอ
สมเด็็จพระสัังฆราชได้้ประทานนามพระพุุทธรููปปางสมาธิิ ซึ่่�งจััดสร้้างขึ้้�น
เป็็นพระพุุทธปฏิิมาประธาน ว่่า
“พระพุุทธนิิโรคาพาธศาสดา”
(อ่่านว่่า พระ - พุุด-ทะ-นิิ-โร-คา-พาด-สาด-สะ-ดา)
แปลว่่า “พระพุุทธเจ้้าทรงเป็็นพระศาสดาผู้้�ปราศจากกิิเลศ”
ภาวะระบาดของโควิิด–19 ทำำ�ให้้โครงการนี้้�หยุุดชะงัักไปชั่่�วคราวระยะเวลาหนึ่่�ง
จนบััดนี้้�ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการปลุุกเสกโดยเกจิิอาจารย์์ชื่่�อดัังที่่�จัังหวััดอุุดรธานีีวัันที่่�
8-9 กรกฎาคม 2565 และที่่�วััดอรุุณวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2565
ขอเชิิญชวนท่่านสมาชิิกทั้้�งหลายได้้ร่ว่ มทำำ�บุญ
ุ โดยการเช่่าบููชาพระหลวงพ่่อ
หมอและองค์์พญานาครุ่่�นมหาลาภรููปแบบต่่างๆ ที่่�ปรากฏรายละเอีียดในแผ่่นพัับ
โครงการโดยแจ้้งความจำำ�นงการจองได้้ที่่คุ� ณ
ุ ศุุภธิดิ า เพ็็งแจ้้ง โทร 02-314-4333
หรืือ 02-318-8170

ผู้รั้้�้ ง� ตำแหน่่งนายกแพทยสมาคมฯ
ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์
Email : ptomtitchong@gmail.com

สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกแพทยสมาคมฯที่่�รัักทุุกท่่าน ขอต้้อนรัับสู่่�สาร
จากแพทยสมาคมฯฉบัับ เดืือนมีีพฤษภาคม-มิิถุนุ ายน 2565ครัับฉบัับนี้้�ขอ
ชวนท่่านสมาชิิกคุุยต่่อเรื่่�อง One health ครัับ
ฉบัับที่่�แล้้วเราคุุยกัันเรื่่�อง One Health และZoonosis ซึ่่�งมีีมา
อย่่างยาวนานนัับตั้้�งแต่่มนุุษย์ยุ์ คุ โบราณที่่�เลิิกเร่่ร่อ่ น และเริ่่ม� ลงหลัักปัักฐาน
ทำำ� การเกษตรกรรมและนำำ�สัั ตว์์ ป่่ า มาเลี้้� ย ง การเปลี่่� ย นแปลงวิิ ถีี ชีี วิิ ต
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากร การอยู่่�ร่่วมกััน และอยู่่�ใกล้้กัับสิ่่�ง
ปฏิิกููลที่่�ถููกทิ้้�งจากแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและใกล้้กัับสััตว์์ที่่�นำำ�มาเลี้้�ยง ทำำ�ให้้เกิิด
ติิดเชื้้�อการข้้ามสายพัันธุ์์�ระหว่่างสััตว์์ที่่�นำำ�มาเลี้้�ยงและมนุุษย์์และชุุมชนดััง
กล่่าว โรคติิดเชื้้อ� ที่่�เห็็นได้้ในอดีีตที่่อ� าจเกิิดจากวงจรดัังกล่่าว ได้้แก่่ Diphttheria, influenza, measles และ smallpox เป็็นต้้น
	สิ่่�งที่่�เกิิดตามมา บางครั้้�งกลายเป็็น major outbreaks ที่่�มีีจารึึกไว้้
ในประวััติิศาสตร์์ เนื่่�องมาจากเกิิดการแพร่่จากสััตว์์สู่่�คนและกลายเป็็นโรค
ระบาด เช่่น bubonic plagues หรืือ pest ที่่�เกิิดจากเชื้้�อ Yersinia
pestis ในกลางศตวรรษที่่� 14 ทำำ�ให้้คนยุุโรปเสีียชีีวิิตไปกว่่า 1 ใน 3 หรืือ
การที่่�เกิิด European disease ในอเมริิกายุุคขยายอาณานิิคมเมื่่�อ
ศตวรรษที่่� 16 ทำำ�ให้้เป็็นสาเหตุุการตายของชนพื้้�นเมืืองถึึง 95 เปอร์์เซ็็นต์์
ในยุุคนั้้�น เชื่่อ� กัันว่่าเนื่่�องมาจากเชื้้อ� ไวรััสจากสััตว์สู่่�์ คนในยุุโรป แพร่่กระจาย
จากนัักเดิินทางชาวยุุโรปที่่�ไปตั้้�งรกรากในอเมริิกาสู่่�คนพื้้�นเมืืองในเขตร้้อน
และเขตอบอุ่่�นได้้อย่่างง่่ายดายนั่่�นเอง
ในเรื่่�องของ Tuberculosis outbreak ในศตวรรษที่่� 19 ก็็เป็็น
เรื่่อ� งของ One health เช่่นกััน เพราะการอุุตสาหกรรมในยุุโรปตะวัันตกใน
ยุุคนั้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�คนต้้องอยู่่�กัันแบบแออััดในโรงงานและที่่�อยู่่�อาศััย ก่่อให้้เกิิด
โรคระบาดที่่�ทำำ�ให้้ประชากรลดลงถึึง 1 ใน 4 ซึ่่�งในยุุคนั้้�นยัังเป็็นเรื่่�องของ
Zoonotic ที่่�แตกต่่างจาก tuberculosis ในยุุคนี้้�ที่่เ� ป็็นแบบ non-zoonnotic หรืือตััวอย่่างจากโรคติิดเชื้้อ� ที่่�สัมั พัันธ์์กับั การล่่าอาณานิิคมในแอฟริิกา
คืือ zoonotic sleeping sickness ที่่�ทำำ�ให้้ชาวอููกานดาเสีียชีีวิิตถึึง 1
ใน 3 รวมไปถึึงไข้้หวััดสเปน (ที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากประเทศสเปน) ที่่�เป็็นสาเหตุุ
ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่า 40 ล้้านคน ก็็เป็็นเรื่่�องของ One Health เช่่นกััน
	จะเป็็นว่่าทั้้�งในอดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต สาเหตุุของการสููญเสีีย
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งสาเหตุุการตายหลััก
ของมนุุ ษย์์ ยัั ง คงเป็็ น เรื่่� อ งของการขาดความตระหนัั ก ในเรื่่� อ งของ
One Health และ Zoonosis เราจึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องนี้้�
เป็็นอย่่างยิ่่�งครัับ
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“ข่่าวจากฝ่่ายทะเบีียน”
นพ.คมกริิบ ผู้้�กฤตยาคามีี
โทร.089-761-1440
การประชุุ ม สัั ม มนา Dean Summit on Tobacco Control
ครั้้� ง ที่่� 3 จัั ด โดยเครืือข่่ า ยวิิ ช าชีี พ สุุ ข ภาพเพื่่� อ สัั ง คมไทยปลอดบุุ หรี่่�
ภายใต้้ร่่มของแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เมื่่�อวัันที่่�
10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิิ แอทธิินีี โฮเทลแบงค็็อก, กรุุงเทพฯ ได้้
รัับเกีียรติิจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม ศ.(พิิเศษ) คร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ เป็็นประธานเปิิดการประชุุม
และบรรยายพิิเศษเรื่่อ� ง “บทบาทของมหาวิิทยาลััยไทยในการสร้้างสรรค์์สังั คม
ไทยปลอดบุุหรี่่�”  ท่่าน รมต.ได้้เน้้นผลิิตภััณฑ์์ยาสููบทุุกชนิิดเป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพ การเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนให้้มีคี วามรู้้�เรื่่อ� งนี้้� เพื่่�อดููแลรัับผิิดชอบตััวเอง
และดููแลปกป้้องคนอื่่�นรวมทั้้�งเยาวชนให้้มีีความรู้้�เพื่่�อนำำ�พาสัังคมไทยให้้มีี
สุุขภาพดีี ในการประชุุมฯมีีหััวข้้อเสวนา เรื่่�อง “เหลีียวหลััง แลหน้้า ระบบ
สาธารณสุุขกัับการควบคุุมยาสููบ” โดย ศ.เกีียรติิคุุณ พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์�
(ประธานเครืือข่่ายวิิชาชีีพสุุขภาพ เพื่่�อสัังคมไทยปลอดบุุหรี่่)� และ พญ.ปิิยวรรณ
ลิ้้�มปััญญาเลิิศ (ผู้้�อำำ�นวยการ สถาบัันรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล) ให้้เห็็น
พััฒนาการการต่่อสู้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์สังั คมไทยปลอดบุุหรี่่ตั้้� ง� แต่่อดีีต จนถึึงปััจจุบัุ นั
ที่่�มาตรฐาน HA ฉบัับใหม่่ มีีข้้อความสำำ�คััญเรื่่�องบุุหรี่่� ตั้้�งแต่่การประเมิิน
วิินิิจฉััยและส่่งเสริิมการควบคุุมยาสููบ และแผนการในอนาคต การประชุุมฯได้้
รัับการตอบรัับอย่่างดีียิ่่�งจาก 8 สหวิิชาชีีพสุุขภาพ และมีีพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อ
ตกลงความร่่วมมืือของคณบดีีสาขาวิิชาชีีพสุุขภาพต่่างๆ 8 คณะสาขาวิิชาชีีพ
สุุขภาพได้้แก่่ แพทยศาสตร์์, ทัันตแพทยศาสตร์์, เภสััชศาสตร์์, พยาบาลศาสตร์์,
เทคนิิคการแพทย์์, กายภาพบำำ�บััด, สาธารณสุุขศาสตร์์ และ สััตวแพทยศาสตร์์
นัับเป็็นก้้าวสำำ�คัญ
ั ของความร่่วมมืือเพื่่�อการต่่อสู้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์สังั คมไทยปลอด
บุุหรี่่�อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป ในโอกาสนี้้�ผมขอเชิิญชวน เพื่่�อนแพทย์์ ที่่�ยัังไม่่เป็็น
สมาชิิกแพทยสมาคมฯสมััครเป็็นสมาชิิกแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ได้้ทางเว็็บไซต์์  www.mat-thailand.org หรืือจะติิดต่่อ
ฝ่่ายทะเบีียนของแพทยสมาคมฯโดยตรงที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ 02-314-4333
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อแพทย์์ทุุกคน ขอบคุุณและ สวััสดีีครัับ

“ประธานฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร”
รศ.ดร.นพ.ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร

Email : dr.sakda@gmail.com

สวััสดีีสมาชิิกแพทยสมาคม ฯ ที่่�รัักทุุกท่่าน
สวัั ส ดีี สำำ�หรัั บ สมาชิิ ก และเพื่่� อ นๆแพทย์์ ทุุ ก ท่่ า น ที่่� กำำ�ลัั ง ปฏิิ บัั ติิ ง าน
อย่่างหนัักเพื่่�อรองรัับการระบาดของเชื้้อ� โควิิด-19 ระลอกที่่� 6-7 นี่่� ช่่วงนี้้�จำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยติิดกัันมากทุุกช่่วงอายุุ เนื่่�องจากผ่่อนคลายหลายมาตรการ รวมถึึง
ข่่าวร้้ายมีีการปรัับเปลี่่�ยนสายพัันธุ์์�ของโอไมครอน ทำำ�ให้้ติิดกัันง่่ายขึ้้�น ลงปอด
ง่่ายขึ้้�น และเสี่่�ยงต่่อกลุ่่�ม 608 ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว และเชื้้�อโอมิิครอน
ระยะหลัังนี่่� ไม่่ค่่อยชอบเด็็กมากนััก ดัังที่่�มีีการรายงาน ไข้้สููง ปอดอัักเสบ ชััก
กล้้ามเนื้้�อหััวใจอัักเสบ และสมองอัักเสบกัันหลายราย และผลของวััคซีีนก็็มีี
รายงานเหมืือนประสิิทธิิผลลดลงไปกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง ทำำ�ให้้ต้้องมีีการกระตุ้้�นซ้ำำ��เข็็มที่่�
4-5 กัันถ้้วนหน้้า ต้้องขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้สมาชิิกทุุกท่่าน ปลอดภััย ไม่่ติิดเชื้้�อ
หรืือถ้้าติิดก็็ให้้หายไว ไม่่มีีอาการแทรกซ้้อนรุุนแรง
	วัันนี้้� 25 กค 2565 ทางฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ได้้ เข้้าร่่วมประชุุม advisory
council meeting งาน Healthcare Technology Submit ครั้้�งที่่� 9
(แทนท่่าน นายกฯ) ซึ่่ง� งานจะจััดในช่่วงปลายปีีนี้้� (quarter 3-4) โดย theme
หลัักของงานประชุุมหลัังจากหารืือกััน จะยัังคงเน้้น การตอบรัับสถานการณ์์การ
ติิดเชื้้�อโควิิด และการ transformed เข้้าสู่่� Sustainable Digital Healthccare & Wellness Eco System หลัังการระบาด ซึ่่�งเป็็นการปรัับตััวของทั้้�ง
ภาครััฐ เอกชน ประชาชน ทั้้�งในระดัับนโยบาย ปฏิิบััติิการ แผนงาน โครงสร้้าง
พื้้� น ฐานและการนำำ�ร่่ อ งในหลายๆ เรื่่� อ ง ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น Telemedicine,
Telephamacist, Remote Healthcare monitoring, Drug
deliver , PDPA ในช่่วงหลัังการระบาดติิดเชื้้�อหรืือแม้้กระทั่่�งโรคเดิิมๆ อย่่าง
NCDs มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ clound computing, mobile
app, virtual technology ตลอดจน metaverse มาทำำ� Healthcare
Tech Startup หลายๆ เรื่่�อง จากการวิิเคราะห์์มีี 4 เรื่่�องหลัักของประเทศที่่�
จะต้้องมีีการปรัับปรุุงพััฒนาหลัังการระบาดของโคโรนาไวรััส 2019 โดยพบว่่า
กว่่า 58 พัันล้้านครััวเรืือนมีีความลำำ�บากในด้้านการเงิิน เกิิดหนี้้�สินิ และการกู้้�เงิิน
ในระบบกว่่า 3.7 trillions ผลกระทบต่่อธุุรกิิจห้้างร้้านอย่่างหนัักราว 1/4 ของ
ทั้้�งหมดหรืือราวร้้อยละ 15 ไปไม่่รอด รััฐอาจต้้องเก็็บอััตราภาษีีเพิ่่�มขึ้้�น หรืือลด
การลดหย่่อนภาษีีกว่่าร้้อยละ 20 เพื่่�อดึึงเงิินเข้้าภาครััฐเพื่่�อให้้ประเทศได้้ไปต่่อ

เพื่่�อนแพทย์์ท่่านใดสนใจ

สมััครสมาชิิก

แพทยสมาคมฯ
สามารถติิดต่่อขอรัับข้้อมููลข่่าวสาร

ได้้ที่่� 02-318-8170 หรืือ

02-314-4333

หรืือ www.mat-thailand.org

	ดัังนั้้�นในปีีนี้้จ� ะจััดงาน Healthcare Technology Summit ในมุุมมอง
ของ Resilience, Digital health Transformation, healthcare &
wellness opportunities และ Eco System ใน theme ที่่�ชื่่�อ
“Reimmaging Sustainable and more Resilient Digital
Healthcare and Wellness” จะมีีหัวข้
ั อ้ หรืือประเด็็นที่่�น่า่ สนใจที่่�น่า่ ติิดตาม
รัับฟัังในงาน เช่่น 5-MEC Private Network, Blockchain Tech App
in Healthcare, Digital Eco System for future Healthcare,
Personalized Digital Health for everyone, value based
healthcare, mobile health ฯลฯ แค่่หััวข้้อก็็ยัังน่่าสนใจ ในงานนี้้�จะมีีทั้้�ง
บรรยาย เสวนา และเวทีีที่่�ระดมความคิิด ต่่างๆ ส่่วนกำำ�หนดการคร่่าวๆ คืือ
วัันที่่� 26-27 ต.ค.2565 ส่่วนหััวข้้อและรายละเอีียดทางฝ่่าย ปชส. แพทยสมา
คมฯ จะรีีบประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบ

